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Svájcból hoztad,
Azt mondtad, óra,
S aztán
Óramû pontossággal
Azt mondtad:
Over.
Jó idõzítés,
Az elem is kifogyott;
Nem tiktakol
Már karomon
A pulzus.
Csak csillogó dísz.
Hordalak,
Mint emlék.
Azt mondtad, svájci,
És csinosabb, mint én.
Legyen.
Túlélem.
Van az órásnál
Új elem.

*

Londonból hoztad
Azt mondtad, tea.
S én felöntöttem
Tejjel.
Buta mozdulat,
Nem vártam meg,
Hogy jelezd,
Te nem így szereted.
Te nem így szeretsz.
Talán
Csak reggeli
Ébresztõ kellett,
Pedig azt hittem,
Mi kellünk.
Én, ostoba!
Tej helyett, pótlónak,
Cukor nélkül.
Londonból hoztad,
Azt hittem, enyém,
De brexiteltél,

Mondván én
Túl fehér vagyok.
Te máshogy szereted.
Feketén.

*

Rómából hoztad,
Azt mondtad, kávé,
S mire lefõztem,
Nem voltál sehol.
Egy rövid eszpresszó
Kotyogott magában,
Míg én a múlton
Ketyegtem.
Kifutott s odaégett rég.
Ez a római mese már
Nem a miénk.
Nem pörkölöd többé
Az orrom alá,
Hogy tejjel-cukorral
Kéred.
Rómából küldted,
Borítékban érkezett.
Olasz mód pörgõs
Váló üzenet.
Basta!
Olvasom, ennyi volt.
Rájöttem,
Más nyelven másképp
Fáj a múlt.

*

Berlinbõl hoztad,
Azt mondtad,
Faldarab.
Kivésted, csak azért,
Hogy megértsem,
Schluss.
Kicsit nagy falat
Voltál te nekem,
De elfogadom.
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Ez már történelem.
Te nyugat, én kelet.
Átjárás? Nichts!
Kimérten tudatod,
Das war alles – ennyi volt.
Németül kicsit
Furcsán cseng a múlt.
Egy szerelem bukása.
Ez sem volt kõbe vésve,
Nemhogy falba.
Berlinbõl hoztad,
Azt hittem, szuvenír.
Hozzád vágtam,
Hát legyen harc,
Azt mondják,
A fal mindent kibír!

*

Prágából hoztad,
Azt mondtad, jó sör.
Kézmûves, barna,
Limitált.
Illik hozzánk.
De mire leszállt
A habja,
Elpárologtál te is.
Nem maradt más,
Csak a söröd
meg én.
Nem nagy öröm.
Hörpölöm.
Keserû, ütõs.
Mint a hiányod.
Prágából hoztad,
Azt mondtad, finom.
Talán az is lehetne,
De csapolt hazugság
Minden szavad,
Így nem marasztaltalak.
Sörödbõl se kérek.
Konec. Vége.
Limitált kiadás voltunk,
Elég tán egy évre.

*

Kínából hoztad,
Azt mondtad,
Még mûködik,
S nekem adtad

Használatra.
Volt még benne
Fél tekercs.
Kérted, a fontos
Pillanatokat
Fotózzam csak.
Azóta kínos csend,
Nem láttalak.
Üres maradt
A tekercs fele.
Tudod, nekem
Te voltál fontos,
Így, hogy még egyszer
Lássalak,
Kínába mentem.
Visszavittem
A gépet,
S vele együtt
Minden egyes
Retinámba égett
Kósza kis
Emléket.

*

Amerikából hoztad,
Azt mondtad, nem
Made in China,
Hanem original,
Így nem olvastam el
A sok adalékanyagot,
Amivel befilterezted
Ezt az Instába illõ
Fröccsentett kapcsolatot.
Sok cukorral, ízfokozóval,
Dupla adag – egynek.
Oh, my God!
Mire észrevettem,
Fast-food lettem!
Ready to go.
Fogyasztói társadalom:
A relationship is swipeolható.
Account deleted
Vagy sima unfriend.
Vár valaki más.
Amerikából hoztad,
Becsomagolom
Elvitelre.
Így már nem is fáj
Az elválás.
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*

Párizsból hoztad,
Azt mondtad,
Verlaine,
És szimbolikusan
átnyújtottad.
Én bohém!
Faltam az életet,
Mint a verseid,
Majd megtanultam
Olvasni a sorok között.
Mélységek
És magasságok!
Neked én nem vagyok
Rimbaud.
Látszatboldogság volt,
Lírába sûrített közös
Talány-magány.
Párhuzamos
Poésie d’amour,
Kötetbe illõ
Kirakatkapcsolat.
Tudod, azt hiszem,
Az a baj, hogy nem az vagy,
Akinek mutattad magad.

*

Honnan a
Francból hoztad?
Kérdem én.
Ki kért?
Mikor?
Miért?
Válóügyben
Sokszor fájó
A szakítás,
Mégis, legyen.
Tudod mit?
Ne utazgass annyit!
Ennyi volt, vége,
Most már elhiszem.
Honnan
A francból hoztam?
Csodálkozva kérdezed.
Ha te sem tudod,
Én honnan tudjam?
Ne hozz semmit.
Ég veled!
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Bevezetõ

„A két világ legjava” fõként angol szövegkör-
nyezetben („the best of two worlds”) gyakran
használt szókapcsolat azoknak a bölcs, jó stratégi-
ai érzékkel meghozott döntéseknek a leírására,
amelyek egy látszólag eldönthetetlen dilemmát,
két egyformán vonzó alternatíva közötti választási
lehetõséget oldanak meg. Ilyenkor az embernek
nem kell semmirõl sem lemondania, nemcsak
„egy kicsivel” elégszik meg mindkettõbõl, illetve
nem is a határon egyensúlyoz, hanem mindkettõ
legjavát kapja. Nyugat-európai kontextusban,
a munka világában így szokták jellemezni például
a nõi részmunkaidõs foglalkoztatást,1 amelytõl
mind a döntéshozók, mind pedig maguk az érin-
tettek azt várják, hogy tegye lehetõvé a munkapia-
con és a családi életben való érdemi részvételt az
anyák számára. A romániai társadalomban nem
jellemezhetõ így a részidõs foglalkoztatás, tekint-
ve, hogy az EUROSTAT adatai2 szerint 2018-ban 
a nem mezõgazdaságban foglalkoztatott népesség-
nek csupán 1,2 százaléka dolgozott részmunka-
idõben. Egyre több anya gondol viszont így a vál-
lalkozásindításra: olyan stratégiaként, amellyel
egyszerre tud gazdaságilag aktív maradni gondos-
kodói szerepének betöltése mellett.

Õk az anyavállalkozók. Erdélyi magyar vi-
szonylatban e címke alig használt, a különbözõ
jellegû önszervezõdések, hálózatok és rendezvé-
nyek inkább a nõi vállalkozó kategóriát alkalmaz-
zák. A romániai román vállalkozónõk viszont,
akárcsak magyarországi és más külföldi társaik a
fogalom eredeti angol változatát használják szer-6
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... kisgyerek mellett 
lényegében 
két stratégia közül 
választanak, 
választhatnak 
az anyák...

GEAMBAªU RÉKA

A KÉT VILÁG LEGJAVA?
Vállalkozói stratégiák erdélyi kisgyermekes nõk 
körében



vezeteik, hálózataik megnevezésére: õk a „mompreneurök”.3 Az anyavállalkozók –
bár az irodalom nem szolgál egyértelmû fogódzókkal a definícióhoz – azok a vállal-
kozónõk, akik jellemzõen anyává válásuk után indítanak vállalkozást annak érdeké-
ben, hogy jobb munka-magánélet egyensúlyt teremtsenek. Termékeik vagy szolgálta-
tásaik gyakran valamilyen módon kapcsolódnak a gyerekek vagy anyaság témájához,
valamint az anyává válás során megélt kreativitást bontakoztatják ki.4

Nemzetközi viszonylatban a szakirodalom aránylag kevés figyelmet szentel az
anyavállalkozás jelenségének, és még kevésbé foglalkozik azzal empirikusan. Az an-
golszász társadalmakban a fogalom normatív szereppel bír fõként a magasan képzett
nõk körében, a munka és család közötti egyensúlyt ígérve szakmai önmegvalósítás
mellett.5 Egy francia kutatás ezzel szemben viszont azt találta, hogy általában a nõi
vállalkozókkal szemben a mompreneurök idõsebbek, alacsonyabban iskolázottak, és
motivációik között határozottabb a kényszerek szerepe.6 Romániában a kontextus –
értelemszerûen – más: a teljes munkaidõs foglalkoztatás a norma, nagynak tekinthe-
tõ a nemi vállalkozói rés, magas a nõi inaktivitási ráta, a családpolitika pedig kon-
zervatív értékeket közvetít, juttatásai az anya foglalkoztatottságához kötöttek. Mit 
jelent tehát ebben a társadalomban anyavállalkozónak lenni? Kik azok a nõi vállal-
kozók, akik gyereket nevelnek? Kutatásunkat elsõsorban a jelenség általánosabb fel-
tárásának vágya motiválta az erdélyi magyar társadalom vonatkozásában.

Az erdélyi magyar anyavállalkozókat megcélozó, online kérdõívvel készült vizs-
gálat egy nagyobb kutatási terv részét képezte, melyet az Udvarhelyszéki Kis- és 
Középvállalkozók Szövetsége az OTP Bank Románia támogatásával végzett. Az in-
ternetes adatfelvétel 2018 szeptemberében és októberében zajlott 224 vállalkozó
anya részvételével. A kérdõív számos témája közül itt most arra keressük a választ,
hogy milyen vállalkozói stratégiák állnak kisgyermeket nevelõ nõk rendelkezésére 
a mai erdélyi magyar társadalomban, és ezek közül melyik, illetve milyen feltételek
mellett tudják „mindkét világ legjavát” biztosítani számukra. Vagyis valóban betölti-
e – és ha igen, milyen körülmények között – az anyavállalkozás azt a szerepet, me-
lyet mind az érintettek, mind pedig a tágabb közvélekedés tulajdonít neki: az anya
életminõségének javítását?

A tanulmány három részbõl áll: az elsõ azt a teoretikus és fogalmi keretet vázol-
ja, amelybe megközelítésünket ágyazzuk, a második rövidebb rész az adatfelvételt
ismerteti, a harmadik pedig az empirikus eredményeket mutatja be két lépésben:
elõbb magát az anyavállalkozói populációt ismertetve, majd arra keresve a választ,
hogy milyen vállalkozói stratégiák különíthetõk el a kisgyermekes, vállalkozni kívá-
nó nõk körében. Írásunkat az adatok értelmezésével, azok tágabb összefüggések 
közé helyezésével zárjuk.

Egy vállalkozói kategória genezise

Az anyavállalkozás jelensége nem új keletû, legfeljebb az elnevezés tekinthetõ an-
nak. A nõi vállalkozók csoportján belül korábban is, akárcsak most, voltak olyanok,
akik gyermekük születését követõen kezdtek önálló gazdasági tevékenységbe rész-
ben vagy egészen abban a reményben, hogy így megvalósítható lesz számukra a ru-
galmas munkavégzés. Az a mód viszont, ahogyan a döntéshozók, a szakma vagy akár
a közgondolkodás egyfajta modellként viszonyul a nõi vállalkozás kérdésköréhez, 
elválaszthatatlan az utóbbi évtizedek neoliberális kapitalizmusától. A vizsgált anya-
vállalkozó-fogalmat három, egymással szoros kapcsolatban álló jelenségre vezetjük
vissza, melyek a globális financializált kapitalizmusba ágyazottan vezettek el az
anyavállalkozó erõteljes képének kialakulásához. Ez a három jelenség: a vállalkozói
életforma népszerûségének növekedése, a nõi gazdasági aktivitás, valamint a kétke-
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resõs családmodell normává válása és korunk egyre meghatározóbb nõiség- és anya-
ságideálja, fõként az ún. intenzív anyaság. Ezek együttesen, a globális kapitalizmus
anyagi és ideológiai hatásai révén alakították ki az anyavállalkozás stratégiáját, és
tették azt egyre több nõ számára vonzóvá. Az alábbiakban elõbb a romániai kontex-
tust, majd ezeket az elõzményeket ismertetjük röviden.

Anyaság, munkavállalás és vállalkozás Romániában

Romániában, akárcsak más szomszédos vagy nyugati társadalmakban, a foglal-
koztatási és vállalkozási statisztikák jelentõs nõi hátrányt mutatnak. Egy vagy több,
iskola elõtt álló gyerek nevelése jelentõsen csökkenti a nõi foglalkoztatottság esélyét.
A romániai Labour Force Survey adatai szerint míg a férfiak foglalkoztatottságára
egyáltalán nem hat az iskoláskorúnál kisebb gyerek nevelése, a 7 évesnél kisebb gye-
reket nevelõ anyák inaktivitási aránya mintegy 9 százalékponttal magasabb, mint a
8 éves vagy idõsebb gyerekeket nevelõ nõké (43,5 vs. 34,6%). Mi több, a 20 és 45 év
közötti gyermektelen nõk körében az inaktívak aránya közel felére, 23 százalékra
csökken.7 Emellett a nõk vállalkozóvá válási esélye több mint kétszer kisebb, mint a
férfiak körében (3,7 vs. 9,5% a 15-64 éves népességben) a 2018-as romániai Gender
Barométer adatai szerint.8

Az anyák gazdasági boldogulása elválaszthatatlan attól a család- és szociálpoliti-
kai rendszertõl, amely nemcsak a transzferek nagyságrendjét jelenti, hanem azok
idõtartamán, a jogosultak meghatározásán, valamint a gyermekgondozó intézmény-
rendszeren keresztül alakítja a nõkkel szembeni elvárásokat, szerepeiket és lehetõ-
ségeiket. Romániában a gyerek kétéves koráig igényelhetõ gyermeknevelési támoga-
tás csak a szülés elõtt foglalkoztatott szülõnek (tipikusan: az anyának) jár. A „gyerek-
pénznek” fordított családi pótlék univerzális, de összege nagyon alacsony. A kétéves
gyermeknevelési szabadságot gyakorlatilag csak az anyák veszik ki, a kötelezõen az
apák számára fenntartott 24 hónap legtöbbször „kárba vész”. A két évvel Románia
európai viszonylatban az egyik leghosszabb nevelési szabadságot nyújtja, amely
alatt a jogosultak a gyermek születése elõtti jövedelmük 85 százalékát kapják. A böl-
csõdei férõhelyek messze elmaradnak a szükségestõl. Ilyen körülmények között fel-
tehetõleg Romániára is érvényes az a helyzet, amit Magyarország viszonylatában a
Fodor–Kispéter szerzõpáros9 úgy jellemez, hogy az anyák közül sokan rugalmasan,
otthonról, de legtöbbször informálisan, kiszolgáltatottan vállalnak munkát.

Mindezekkel párhuzamosan viszont az erdélyi magyar társadalomban, akárcsak
a romániaiban általában, megnõtt a vállalkozó életforma vonzereje, illetve a férfi és
nõi vállalkozók láthatósága. EU-s finanszírozással számtalan képzés zajlott az elmúlt
években, inkubációs programok mûködnek, az állam ösztönzõ programokat szerve-
zett, formális és informális csoportok, hálózatok és mentorprogramok szervezõdnek,
alulról, az érintettek kezdeményezésére, de civilek és cégek részvételével is. Amint
e sorokat írjuk, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elsõ alkalommal szentel kü-
lön szekciót éves vándorgyûlése keretében a nõi vállalkozóknak.10 Miközben tehát a
romániai társadalom néhány sajátos gazdasági és szociálpolitikai jellemzõvel bír, a
nõk helyzetében, a munka általános átalakulásaiban olyan globális folyamatokat is-
merhetünk fel, melyeknek hathatós szerepe volt abban, hogy a társadalom szereplõ-
inek figyelmét egyre inkább a vállalkozások felé irányítsa.

Vállalkozók és a vállalkozói életforma vonzereje

Az utóbbi évtizedekben megnövekedett a vállalkozókra irányuló tudományos és
szakpolitikai figyelem szerte a világon.11 A nyugati társadalmakban az 1980-as évek-8
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tõl kezdve került fokozatosan a politikai közbeszéd központjába a vállalkozói élet-
mód, nagyjából annak a neoliberális fordulatnak a hajnalán, amely a megszorítások
hatására munkanélkülivé vált embereket arra ösztönözte, hogy maguk tegyenek sa-
ját boldogulásukért. A vállalkozói szemléletmód vonzóvá tétele az önállóság, függet-
lenség, törekvés dicséretét jelenti, azét az emberét, aki nem szorul állami támogatás-
ra, hanem proaktívan veszi kezébe sorsát. A vállalkozó-központúság12 sajátos válto-
zatának lehettünk szemtanúi a volt szocialista országokban, ahol a rendszerváltás
veszteseinek gyakran éppen a  rugalmasság, felelõsség, tettrekészség – vagyis a vál-
lalkozói szellem – hiányát rótták fel.13 Vagyis a közbeszédben és a politikai diskurzu-
sokban az önállóság, a rugalmasság ethosza nem más, mint az egyéni boldogulás fe-
lelõsségének individualizálása.

A nõi gazdasági aktivitás normája

A nõk gazdasági termeléshez való hozzájárulása világszerte és évtizedek óta nö-
vekszik, egyre láthatóbb helyet foglalva el a vállalkozói világban is. A 20. század dere-
kától a piacgazdaságok és a szocialista rendszerek ugyan eltérõ modelleket kínáltak
a nõk számára a munkaerõpiacon, mára viszont lényegében a nyugati társadalmak
egyik megkérdõjelezhetetlen normájává vált a kétkeresõs családmodell. Ennek elle-
nére a foglalkoztatás terén a nemi egyenlõtlenségek tartóssága egyfajta megrekedt for-
radalomról tanúskodik, néhány szakértõ pedig úgy vélekedik, hogy az egyre javuló
nõi vállalkozói hajlandóság egyben egyfajta reakció is a munkahelyi diszkrimináció
különbözõ formáira, mint a a nemi bérrés, az anyasági hátrány (angolul: motherhood
penalty) vagy az üvegplafon-effektus.14

Nõiség- és anyaságideálok

Végül az anyavállalkozói stratégia népszerûvé válását napjaink domináns nõiség-
és anyaságnormái is elõsegítették. Röviden, a mai nyugati világban, és ez lényegében
Romániában sincs másként, a társadalom a nõktõl egyszerre két – a reproduktív és 
a termelõ – szerep betöltését várja el, mindez pedig kiegészül az ún. intenzív anya-
ság ideáljával. Orgad szerint a nyolcvanas, kilencvenes évek „szuperanya” vagy „kar-
rierépítõ” anya képével szemben a kétezres évek óta a „választás feminizmus”
(„choice feminism”) hatására erõteljesebb normatív szereppel bír a rugalmas, egyen-
súlyozó, aktív anya alakja. Mindezt erõsen átitatja az az individualista szemlélet,
mely szerint a megfelelõ életmód kizárólag választás, jó döntések függvénye: a ki-
egyensúlyozott élet egyéni érdem.

Ez a megközelítés nem vesz tudomást sem a strukturális kényszerekrõl, mint pél-
dául a hosszú munkaórák kultúrája vagy az osztályhelyzet következményei, sem ar-
ról, hogy az a szerepelvárás, amelyet a társadalom a nõkkel szemben támaszt, nem-
csak hogy ellentmondásos, hanem lényegében kivitelezhetetlen. A neoliberális ide-
ológia, amely az ember értékét a fizetett munka világában betöltött szerephez köti,
az önmegvalósító nõt helyezi középpontba, ezzel párhuzamosan viszont az anyai
szerephez olyan elvárásokat kapcsol a társadalom, amelyek a gyermek „bevállalá-
sát”, késõbbi érvényesülését szülõi, de inkább anyai felelõsségként definiálja.15

Ezek a szerepelvárások nyilván rétegzettek: a sikeres, önmegvalósító, harmoniku-
san egyensúlyozó nõ képe magasan képzett, középosztálybeli, mint ahogy a válasz-
kész anyaság normája is: ahogy egy brit sajtóelemzés kimutatta, az otthon maradó
(fõállású) középosztálybeli anya képével szemben a munkásosztálybeli (gyakran
egyedülálló) otthon levõ anya a Másik, aki nem a minõségi szülõséget képviseli.16 Az
intenzív vagy koncentrált nevelés normája ugyanígy a középosztálybeli szülõket cé-
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lozza meg, a nevelés tétjét abban láttatva, hogy sikerül-e megõrizni gyermekük kö-
zéposztálybeli kiváltságait vagy akár javítani társadalmi pozícióját.17 Mindezeket az
ellentmondásos elvárásokat a kétezres évek óta társadalmi szinten is rendkívül nép-
szerû liberális vagy populáris feminizmus táplálja, valamint maguk az állam intéz-
ményei is, amelyek az ún. „új szexuális szerzõdés” révén olyan sikerrecepteket kínál
a nõknek, amelyekkel egyszersmind a nemi egyenlõtlenséget is bebetonozzák18.

A kontextus: a neoliberális financializált kapitalizmus

A fenti jelenségek elválaszthatatlanok attól a tágabb neoliberális gazdasági rend-
szertõl, amelyet jelen írásban Nancy Fraserre hagyatkozva ismertetünk. Nyugaton 
a hetvenes évek után bekövetkezett neoliberális fordulat (mely a volt szocialista or-
szágokban csak a rendszerváltást követõen bontakozhatott ki) az állam közszolgálta-
tásokból való kivonulását, megszorításokat és deregulációt hozott, lényegében a pi-
ac kizárólagosságára támaszkodva. Ez vezetett a kapitalizmus e szakaszában a tõke
és gondoskodás közötti ellentmondáshoz, melynek lényege, hogy míg „az állam
externalizálja, és a családokra és közösségekre hárítja a gondoskodási feladatokat,
addig ezzel párhuzamosan fokozatosan csökkenti ezek képességét, hogy e feladato-
kat ellássák” (saját fordítás G. R.).19 A kortárs gazdasági rendszer anyagi síkon a bér-
színvonalak, a közszolgáltatások piaci szolgáltatássá válása révén tartja fenn a két-
keresõs családmodell elterjedtségét. Ezzel párhuzamosan az önfejlesztés, az indivi-
dualizmus, az önmegvalósítás, asszertivitás narratívája egyfajta pozitív pszichológi-
ai köntösbe csomagolva további fontos táptalaja az anyavállalkozói szemléletnek. 
Az egyén kizárólag maga felelõs életéért, a kudarcok saját hibás döntéseinek követ-
kezményei, ez a szemlélet pedig nem hagy teret annak átbeszélésére, hogy milyen
strukturális keretek és kényszerek között kell az egyes anyagi helyzetû, iskolázott-
ságú, bõrszínû stb. embereknek érvényesülniük.

Az anyavállalkozó (népszerû) szerepéhez tehát a vállalkozói életforma normatív
ereje, a nõi munkavállalás normája, valamint az ellentmondásos, egyszerre termelés-
re és gondoskodásra buzdító anyaságideálok vezettek, mélyen a neoliberális kapita-
lista rendszerbe ágyazottan, amely mind materiálisan, mind pedig ideológiai síkon
táplálja az egyszerre szakmai sikerekre, anyagi függetlenségre vágyó, de gyermekeik
jövõje miatt is aggódó anyákban a vállalkozás pozitív képét. A vállalkozást indító
kisgyermekes anyák számára tehát ez az életforma elsõsorban a munka és magánélet
egyensúlyával kecseget úgy, hogy közben a szakmai és kreatív kiteljesedés örömeit
is megélhetik. Milyen utak és lehetõségek állnak azonban e nõk elõtt az erdélyi (ma-
gyar) társadalomban? Mivel kecsegtetnek ezek az utak: megvalósul a mindkét világ-
ból a legjobbat vágya? Az alábbiakban erre keressük a választ.

Módszertan és populáció

Adatfelvételi módszerül az online kérdõívet választottuk, melyet a célpopuláció
tagjainak 2018 szeptemberében és októberében volt alkalmuk kitölteni. Az in-
ternetes kutatás mellett több érv is szólt: az elsõ, hogy ekkoriban vált egyre láthatób-
bá és sikeresebbé az a Facebook-közösség, amely Nõi vállalkozók Erdélyben név alatt
többnyire a gyermeket nevelõ nõi vállalkozókat szólította meg. Célunk ebben az ér-
telemben az volt, hogy ebben az alulról jövõ szervezkedésben részt vevõ, aktív vál-
lalkozónõket érjük el. A második, hogy korábbi tapasztalataink, illetve az irodalom
tanúsága szerint is az anyavállalkozók nagy része munkáját interneten keresztül vég-
zi. A harmadik pedig, hogy nem ismerve az alapsokaság jellemzõit, könnyebbnek
tûnt az online térben mûködõ csoportok, csomópontok révén megkísérelni megszó-10
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lítani a válaszadókat. Ilyen értelemben a minta, amelyen dolgozunk, nem tekinthe-
tõ reprezentatívnak – annak ellenére, hogy a csoporton belül mindenki számára
adott volt a válaszadás lehetõsége, aki a kritériumoknak megfelelt.

A kérdõívet összesen több mint 300-an töltötték ki, közülük azonban teljes egé-
szében 224-en. A már említett csoporton kívül számtalan fórumon, honlapon reklá-
moztuk a kérdõívet, nyereménnyel is ösztönözve a válaszadást. A válaszadóknak kö-
zel fele tagja az említett csoportnak, ami azt jelenti, a kérdõív népszerûsítése azon
kívül is sikeres volt. Fontos megjegyezni, hogy a felhívásban azt kértük, a gyermeket
nevelõ (vagy gyermeket váró) és formálisan is bejegyzett vállalkozást mûködtetõ nõk
válaszoljanak. A kitöltõk fõként székelyföldiek és Kolozs megyeiek voltak, egytized-
ük pedig Erdélyen kívülrõl töltötte ki a kérdõívet.

Kik az erdélyi magyar anyavállalkozók?

A válaszadók csoportja a legfõbb szociodemográfiai jellemzõk szerint meglehetõ-
sen homogén: zömében városi, harmincas éveik végén járó, házas, átlagosan 1,8 gye-
reket nevelõ, diplomás, korábban alkalmazottként dolgozó, az átlag fölötti családi jö-
vedelemmel rendelkezõ és az anyagiakkal elégedett anyák azok a mompreneurök,
akik kitöltötték a kérdõívet. Kedvezõ anyagi helyzetük annak ellenére is általános,
hogy a férjek összességében kisebb arányban végeztek egyetemet. A megkérdezettek
által birtokolt kulturális tõkét nemcsak a diploma (sõt, az esetek több mint egyhar-
madában posztgraduális végzettség) adja, hanem magas színvonalú román és más
idegen nyelvi kompetenciáikban is mérhetõ. 

A ma már vállalkozást mûködtetõ nõk kiterjedt munkaerõpiaci tapasztalattal ren-
delkeznek, mi több, legutolsó munkahelyükön egyharmaduk vezetõ pozícióban dol-
gozott. A vállalkozásindítás elõtt csupán 7 százalékuk nem dolgozott egyáltalán, 
háromnegyedük pedig nem inaktív idõszakban (vagyis GYES, tanulás vagy fõállású
anyaság mellett), hanem alkalmazotti státuszukat felváltva lettek önfoglalkoztatók.
A kérdezettek legutolsó munkahelye egyötöd arányban a közszférában, 23%-uk mul-
tinacionális közegben, közel 40 százalékban pedig valamely romániai cégnél volt. 
A gyermek melletti vállalkozás nem tekinthetõ a külföldrõl hazaköltözõk tipikus
stratégiájának: mintánkban alacsony, 5-7% körüli azok aránya, akik a cégalapítást
megelõzõen külföldön éltek.

Ami viszont kétségkívül a legmeglepõbb adat, az az, hogy a válaszadók 59 száza-
lékának a vállalkozás csak az egyik jövedelemforrása, mellette valamilyen más mun-
kát is végeznek az anyavállalkozók. Az már sajnos egy következõ kutatásra marad,
hogy az egyes pénzkereseti tevékenységek relatív súlyát, illetve jellegét megvizsgál-
juk: melyik az elsõdleges, és melyik a másodlagos. Az azonban mindenképpen kije-
lenthetõ, hogy az anyavállalkozók egy jelentõs része részidõs, több lábon álló, akár
óvatosnak is nevezhetõ vállalkozó. A jelenség, bármi legyen is az adekvát interpre-
táció, nem egyedülálló. Hanna-Mari Ikonen egy finnországi vizsgálat alapján azt ál-
lapította meg, hogy az általános képzetekkel ellentétben sok esetben a vállalkozás és
az alkalmazotti lét, illetve jövedelmek nem egymással szemben álló, egymástól éle-
sen elválasztható, hanem ugyanabban az életútban egymással váltakozó, sõt sokszor
egyidejû tevékenységek. Igaz, leírását elsõsorban alacsonyan képzett, vidéki nõkre
vonatkoztatja, akik jobbára prekár munkapiaci helyzetben vannak, ám mindennek
feltétele, hogy az ún. vállalkozói gondolkodásmód („entrepreneurial mindset”) ma
már mindenkivel, az alkalmazottként dolgozókkal szemben is elvárás.20

A több lábon állásnak kétségkívül jelentõs szerepe van abban, hogy a mintánkba
került „anyavállalkozások” zöme mikrovállalkozás vagy önfoglalkoztatás formáját öl-
ti: átlagosan négy alkalmazottal mûködnek, 60 százalékuknak az egy évvel korábbi
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forgalma 20 000 euró alatt volt. A cégek 60 százalékát az anyák egyedül birtokolják,
ugyancsak ennyien  nyilatkoztak úgy, hogy ha jogi értelemben nem is, de lényegét –
együttmûködés, rokoni segítség – tekintve családi vállalkozás. A vállalkozók elsöprõ
többségének legfeljebb egy évre volt szüksége ahhoz, hogy az ötlet megszületését kö-
vetõen bejegyezze a céget, ami arra utal, hogy nem jellemzõ a hosszas informális
mûködés a hivatalos cégalapítás elõtt. A vállalkozásindítás nem bizonyult túlságo-
san tõkeigényesnek, hiszen a vállalkozók háromnegyede saját erõforrásból oldotta
ezt meg, egyharmaduk bevont családi tõkét is, egyötödüknek pedig egyáltalán nem
volt szüksége tõkére. Elemzõk szerint a vállalkozóvá válásnak ez az alacsony küszö-
be igencsak kedvez a nõknek, anyáknak, hogy elinduljanak ezen az úton, másrészt
viszont a magasabb pályaelhagyást is magyarázza.

Az utóbbi idõszakban egyre több kutató hívja fel a figyelmet arra, hogy a vállal-
kozáskutatások a nõi vállalkozókat a Másikként, de egyben másodlagosként is defi-
niálják férfitársaikhoz képest, a cégek néhány olyan mérhetõ teljesítményére szorít-
kozva az elemzések során, amelyek alapján a nõk cégei könnyebben elkönyvelhetõk
mint kevésbé versenyképes vállalkozások.21 Mi több, e jellemzõket sokszor a biológi-
ai nemmel magyarázzák, a nõk vélt vagy valós jellemzõivel (mint alacsony kockázat-
tûrés, óvatosság, „nem megfelelõ célok” stb.), megfeledkezve arról, hogy eltérõ kon-
textusokban és erõforrások birtokában kezdenek vállalkozásba nõk és férfiak. Az er-
délyi magyar anyavállalkozók esetében is látható, hogy „a kispályán játszás” nem va-
lamiféle biológiai vagy tanult kishitûség következménye, hanem például azzal is ma-
gyarázható, hogy ezek a vállalkozások olyan ágazatokban mûködnek, amelyekben
eleve kisebbek a cégek, alacsonyabb forgalmat bonyolítanak: ezek fõleg a munka in-
tenzív szabadidõs, szakmai, kreatív szolgáltatások vagy a kereskedelem. Továbbá azt
is látjuk, hogy a vállalkozás érintetlenül hagyja a családokban a hagyományos mun-
kamegosztást: az esetek 60-70 százalékában mindig vagy rendszerint az anya marad
otthon a beteg gyermekkel, végzi a házimunkát vagy a gyerekekkel kapcsolatos gon-
doskodási feladatokat.

Annak ellenére, hogy a minta viszonylag homogén, a következõkben mégis arra
vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, a kutatásba bekerült anyavállalkozók milyen na-
gyobb csoportokba sorolhatók: beazonosíthatók-e eltérõ stratégiák, amelyek mentén
a vállalkozás világában részt vesznek.

Vállalkozói stratégiák kisgyermekes nõk körében

A vizsgált népesség három jól elkülöníthetõ csoportból áll, ha azt nézzük, milyen
fõbb vállalkozói döntéseket hoztak meg. Ennek érdekében olyan klaszterelemzést
végeztünk, melybe a következõ változókat vontuk be: (1) egyéni vagy társas vállal-
kozás-e; (2) a céges tulajdonrész nagysága (%); (3) a vállalkozásban végzett munka
idõtartama heti szinten (óraszám); (4) a családi bevételhez való hozzájárulás mérté-
ke (%); (5) 7 éves vagy annál kisebb gyermek nevelése.

A klaszterelemzés segítségével elkülönített három csoport lényegében három
vállalkozói stratégiára is utal. Az elsõ a valamelyest idõsebb, gyakorlottabb, önál-
lóan dolgozó nõké, akik nagyobb gyerekeket nevelnek; a második a legtipikusabb
„mompreneur”-csoport: kisgyerek mellett egyedül dolgoznak, részidõben; a har-
madik pedig az a stratégia, amely kisgyerek mellett a vállalkozást társakkal vagy
egy családi cég keretében képzeli el. Az alábbiakban a három stratégiát ismertet-
jük röviden.

12
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Az erdélyi magyar anyavállalkozók három fõbb csoportja

A táblázatban átlagok láthatók, és csak a statisztikailag szignifikáns különbségeket 
tüntettük fel.

Tapasztaltabb vállalkozónõk

A minta legnépesebb csoportja: átlagéletkoruk 41 év, nagyobb gyerekeket nevel-
nek, egyedül vállalkoznak, átlagosan 8-9 éve. A nagyobb tapasztalat ellenére ezek is
kis cégek, átlagosan három alkalmazottal. Felülreprezentáltak a 20 000 eurónál ki-
sebb éves forgalmat bonyolítók, de viszonylag nagy a szórás, így jócskán találunk na-
gyobb cégeket is. Erre a csoportra jellemzõ leginkább az, hogy a vállalkozást nem
elõzte meg alkalmazotti tapasztalat, így az is elképzelhetõ az adatok alapján, hogy
maga a cégalapítás nem áll kapcsolatban a gyermekvállalással. Ezek a vállalkozások
a turizmus, pénzügy, oktatás területén mûködnek, tehát javarészt a szolgáltatások te-
rén, és jellemzõ rájuk az, hogy a vállalkozónõ tulajdonosok kevés feladatot szervez-
nek ki – ezzel magyarázható az 50 órás átlagos heti munkaidõ. A motivációk terén
nem találtunk szignifikáns eltéréseket, az viszont látható, hogy bár egyedül dolgoz-
nak, e nõk vállalkozócsaládok tagjai, hiszen a férjek körében magas az önfoglalkoz-
tatók és vállalkozók aránya.

Pályakezdõ önálló szabadúszók

Õk a tankönyvi értelemben vett mompreneurök: a legfiatalabbak (átlagosan 37,5 éve-
sek) közel 4 éve vállalkoznak, átlagosan egynél is több (a másik két csoporttal összeha-
sonlítva a legtöbb) iskoláskor elõtti gyerekük van, egyedüli alapítóik cégeiknek, vagy
önfoglalkoztatóként dolgoznak, ami nem zárja ki azt, hogy családtagjaik, adott esetben
ne vennének részt a céges munkában. Önmagukon kívül nincs más alkalmazottjuk, és
az éves forgalom szinte minden esetben 20 000 euró alatt van. Az elõzõ csoporthoz ha-
sonlóan ezek a vállalkozónõk is tipikusan valamilyen – szakmai, tudományos mûvésze-
ti, kreatív – szolgáltatást nyújtanak. Érdekessége e csoportnak, hogy felülreprezentáltak
benne azok a nõk, akik korábban huzamosabb ideig éltek külföldön.

Pályakezdõ, szenvedélyes mompreneuröknek is nevezhetnénk õket, tekintve,
hogy ebben a csoportban a legerõsebbek az altruista, ügyeket képviselõ motivációk:
ezek a vállalkozónõk korábbi hobbijukat fejlesztették tovább, és fontos társadalmi
jobbító szándékkal láttak munkához. Mindazonáltal, bár kiemelten elégedettek azzal
az idõvel, amelyet a kedvelt dolgokkal tölthetnek, körükben mértük a legalacso-
nyabb fokú elégedettséget a cég teljesítményével.

13
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Pályakezdõ csapatjátékosok
Az elõzõ csoporttal sok tekintetben hasonló összetételû vállalkozói kategória ez:

átlagosan 38 évesek, kisgyerekesek, heti átlagban több idõt (28 órát) tudnak a vállal-
kozásra fordítani, és a családi jövedelemhez való hozzájárulásuk is magasabb. A leg-
lényegesebb különbség az elõzõ anyavállalkozói csoporthoz képest az, hogy ezek a
nõk, akár alapítók, akár már létezõ cégekhez csatlakoznak, a társas vagy családi vál-
lalkozásban látják a számunkra legmegfelelõbb stratégiát. A cégek átlagosan 9 éve
mûködnek, nagyobb arányban tõkeintenzívebb ágazatokban (ipar, kiemelten építõ-
ipar, szállítás, turizmus), 6,3 fõt foglalkoztatnak, és nagyobb forgalmat is generálnak.
A férjek körében nagy arányban találunk vállalkozókat és gazdálkodókat, akik egy-
ben a nõk cégtársai vagy besegítõi is. A motivációk tekintetében e csoportra az jel-
lemzõ, hogy egyfajta kényszerként a korábbi munkahellyel való elégedetlenség irá-
nyította e nõket a vállalkozás irányába.

Mirõl árulkodik e három csoport?

Mit mond el tehát mindez általában a vállalkozni kívánó, kisgyermeket nevelõ
nõk lehetõségeirõl a mai erdélyi (magyar) társadalomban? Ha figyelmünket kifejezet-
ten a legtöbb gondoskodási feladatot jelentõ, statisztikák szerint is legrosszabb
munkaerõpiaci helyzetben levõ kisgyerekes nõkre korlátozzuk, akkor azt látjuk,
hogy két stratégia áll rendelkezésükre, amennyiben önálló munkavégzésre vállalkoz-
nának. Az egyik az inkább kis léptékû, céljai iránt elkötelezett önálló vagy egyéni
vállalkozás, amelyet részmunkaidõben is lehet végezni, de amely elégedetté a vállal-
kozónõt igazán a személyes egyensúly megteremtése és kevésbé a cég teljesítménye
okán teszi. A másik egy sokkal pragmatikusabb stratégia, amely a korábban megta-
pasztalt munkaerõpiaci, az alkalmazotti lét nehézségeire adott válasz, és amely 
a korlátozottan munkára fordítható idõ alatt magasabb jövedelmet (pontosabban: a
családi költségvetéshez nagyobb hozzájárulást) ígér egy nagyobb (és maszkulinabb
ágazatban mûködõ) cég keretében.

Nagyon fontos hozzátenni a fennebb megrajzolt vázlathoz azt, hogy mindezek az
Erdélyben élõ magyar középosztály lehetõségei. Emlékeztetõül: mintánkban szinte
kizárólag diplomás, románul és egy vagy  több idegen nyelven jól beszélõ, nagy
arányban városi, az átlagnál lényegesen jobb anyagi helyzetben levõ nõk vannak.
Korábbi elemzésekbõl tudjuk, hogy a társadalom fontos szegmensét jelentõ, alacso-
nyan iskolázott, falusi, sokgyermekes nõk körében a leggyakoribb kényszerpálya 
az inaktivitás, vagyis a munkaerõpiacról való hosszú távú kiszorulás.22 Továbbá, bár
az adatok szintjén erre nem volt lehetõségünk kitérni, az anyavállalkozók gazdasági
tevékenységük ellenére is maguk végzik a családi, háztartási gondoskodási munkák
nagy részét.

A mai nõk helyzetérõl, esélyeirõl szóló nagy társadalmi narratívák központi ele-
me a választás, a választás lehetõsége, illetve az, hogy a siker kizárólagos feltétele
maga az egyén: jó tervezése, egyensúlyozása, asszertivitása és kitartása, a kudarcért
pedig csak ezek hiánya tehetõ felelõssé. Amint a már korábban idézett brit sajtó-
elemzés rámutatott, ma sem a nyilvánosságban, sem egyéni szinten nem beszélünk
a strukturális kényszerekrõl, amelyek keretet szabnak lehetõségeinknek: az egyes
szerzõk szerint „mérgezõnek” nevezett, hosszú munkaórákat követelõ munkavégzés
normája, a gondoskodási munka hagyományos, nõket terhelõ megosztása, a munka-
erõpiac, a gyermekgondozási intézmények szûkös kínálata és így tovább. 

Wilton szerint a neoliberalizmus ma az anyáknak három lehetõséget kínál: „dobd
be magad” (lean in), vállalkozz (válj mompreneurré) vagy lépj ki (opt out).23 Mi eb-
ben a kutatásban a középsõ stratégiát vizsgáltuk meg erdélyi vonatkozásban. Azt ta-14
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láltuk, az internetes közegben aktív, az alakuló hálózatokban részt vevõ anyavállal-
kozók a társadalmi ranglétra felsõbb rétegeiben élnek, vagyis ez a stratégia feltehe-
tõen csak számukra megvalósítható. Azt is láttuk azonban, hogy nagy részük egyéb
jövedelemforrást is fenntart, bár nem tudjuk, melyik az elsõdleges, és melyik a „tar-
talék”. De ami a legfontosabb, hogy kisgyerek mellett lényegében két stratégia kö-
zül választanak, választhatnak az anyák, ha nem szeretnék alkalmazottként folytat-
ni: önállóan látnak neki, szenvedélyüket, kreatvitásukat csatornázva a vállalkozás-
ba, ami azonban egy idõre legalábbis tartósítja másodlagos keresõi státuszukat 
a családon belül, vagy csatlakozhatnak nagyobb, anyagi értelemben sikeresebb vál-
lalkozásokhoz. 

Az interpretációk mindaddig természetesen nem véglegesek, amíg kvalitatív
módszerrel a számok mögé nem nézünk. A két út, mely az anyavállalkozók elõtt áll,
értelmezhetõ úgy is, hogy munka–magánélet egyensúlyhoz ugyan nem feltétlenül ve-
zetnek, jobb életminõség, személyes egyensúly az önálló, kis léptékû vállalkozástól,
számokban jobban kifejezhetõ céges teljesítmény pedig a társas és családi vállalko-
zásoktól remélhetõ. Vagyis bizonyos értelemben választani kell: a személyes és szak-
mai elégedettség nem valósítható meg egyetlen stratégia keretében. Értelmezhetõ 
viszont másként is: van itt egy anyavállalkozói csoport, amely kis léptékben végzi te-
vékenységét, részidõben, és amely egy trade-off keretében lemond a nagy számokról
a kedvtelés és a gondoskodásra fordítható több idõ érdekében. Ez a kockázatvállalá-
son alapuló, növekedésre törekõ vállalkozói aspirációk egy alternatívája is lehet,
amelynek a jövõben tovább erõsíthetõ a legitimitása. Mindezek a jelentéstulajdoní-
tások azonban szükségszerûen önkényesek és spekulatívak maradnak, amíg az érin-
tettek személyes megkérdezése révén fel nem tárjuk, hogyan élik meg, hogyan látják
saját helyzetüket az anyavállalkozók.
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A nemzetközi kutatás 
koncepcionális modellje

A Global Entrepreneurship Monitor (Globális
Vállalkozói Monitor, GEM) a világ legnagyobb,
vállalkozói adatokat tartalmazó információforrása;
1999-ben indult tíz ország részvételével a London
Business School és a Babson College kezdeménye-
zéseként; 2018-ban 49 országban zajlott kutatás.
Románia 2007-ben csatlakozott, és 2015-ig min-
den évben részt vett a felmérésekben. Ezek ered-
ményeirõl a Dézsi-Benyovszki-Szabó-Györfy-
Nagy (2017) tanulmányban olvashatunk. A stan-
dardizált adatfelvételek, valamint a minden évben
azonos formában feltett kérdések teszik lehetõvé
az országok összehasonlítását és a változók idõbe-
li alakulásának nyomon követését. 

A GEM-kutatás adatgyûjtési célkitûzései a kö-
vetkezõk: 1) a vállalkozói attitûdök, a vállalkozói
tevékenység és a vállalkozói aspirációk országok
közötti különbségeinek mérése; 2) a nemzeti szin-
tû vállalkozási aktivitás természetének és befolyá-
soló tényezõinek az azonosítása; 3) a vállalkozás
ösztönzését elõsegítõ gazdaságpolitikák azonosítá-
sa és kutatása (Kelley-Singer-Herrington 2016).

A kutatás elméleti alapjául a GEM-koncepcio-
nális modellje szolgál (lásd 1. ábra), amely az ál-
talános társadalmi, kulturális, politikai és gazda-
sági tényezõk, illetve és a keretfeltételek összefüg-
géseit ábrázolja. Ezek befolyásolják az adott ország
lakosságának vállalkozáshoz fûzõdõ attitûdjeit, 
a vállalkozói aktivitást, a vállalkozói adottságokat 
és a vállalkozói aspirációkat. A keretfeltételek az
egyes országok fejlettsége függvényében eltérõ 2019/10

A megkérdezett 
személyek szerint 
a romániai társadalom
pozitívan ítéli meg 
a vállalkozókat, illetve
vállalkozásokat.

DÉZSI-BENYOVSZKI ANNAMÁRIA – SZABÓ TÜNDE PETRA

VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS 
Nemek közti különbségek



módon és mértékben befolyásolják az elsõdleges gazdaságot, amely már régebben
alapított, 42 hónapnál idõsebb, megállapodott cégekbõl áll. Mind a vállalkozás,
mind az elsõdleges gazdaság megállapodott vállalatai hatással vannak a gazdasági
növekedésre. A keretfeltételek eltérõ módon hatnak a különbözõ fejlettségû orszá-
gokban. Az alapvetõ feltételek az erõforrás-vezérelt országok esetében elsõdlegesek,
a hatékonyságemelõk a közepesen fejlett, hatékonyság-orientált nemzetek esetében
kulcsfontosságúak. A legfejlettebb, innováció-vezérelt országoknál pedig az innová-
ció és a vállalkozási tényezõk befolyása erõsödik fel (Szerb-Petheõ 2014).

GEM-koncepcionális modell

– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Forrás: Kelley-Singer-Herrington 2016

A GEM meghatározása szerint vállalkozásnak tekinthetõ minden új üzleti egység
létrehozási kísérlete magánszemélyek, csoportok vagy már létezõ üzleti vállalkozá-
sok által. A GEM által alkalmazott mutatószámok a következõk (a 18–64 év közötti
válaszadók százalékában kifejezve):

– születõben levõ vállalkozói ráta: a válaszadó új vállalkozás indítása céljából az
utóbbi 12 hónapban konkrét lépéseket tett (például telephely keresése, üzleti terv
készítése), a tervezett vállalkozásban a válaszadó teljes vagy részleges tulajdonnal
rendelkezik, a vállalkozás az utóbbi három hónapban még egyetlen alkalommal sem
fizetett béreket;

– új vállalkozói ráta: a válaszadó jelenleg egy új vállalat tulajdonosa/menedzsere
(legalább három hónapja, de legfeljebb 42 hónapja fizet béreket);

– kezdõ vállalkozói ráta: a fenti két mutató összege, azzal a megjegyzéssel, hogy
ha egy vállalkozó egyben születõben levõ és új vállalkozó is, akkor csak egyszer
vesszük figyelembe a mutatók kiszámításánál;

– lehetõségmotivált kezdõ vállalkozói ráta: azon kezdõ vállalkozók aránya, akik azért
vállalkoznak, hogy jövedelmüket szinten tartsák, növeljék vagy függetlenséget érjenek el;

– kényszermotivált kezdõ vállalkozói ráta: azon kezdõ vállalkozók aránya, akik
azért vállalkoznak, mert nincs más megélhetési lehetõségük;18
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– megállapodott vállalkozói ráta: a válaszadó jelenleg egy megállapodott vállalat
tulajdonosa/menedzsere (legalább 42 hónapja fizet béreket);

– teljes vállalkozói ráta: a kezdõ vállalkozói ráta és a megállapodott vállalkozói rá-
ta összege (Bosma-Levie 2010. 13, 61.).

Vállalkozói aktivitás

A vállalkozói aktivitás országok szerint változik, és pozitívan korrelál a gazdasági
fejlettség szintjével. Az alacsony egy fõre jutó GDP-vel rendelkezõ országokban a ko-
rai fázisú vállalkozói ráta magas, fõként a kényszermotivált vállalkozók magas ará-
nyának következtében. A gazdaság fejlõdésével egyre fontosabb szerepet játszanak 
a gazdaságban a megállapodott vállalkozások, amelyek egyre több munkavállaló szá-
mára létesítenek stabil munkahelyeket, ezáltal alternatívát biztosítanak a vállalko-
zásindítással szemben. 

Az 1. táblázat tartalmazza a fontosabb vállalkozói rátákat a 2015-ös GEM kutatás-
ban résztvevõ európai uniós hatékonyság-vezérelt országokban.

1. táblázat
Vállalkozói aktivitás nemzetközi összehasonlításban (2015)

Forrás: Saját szerkesztés GEM APS 2015 alapján 
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Vállalkozói aktivitási
ráták (18-64 év
közötti népesség =
100%) 

Románia Bulgária
Horvát-
ország

Lengyel-
ország

Lett-
ország

Macedó-
nia

Magyar-
ország

Születõben levõ
vállalkozói ráta 

6,10 1,95 5,11 5,74 8,57 3,02 5,31

Új vállalkozások
tulajdonosai/
menedzserei 

5,05 1,51 2,58 3,52 6,01 3,09 2,70

Korai fázisú
vállalkozói ráta (TEA) 

10,85 3,46 7,69 9,21 14,11 6,11 7,92

Férfi korai fázisú
vállalkozói ráta
(férfiak száma =
100%)

14,16 4,01 9,70 12,47 18,63 8,65 10,41

Nõi korai fázisú
vállalkozói ráta (nõk
száma = 100%)

7,49 2,90 5,68 5,96 9,76 3,51 5,50

Kényszermotivált
vállalkozói ráta (TEA
= 100%)

27,54 33,42 40,06 28,06 17,10 52,06 23,21

Lehetõségmotivált
vállalkozói ráta (TEA
= 100%) 

33,24 29,00 40,85 46,42 51,41 26,69 50,52

Megállapodott
vállalkozói ráta (EB)

7,50 5,44 2,81 9,52 9,59 5,91 6,49



Az elemzett országok közül Lettország rendelkezik a legmagasabb vállalkozói rá-
tákkal. A születõben levõ vállalkozói ráta, valamint a korai fázisú vállalkozói ráta Ro-
mánia esetében a második legnagyobb, a felnõtt korú lakosság 10,83%-a korai fázisú
vállalkozó. Bulgáriában és Macedóniában mérték a legalacsonyabb vállalkozói rátá-
kat, ami alól kivételt képez a kényszermotivált vállalkozói ráta, ami Macedónia ese-
tében a legnagyobb (52,06%). A megállapodott vállalkozói ráta értéke Horvátország-
ban a legkisebb.

A következõ táblázatban megvizsgáljuk a fontosabb vállalkozói rátákat Románia
esetén, nemek szerinti bontásban, tanulmányozva, hogy ezek a különbségek statisz-
tikailag szignifikánsak-e. Megfigyelhetõ, hogy minden vállalkozói ráta esetén maga-
sabb a férfiak aránya. Egyre több nõ választja a vállalkozói karriert, ennek ellenére
még mindig kétszer nagyobb a férfiak aránya a vállalkozókon belül (Díaz
García–Welter 2011). Csupán a megszûnt vállalkozói ráta esetén nem mutatható ki
szignifikáns különbség a két arány között. A legnagyobb különbséget a nõk és férfi-
ak aránya között a korai fázisú vállalkozói ráta esetén mértük. A romániai 18–64 év
közötti lakosság 7,10 százaléka férfi korai fázisú vállalkozó, míg 3,75 százaléka nõi
korai fázisú vállalkozó. Ha a motiváció szerint vizsgáljuk a korai fázisú vállalkozó-
kat, észrevehetõ, hogy kétszer több a lehetõségmotivált vállalkozók aránya, mint
azoké, akik azért kezdtek vállalkozni, mert nem volt más lehetõségük a megélhetés-
re (kényszermotivált vállalkozók). 

2. táblázat
A romániai vállalkozói aktivitás nemek szerint (2015)

Forrás: Saját számítás a GEM Románia APS 2015 alapján (szignifikáns különbségek 
5%-os szignifikanciaszinten félkövér számokkal jelölve)

A romániai vállalkozó profilja

A 3. táblázat a romániai vállalkozó profilját rajzolja meg. Általánosságban megfi-
gyelhetõ, hogy mindegyik vállalkozói ráta esetén magasabb a férfiak aránya. 

Lévesque és Minniti (2006) szerint az idõsebb korosztály kisebb valószínûséggel
válik vállalkozóvá, mivel az új vállalkozás indításának hasznossága a kor elõrehalad-
tával csökken. A vállalkozóvá válás valószínûsége általában a 35–44 éves korosztály
esetén a legnagyobb, ettõl a korosztálytól kezdve csökkenés figyelhetõ meg (Parker
2009). A legmagasabb vállalkozói ráták a 25–34, illetve a 35–44-es korcsoportokban
figyelhetõek meg, hiszen õk azok, akik már rendelkeznek a megfelelõ ismeretekkel
és tapasztalatokkal. Ebbe a két korcsoportba tartozik a korai fázisú vállalkozók közel20
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Vállalkozói aktivitási ráták 
(18–64 év közötti népesség = 100%)

Nõ Férfi Összesen

Születõben levõ vállalkozói ráta 1,85 4,25 6,10

Új vállalkozások tulajdonosai-menedzserei 1,95 3,10 5,05

Korai fázisú vállalkozói ráta (TEA) 3,75 7,10 10,85

Kényszermotivált korai fázisú vállalkozói ráta 1,00 2,00 3,00

Lehetõségmotivált korai fázisú vállalkozói ráta 2,70 4,80 7,50

Megállapodott vállalkozói ráta 2,85 4,65 7,50

Megszûnt vállalkozások 1,15 1,45 2,60



60, valamint a megállapodott vállalkozók több mint 50 százaléka. Az 55–64 éves kor-
osztály legnagyobb arányban a megállapodott vállalkozók esetében figyelhetõ meg.

3. táblázat
A romániai vállalkozó profilja (2015)

Forrás: Saját számítás a GEM Románia APS 2015 alapján 

A vállalkozástannal kapcsolatos szakirodalom szerint az iskolai végzettség nega-
tív kapcsolatban áll a vállalkozóvá válás valószínûségével, kivételt képez ez alól né-
hány fejlett ország, ahol az iskolai végzettség pozitív hatását mutatták ki
(Blanchflower 2004; Reynolds-Autio-Hay 2003). Kelley és társai (2015) arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az iskolázottság növeli az önhatékonyságot és az önbizal-
mat, növelve annak az esélyét, hogy ezek az egyének nem csupán egy vállalkozást
indítanak, hanem képesek lesznek eligazodni egy kompetitív és állandóan változó
gazdasági környezetben. Legmagasabb iskolai végzettséggel a megállapodott vállal-
kozók rendelkeznek, több mint 50 százalékuk legalább fõiskolai végzettségû. Ezek
aránya a legnagyobb az új vállalkozások tulajdonosai vagy menedzserei esetén
(23%). A megállapodott vállalkozók (55,0%), valamint az új vállalkozások tulajdono-
sai/menedzserei (53,2%) esetében a legmagasabb a háztartások jövedelme (felsõ
33%). Tehát 2015-ben a tipikus romániai kezdõ fázisú vállalkozó a következõ jellem-
zõkkel rendelkezett: férfi, 35–44-es korosztályba tartozik, legalább középfokú vég-
zettséggel és magas jövedelemmel rendelkezik. A tipikus romániai megállapodott
vállalkozó profilja ugyanebben az évben: férfi, ugyancsak a 35–44-es korosztályba
tartozik, fõiskolai végzettségû, magas jövedelemmel.
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Születõben
levõ
vállalkozó

Új vállalkozás
tulajdonosa-
menedzsere 

Korai fázisú
vállalkozó 

Megállapodott
vállalkozó 

Férfi 69,7 61,4 65,4 62,0

Nõ 30,3 38,6 34,6 38,0

18–24 21,5 14,9 18,0 6,0

25–34 28,1 24,8 27,2 20,0

35–44 30,6 36,6 32,7 31,0

45–54 9,9 9,9 10,1 21,3

55–64 9,9 13,9 12,0 21,3

Alapfokú 2,5 3,0 2,8 4,8

Középfokú 50,8 50,0 49,8 42,2

Fõiskolai 38,3 24,0 32,1 42,2

Felsõfokú 8,3 23,0 15,3 10,9

Alsó 33% 22,7 16,0 20,0 25,2

Középsõ 33% 31,8 30,9 30,5 19,8

Felsõ 33% 33,2 53,2 49,5 55,0

%

Nem

Korcsoport

Végzettség

Háztartás
jövedelme 



Vállalkozói attitûdök

A vállalkozói aktivitási ráták mellett a GEM-kutatás a vállalkozói attitûdök vizs-
gálatával is foglalkozik, hiszen ezen attitûdök befolyásolják a vállalkozói aktivi-
tást. Ha egy országban pozitív az attitûd a vállalkozásokkal szemben, ez kulturális
és szociális ösztönzést eredményez a potenciális és tényleges vállalkozók számá-
ra. A vállalkozói attitûdök az ország lakosságának a vállalkozókról alkotott vélemé-
nyét, a vele kapcsolatos magatartását fejezik ki. A következõ kérdéseken keresztül
kerültek elemzésre a vállalkozói attitûdök:

– Ön ismer személyesen olyan illetõt, aki az elmúlt két évben új vállalkozást ala-
pított?

– Az ön lakhelyének a körzetében az elkövetkezõ hat hónapban kedvezõ kilátá-
sok lesznek új vállalkozások alapításához?

– Ön rendelkezik kellõ ismeretekkel, képességekkel és tapasztalatokkal ahhoz,
hogy egy új vállalkozást alapítson?

– A bukástól (csõdtõl) való félelem akadályozza önt abban, hogy vállalkozást ala-
pítson?

– Ön szerint a legtöbb ember úgy véli, hogy a cégalapítás (vállalkozás) jó karrier-
lehetõséget kínál?

– Ön szerint az emberek nagyra értékelik, ha valaki egy sikeres vállalkozást el tud
indítani?

– Ön szerint az új sikeres vállalkozások gyakran jelennek meg a médiában (sajtó-
ban, tévében stb.)?

A 4. táblázat a 2015-ben GEM-kutatásban részt vevõ európai uniós hatékonyság-
vezérelt országok lakosságának vállalkozói attitûdjét mutatja be. Lengyelországban a
lakosság 43,23 százalékának van olyan ismerõse, aki a felmérést megelõzõ két évben
indított vállalkozást. Ez az arány a vizsgált országok esetében itt a legnagyobb. A leg-
kisebb értéket Horvátországban mérték, itt a népesség 24,61 százaléka rendelkezik
ilyen típusú ismerõssel. A legnagyobb arányban (37,77%) a macedóniai lakosság
gondolja úgy, hogy a felmérést követõ hat hónapban kedvezõ lehetõségek voltak vál-
lalkozás indítására. Lengyelországban és Macedóniában rendelkeznek a legnagyobb
arányban a megkérdezett személyek új vállalkozás indításához szükséges ismeretek-
kel, képességekkel és tapasztalatokkal. A leginkább kockázatvállaló lakosság Bulgá-
riában található, a népesség csupán 33,28 százaléka gondolja úgy, hogy a kudarctól
való félelem megakadályozná az új vállalkozás indításában. Ugyanakkor Romániá-
ban a legkevésbé kockázatvállaló a lakosság, a népesség 48,63 százaléka gondolja,
hogy a kudarctól való félelem gátolná új vállalkozás létrehozásában. Romániában 
a felnõtt korú lakosság háromnegyede (75,07%) gondolja úgy, hogy a sikeres vállal-
kozókat a társadalom elismeri, ezzel a legmagasabb értéket éri el a vizsgált országok
közül. Romániában a lakosság 72,41 százaléka tekinti a vállalkozóvá válást jó karri-
erlehetõségnek. Ez az arány Magyarország esetében a legkisebb. Macedóniában és
Romániában a társadalom szerint a médiában pozitívan vannak bemutatva a sikeres
vállalkozói történetek (71,13%, illetve 67,33%). Magyarországon a lakosság szerint 
a média nem segíti elõ a vállalkozói szellemet.

A szakirodalom szerint a vállalkozói attitûdök nagymértékben befolyásolják an-
nak a valószínûségét, hogy egy egyén új vállalkozást indít, hiszen a pozitív attitûd-
del rendelkezõ egyének közül kerülnek ki a jövõ vállalkozói, valamint ugyancsak õk
nyújthatnak támogatást a potenciális vállalkozóknak (Arenius–Minniti 2005;
Koellinger–Minniti–Schade 2013; Evald–Klyver–Christensen 2011). A vállalkozóvá
válás folyamatának kulcsfontosságú eleme a lehetõségek felismerésének képessége
(Ozgen-Baron 2007). A vállalkozástannal kapcsolatos szakirodalomban több kutatás 22
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4. táblázat
Vállalkozói attitûdök nemzetközi összehasonlításban (2015)

Forrás: Saját szerkesztés GEM APS 2015 alapján 

kimutatta, hogy a lehetõség felismerésének képessége növeli az egyén vállalkozóvá
válásának valószínûségét (például, Baron–Ensley 2006; Clarysse–Tartari–Salter 2011).
A vállalkozónak képesnek kell lennie kockázatos körülmények kezelésére, ezért 
nagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezik (Arano–Parker–Terry 2010;
Minniti 2009). 

Az 5. táblázatban megvizsgáljuk a romániai lakosság azon jellemzõit, amelyek
meghatározzák a vállalkozókhoz és vállalkozásokhoz fûzõdõ viszonyukat nemekre
lebontva. Általánosságban elmondható, hogy a férfiak pozitívabb vállalkozói attitû-
dökkel rendelkeznek: nagyobb arányban ismernek személyesen olyan vállalkozót,
aki az elmúlt két évben indított új vállalkozást (36,63%); nagyobb arányban látnak
kedvezõ vállalkozásindítási lehetõséget lakóhelyük körzetében (35,67%); nagyobb
arányban rendelkeznek a vállalkozásindításhoz szükséges ismeretekkel, képességek-
kel és tapasztalatokkal (55,36%); kisebb arányban gondolják úgy, hogy a bukástól va-
ló félelem megakadályozná õket egy új vállalkozás indításában (42,40%). Ezen vál-
lalkozói attitûdök esetében a különbség nõk és férfiak között szignifikáns 5 százalé-
kos szignifikanciaszinten.

A társadalom vállalkozásokhoz fûzõdõ viszonyát, illetve a megkérdezett sze-
mély ezzel kapcsolatos véleményét a karrierlehetõség, a társadalmi elismertség és
a média vállalkozási attitûdök mérik. A megkérdezett személyek szerint a románi-
ai társadalom pozitívan ítéli meg a vállalkozókat, illetve vállalkozásokat. A vállal-
kozókat a társadalom elismeri, a vállalkozóvá válás magas társadalmi státuszt biz-
tosít, a vállalkozóvá válást kedvezõ karrierlehetõségnek látják, valamint a média
hozzájárul a vállalkozókról alkotott pozitív kép kialakításához.
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18–64 év közötti
népesség = 100%

Románia Bulgária
Horvát-
ország

Lengyel-
ország

Lett-
ország

Macedó-
nia

Magyar-
ország

Vállalkozó
személyes
ismertsége 

32,07 39,79 24,61 43,23 32,75 35,19 31,45

Lehetõség
felismerése 

33,26 15,84 22,30 32,89 34,73 37,77 25,34

Vállalkozásindítási
képesség 

46,30 35,17 47,52 55,92 49,08 54,44 38,67

Kudarctól való
félelem

48,63 33,28 34,42 47,80 38,60 34,33 41,82

Vállalkozás mint
jó karrierlehetõség

72,41 57,53 61,46 60,45 57,70 67,10 48,35

Sikeres
vállalkozások
magas társadalmi
elismertsége

75,07 71,51 42,34 55,69 58,18 57,07 68,39

A média
vállalkozásokhoz
fûzõdõ viszonya

67,33 49,28 47,48 51,50 54,85 71,13 33,36



5. táblázat
Vállalkozói attitûdök nemek szerint Romániában (2015)

Forrás: Saját számítás GEM APS 2015 alapján (szignifikáns különbségek 5%-os
szignifikanciaszinten félkövér számokkal jelölve)
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Nõ 
(összes nõ = 100%)

Férfi 
(összes férfi = 100%)

Románia 
(18–64 év közötti
népesség = 100%)

Vállalkozó személyes
ismertsége 

27,52 36,63 32,07

Lehetõség felismerése 30,78 35,67 33,26

Vállalkozásindítási
képesség 

37,32 55,36 46,30

Kudarctól való félelem 54,85 42,40 48,63

Vállalkozás mint jó
karrierlehetõség

73,94 70,88 72,41

Sikeres vállalkozások
magas társadalmi
elismertsége

77,00 73,13 75,07

A média
vállalkozásokhoz
fûzõdõ viszonya 

68,83 65,89 67,33



zékelyföld általában mindig minden gaz-
dasági elemzés, statisztika listazáró sze-
replõje. Lehangolók a helyi gazdaságot

elemzõ adatok. Hasonlóan borúlátó Jakab Áron
Csaba, a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók
Szövetségének (SZMVSZ) elnöke. Az országra jel-
lemzõ áttekinthetetlen, képlékeny és folyamato-
san változó, nem sok biztos ponttal rendelkezõ
gazdasági helyzet mellett a helyi, székelyföldi vi-
szonyok sem sokkal jobbak.

A jelenlegi vállalkozói környezet bizonyos te-
kintetben kedvezõ képet mutat, hiszen ma Romá-
niában tulajdonképpen bárki vállalkozhat, nincse-
nek jelentõsebb megkötések. Akár szolgáltatásra,
akár gyártásra gondolunk, gyakorlatilag bármit el
lehet adni. Viszonylag jó pezsgés jellemzi a keres-
let és a kínálat viszonyát, azonban a háttérben lé-
võ erõviszonyok képlékenyek, hiszen folyamatos
változást mutatnak, a gazdasági szféra mozgatóru-
gói azonban aggasztók. A mikrovállalkozások felõl
vizsgálva az ország gazdasági helyzetét kijelenthe-
tõ, hogy az semmiképpen sem vállalkozóbarát.
Egyébként jelenleg azt látjuk, hogy a nagyobb vál-
lalkozások véleménye is összecseng a mienkkel
ebben a kérdésben. Ennek több oka és jele van.
Az elsõ, talán leginkább szembetûnõ, hogy vi-
szonylag gyors ütemben zárnak be egymásután a
vállalkozások. A híradásokban naponta hallani
ilyen híreket: nemrég bezárt az ország egyetlen
szódagyára, de a kézdivásárhelyi nadrággyár is
hasonló cipõben jár. Ugyanakkor, ha a nagy, or-
szágos adatokat nézzük, azt látjuk, hogy jelentõs
mértékben csökkentek a beruházások. 
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Ennek a jelenségnek számos oka van. Talán a leggyakoribb kiváltó okként az in-
stabil gazdasági helyzetet szokták emlegetni. Túlzásnak tûnhet, de a romániai gaz-
dasági helyzetre a kaméleon-szerû folyamatos változás a jellemzõ: amit ezen a héten
elfogadnak, szinte egészen bizonyos, hogy jövõ héten módosítják, utána megbánják,
végül pedig szinte minden bizonnyal kijelenthetõ, hogy újra módosítják. Ilyen kö-
rülmények között, amikor ez több tíz szálon is jellemzõ, akkor nehéz hosszú távra
tervezni, és stabil, mûködõképes vállalkozások létezését biztosítani. El lehet képzel-
ni, hogy hogyan lehet így fiskálisan tervezni.

Nézhetjük a jelenlegi környezetet tényleges intézkedések tekintetében is. Fontos
kérdése elsõsorban a mikrocégek mûködésének a részmunkaidõs alkalmazottak fog-
lalkoztatása. A jelenlegi szabályozások értelmében a vállalkozások teljes adót fizet-
nek a részmunkaidõben foglalkoztatott munkatársak után is. Hasonló a helyzet a mi-
nimálbér folyamatos változásával is. Folyamatosan, és eléggé kíméletlenül emelik, és
ez a lépés nem feltétlenül követi a gazdaság teljesítményét, erejét. Beszélgetésünk-
kor éppen arról hallani, hogy a végzettségtõl teszik függõvé a legkisebb, kötelezõmó-
don fizetendõ bér mértékét. Jakab Áron Csaba egy gyors felmérést készített ezzel
kapcsolatban. Körülbelül tíz vállalkozást kérdezett meg ezzel az intézkedéssel kap-
csolatban. A megkérdezett, teljesen kicsi és a kétszáz fõt foglalkoztató vállalkozások
egybehangzó tervezett intézkedése a kormány ez irányú lépésére az lesz, hogy mind-
annyian kevesebb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ alkalmazottat fognak foglal-
koztatni a költséghatékonyság miatt. Az intézkedés életbelépését követõen sok kis
cég be fog zárni, ugyanakkor kisebb lesz a termelékenység és a hatékonyság, hiszen
sok esetben nem a megfelelõ szaktudással bíró személy fogja végezni a munkát. En-
nél a tervezett lépésnél is jól látszik, hogy a következmények teljes skáláját nem lát-
juk elõre teljes pontossággal, de az elsõ reakciók egyáltalán nem bíztatók. 

Hasonlóan nem kedvez a hazai gazdaság szereplõinek az elvándorlás jelensége
sem. Látszott már körülbelül tíz évvel ezelõtt, hogy folyamatosan gyorsuló tenden-
ciát mutat az értékes munkaerõnek a külföldre történõ átszervezõdése. Nemzetközi
felmérések szerint jelenleg 9,7 millió román állampolgár dolgozik külföldön, s úgy
tûnik, hogy ez a szám nem fog jelentõsen csökkeni, annál kevésbé megállni a követ-
kezõ idõszakban. A politikum sem látszik foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen pél-
dául az idén májusi európai parlamenti választásokat megelõzõ kampányban egyet-
len jelölt vagy párt esetében sem jelent meg az ekkora méreteket öltõ elvándorlás
kérdésének tematizálása vagy esetleg annak megoldására javasolt elképzelés. 

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozások Szövetségének volt egy próbálkozása
ebben a kérdésben, azonban a megbeszélésre egyetlen meghívott politikus sem ment
el. Jelenleg az látszik, hogy az elvándorlás kérdése kényessége, rendkívüli méreteket
öltött léte miatt inkább egy elhallgatott, szándékosan zárójelezett kérdés, amelyet 
a jelenlegi kormány, elsõsorban inkompetenciája miatt, képtelen kezelni. Ezzel pár-
huzamosan azonban olyan intézkedések is születnek, amelyek az egyébként is ag-
gasztó gazdasági helyzetet nemhogy segítenék, hanem még inkább ellehetetlenítik.
Az elmúlt idõszakban ugyanis hangsúlyosan segítette a kormány az állami szektor-
ban dolgozókat azzal, hogy jelentõsen megemelte a béreket, s ennek köszönhetõen
komoly terheket róttak a magánszférára. Több kimutatás is létezik, de a számok
nagyjából azt mutatják, hogy az állami szektorban dolgozók átlagbére mintegy
160–175 százalékkal magasabb a közalkalmazottak bérénél. Ez jelentõs különbség.
De tárgyalhatjuk a speciális nyugdíjak vagy a folyamatosan és jelentõs mértékben
növekedõ nyugdíjak emelését is. Ezeknek a juttatásoknak a folyósítása is állandó ter-
het ró a magánszférára. Csak az év elsõ hat hónapjában 8 milliárd eurós kölcsönt vett
fel Románia ezeknek a kifizetéseknek az alkalmazására. Készült egy kimutatás,
amely szerint a rövid távra felvett kölcsönök esetében csupán 6 százalékos visszafi-26
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zetési arányról beszélhetünk. Gondot jelent ugyanakkor az is, hogy szakpolitikust
ezekben a témákban nem lehet hallani nyilatkozni, s így csak erõsödik a jelenlegi
kormányzás inkompetenciáját erõsítõ benyomások sora. Egyértelmû stratégiákat,
számításokat nem látni. Számol viszont a szakma. Nemrég a Ziarul Financiarban je-
lent meg egy cikk arról, hogy ha Romániában legalizálnák a prostitúciót, akkor pél-
dául minden kisnyugdíjat meg lehetne háromszorozni, sõt az SZMVSZ számításai
szerint az összes romániai alkalmazottnak meg lehetne például adni az oly sok vitát
generáló turisztikai utalványt, és emellett maradna a nyugdíjak növelésére is összeg. 

De vehetjük a különleges nyugdíjakat is. Tavaly ezek kifizetése mintegy 9 milli-
árd lejt jelentett az államkassza számára. Az állami költségvetésbõl jelenleg szinte 
7 milliárd lej megy a turisztikai utalványokra. 

Tehát ha meghúzzuk a vonalat az itt felsorolt tények, adatok alatt, akkor azt lát-
juk, hogy a jelenlegi romániai gazdasági környezet egyáltalán nem vállalkozóbarát.
Áttekinthetetlen intézkedések egész sorát vezetik be az állami bevételek érdekében.
Emelték a cigaretta adóját, várható a cukros üdítõkre kirótt adó bevezetése, az adó-
hatóság évente 150 000 céget kell ellenõrizzen.

Ha mindezt egy csomagban összesítjük, ugyanakkor pedig figyelembe vesszük
azokat az intézkedéseket is, amelyeket a vállalkozói szféra érdekében foganatosíta-
nak (pályázási lehetõségek, támogatások, inkubátorprogramok), azt látjuk, hogy min-
dent körülbelül tíz-tizenöt éves késéssel alkalmaznak. Valami, amikor már nagyon
rossz, amikor már nagyon nem mûködik, akkor vetnek be olyan programokat, eszkö-
zöket, lehetõségeket, amelyek korábban talán megakadályozhatták volna a hajó
süllyedését, ma már ezek mindenikérõl kijelenthetõ, hogy pusztán populista intéz-
kedések. Az úgynevezett start-up cégek esetében is világosan létszik, hogy a pályá-
zat mint lehetõség rendkívüli módon érdekelte õket, de amikor a kormány bejelen-
tette, hogy megemelné a minimálbért, akkor gyakorlatilag egy csapásra megtelt a leg-
ismertebb országos online piaci tér eladó fiatal, feltörekvõ, nyertes pályázatokkal
rendelkezõ kis cégekkel. 

Összegezve, az országos intézkedések oda juttatták a cégeket, hogy bezártak, mert
munkaerõ hiányában nem éri meg mûködtetni azokat. A kormány által kirótt terhe-
ket, amennyiben megpróbálják beleszámolni az áraikba, akkor nincs aki megfizesse
a jóval drágább szolgáltatást vagy terméket. De a munkaerõ megtartása is az áreme-
lést igényelné, amely ebben az esetben sem járható út. 

Fontos szempont lenne a vállalkozások életképességének növelése szempontjából 
a megfelelõ szakoktatás megerõsítése. Országos szinten gondot jelent a jó oktatók és 
a megfelelõ színvonalú oktatás biztosítása. Nem csupán székelyföldi jelenség, hogy a
szakoktatás nem szolgálja ki a piaci igényeket, s ennek következtében több vállalkozás
nem talál munkaerõt. Az okok szerteágazók, de kétségtelen, hogy ez is közrejátszik. 

Egy másik terület sem támogatja kellõen az itthoni elhelyezkedést. A szociális há-
lónak a hiánya, a gyenge egészségügyi ellátás szintén nem támogatja kellõképpen az
itthoni munkavállalást. 

Gazdasági szempontból Székelyföld az országos adatokat tekintve sem teljesít
jól.* Már több mint tíz éve, 2008 óta rendkívül szerény elõrelépést mutatnak a szé-
kelyföldi megyék gazdasági teljesítményét vizsgáló adatok. 

A székelyföldi gazdasági helyzet SWOT-analízise

Ha az erõsségeket vesszük, akkor mindenképpen meg kell említenünk az úgyne-
vezett csak azért is tulajdonságot, amely mintegy alapértéke az itteni vállalkozások-
nak is. Fontos kiemelni ugyanakkor azt is, hogy országos viszonylatban ez a régió
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gyorsan kezdett vállalkozni, az 1990-es években nagyon hamar, számtalan területen
jelentek meg cégek. Ennek köszönhetõen kiterjedt román–magyar kapcsolatokkal
rendelkezik a legtöbb vállalkozás. Ez a kétnyelvû környezet mindenképpen fontos
értéknek tekinthetõ. 

A gyengeségek esetében elsõként a begubózást kell említeni: hagyták az itteni
vállalkozások, hogy elmenjen mellettük a világ. Ezzel párhuzamosan azonban az is
nehezítõ körülmény, hogy gyenge a székelyföldi vásárlóerõ, s ez nem segíti a cégek
életben maradását. Harmadik tényezõként a székelyföldi emberre is jellemzõ attitû-
döt lehet kiemelni, a semmi sem jó viszonyulásmódot, amely szintén nem egy ösz-
tönzõ, támogató hozzáállás. 

Ide kapcsolódik éppen a székelyföldi vállalkozások esetében az elemzés vonatko-
zásában a harmadik csoport, a lehetõségek számbavétele. Elsõként a legfontosabb az
lenne, hogy az itteni vállalkozások mentalitásváltáson essenek át. Tanuljanak, ta-
pasztaljanak a vállalkozók, fektessenek a nyelvek elsajátításba, hozzák haza a leg-
újabb technológiát. Hatalmas lehetõséget rejtene, ha a politikum csak indokolt eset-
ben nyúlna bele a gazdasági élet történéseibe. A szakember azt látná helyénvalónak,
ha a döntéshozatal pozitívan állna a gazdasághoz, annak szereplõihez. 

Az analízis teljességéhez tartozó veszélyek közül az elvándorlást, a székelyföldi
települések elnéptelenedését, illetve a teljesen instabil gazdasági kontextust emelte
ki. ugyanakkor már most látszik, hogy számos területen jelentõs munkaerõhiány
van, amelyet most már több éve nem tud orvosolni sem a régió, sem az ország. Meg-
jelent ugyanakkor a körülbelül 15 évvel ezelõtt már látott, úgynevezett körbetartozás
jelensége: úgy tûnik, most hasonló jelenség körvonalazódik, amely komoly eladóso-
dáshoz vezethet.

Versenyképesség a székelyföldi vállalkozások esetében

Minden területen fontos mércét jelent a nemzetközi porondon való megmérette-
tés eredménye. Jakab Áron Csaba szerint nehéz a székelyföldi vállalkozások eseté-
ben kimagasló teljesítményrõl beszámolni, igaz ez fõként az általa képviselt mikro-
vállalkozásokra. Sem a mezõgazdaság, sem az IT-szektor nem szerepel kimagaslóan.
A helyi lehetõségek elsõsorban a fa- és fémipar esetében, valamint a turizmusban 
kínálkoznak, bár elõbbi esetében a fénykor leáldozott már. Utóbbi esetében pedig fo-
lyamatos és tudatos programokra lenne szükség ahhoz, hogy valóban például euró-
pai szintû versenyképességrõl lehessen beszélni. 

Jelenleg Hargita megyében 8652 aktív mikrovállalkozás van, amelyek összesen
1227 embert foglalkoztatnak tulajdonosként vagy munkatársként. Életkor szerint
10% 29 év alatti, 14% pedig 65 év feletti vállalkozó. A legtöbb mikrovállalkozást 40-
49 éves személy vezeti (32%).
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székelyföldi térség helyzetével, jövõjével
kapcsolatos eszmefuttatásokban – legye-
nek azok közéleti vagy szakmai jellegûek

– rendre elõkerül a mezõgazdaság, illetve a tágabb
értelemben felfogott agrárium kérdésköre. Ez nem
véletlenül van így, hiszen a táji/természeti adottsá-
gok és az erdõvagyon mellett a földvagyon képezi
azt a térségi értéket, amellyel fejlesztéspolitikai
szempontból lehet kezdeni valamit. Az sem mellé-
kes tényezõ, hogy a térségi lakosság agrárérintett-
sége nagyon magas, hiszen a háztartások több
mint fele földtulajdonosként, alkalmi vagy rend-
szeres agrártermelõként kisebb-nagyobb mérték-
ben érintett ebben az ágazatban. A térségi ag-
ráriummal kapcsolatos megközelítések egyik felõl
a lehetõségeket hangsúlyozzák, és az ilyen temati-
zációk rendszerint pozitív hangvételûek. Azt eme-
lik ki, hogy a térségben a gazdálkodásnak és az
agráriumhoz kapcsolódó munkakultúrának jelen-
tõs hagyománya van, az agrártevékenységnek
nagy szerepe van az önellátásban, az egészséges
vagy a tájjellegû élelmiszerek iránti igény felérté-
keli ezt az ágazatot. A tematizációk másik csoport-
ja a gondokat, az akadályokat hangsúlyozza, és
ezek között a leggyakrabban azzal a megállapítás-
sal találkozhatunk, hogy „az agrártermelõ népes-
ség elöregedett”,  „a fiatalok számára ez az ágazat
nem vonzó”, „nem lesz, aki átvegye a stafétabotot,
a fiatalok elmennek vagy könnyebb mesterséget
választanak”.

A fentiekben vázolt helyzetkép határozta meg
a rendszerváltás utáni két, két és fél évtizedet. Az
önfenntartó családi gazdálkodás – fõ- vagy mel-
lékfoglakozásként – valóban nem volt vonzó a fia- 2019/10
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talok számára, az üzemszerûen mûködõ nagyobb farmok kialakításában pedig tõke-
erõ és szakmai tudás híján nem vállalhattak szerepet. Változást – ha lassú léptékben
is – az utóbbi évtized hozott: a pénzkiváltásra és önellátásra alapozó nagyszámú csa-
ládi gazdálkodás, illetve a jóval kisebb számú farmszerûen mûködõ nagyobb mére-
tû agrárvállalkozások közti térben megjelent és fokozatosan erõsödik egy újabb ag-
rártermelõi csoport, amely mindkét másik csoporttól lényegesen különbözik, és az
esetek nagy többségében fiatalokból áll. A generációváltáshoz ugyanakkor jelentõs
tartalmi változás, innováció is kapcsolódik.  Tevékenységük tartalma és formája a
térségi kontextushoz viszonyítva újszerû, ezért nem csupán az agrárszektorban hoz-
nak változást, hanem társadalmi innovációt is képviselnek. Ma még korai lenne ki-
jelenteni, hogy az innovatív fiatal agrárszereplõk térségi megjelenése és mûködése
strukturális jellegû térségi modernizációhoz fog vezetni, de ez a lehetõség fennáll.
Ezért ez a kis létszámú, de egyre gyarapodó csoport jóval nagyobb szakmai és köz-
életi figyelmet érdemel, mint amennyit ma a szakpolitika térségi szereplõitõl kap.  

Mi jellemzi ezt az innovatív csoportot 

A térségi agrárinnováció témakörében intézetünk, a KAM – Regionális és Antro-
pológiai Kutatások Központja – 2011 óta folytat kutatásokat a csíkszeredai Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízása alapján. Az elvégzett elem-
zések jelentõs része a fiatal és innovatív agrárvállalkozókra irányult. Az interjú-
anyagok, a tereptapasztalatok és esetelemzések alapján ez a célcsoport az alábbiak-
kal jellemezhetõ:

– Tevékenységük tartalma és jellege a térségi agrárjellegû tevékenységek kontex-
tusában újszerû. Olyan termelõi tevékenységet folytatnak, amelyekre ebben a térség-
ben korábban csak szórványosan vagy egyáltalán nem volt példa. A skála rendkívül
széles, a gyógynövénytermesztéstõl a csigatenyésztésig, a gombatermeléstõl a kecs-
ketenyésztésig, a ribizlitermesztéstõl a gilisztafarmig sokféle kezdeményezéssel ta-
lálkozhatunk. A térségi gyakorlathoz viszonyítva újszerû a gazdálkodás módja is ab-
ban az értelemben, hogy tevékenységükben hangsúlyozottan megjelenik a pénz-
ügyi/piaci gondolkodás (beruházás, az éves termelési cikluson túlmutató tervezés, az
értékesítés, a marketing stb.). Ez lényeges innováció a térségre általánosan jellemzõ
önfenntartó családi gazdálkodási modellhez viszonyítva, amelybõl ez a komponens
hagyományosan hiányzik.

– Ezek az innovatív vállalkozások több vonatkozásban különböznek a térségben
mûködõ üzemszerû farmgazdaságoktól is. Többek között abban, hogy kisméretûek,
nem tartják kiemelten fontosnak a növekedést, a munkavégzés módozatai tekinteté-
ben igyekeznek „kézmûvesek” maradni. 

– A vállalkozások döntõ többségére az jellemzõ, hogy a vállalkozás ötletét, mo-
delljét vagy technológiáját az innovatív vállalkozók a térségen kívül szerezték meg
(személyes tapasztalat, személyes kapcsolat, internet, szakmai olvasmány stb.), és
ezt a térségen kívüli tapasztalatot igyekeznek a térségi adottságokhoz kapcsolni. Te-
vékenységükben egymással szoros összefüggésben jelenik meg a tudásbehozás és 
a tudásadaptáció. 

– Tevékenységüket több síkon is igyekeznek beágyazni a helyi társadalmi struk-
túrába. Ez többszintû, összetett folyamat (igyekezet). Része az is, hogy az innovatív
vállalkozáshoz családi erõforrást (termõföld, gazdasági épületek, családi gazdálkodá-
si ismeretek) használnak fel, de még fontosabb komponens, hogy tevékenységüket
rendszerint valamilyen lokális adottság hasznosítására alapozzák. Nem utolsósor-
ban az is fontos jellemzõ, hogy igyekeznek hatást gyakorolni a helyi közösségre
(technológiaátadás, ismertátadás, szervezés stb.)  30
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– Életútjukra általában az jellemzõ, hogy gyerekkorukban otthon szereztek vala-
mennyi gazdálkodási ismertetet, de a tanulási és a munkaerõpiaci életút más irány-
ba vitte õket, és más jellegû szakirányú végzettséget vagy munkatapasztalatot köve-
tõen váltak gazdálkodókká. Körükben egyre több a nõ. 

– A tevékenységhez szükséges szakmai tudásszerzés az indulást követõen folya-
matos. Ez azt eredményezi, hogy rendszeres szakmai, személyi, információszerzési
kapcsolatokat mûködtetnek térségen kívüli kapcsolati pontokkal, tevékenységük tu-
lajdonképpen a saját lokális világ és a külsõ világ érintkezési felületein formálódik.
A képzési kínálatok irányába nyitottak, és önállóan is tanulnak.  

– A saját magukat vagy a tevékenységüket bemutató/jellemzõ szövegekben nagy
szerepet kap az önreflexió: megfogalmazzák és meg is indokolják, hogy miért végzik
a választott foglalkozást, és kiemelten hangsúlyozzák, hogy a helyi adottságokat/ér-
tékeket fontosnak tartják, az agrárjellegû tevékenység legyen környezetbarát, és cél-
juk az egészséges élelmiszerek elõállítása. A településhez vagy a térséghez való kap-
csolódás számukra fontos identitásképzõ elem. 

– Mûködõsükben sok az informális összetevõ, az egyes vállalkozások hangsúlyo-
zottan személycentrikusak. Negatív tapasztalatokra hivatkozva fenntartásokkal ke-
zelik a banki hiteleket és a pályázatokat. 

Társadalmi innováció?

A felsoroltak jól illusztrálják, hogy korántsem csak az agrárjellegû tevékenység 
innovációjáról van szó. Az innovatív agrárvállalkozók tevékenységében és narratí-
váiban olyan elemek jelennek meg (csak példaként emeljük ki a nyitottságot, a folya-
matos újításra való hajlandóságot, az üzleti komponensek elõtérbe hozását, a kör-
nyezet és egészségtudatosságot, nem utolsósorban a térség szempontjából újszerû
termékeket és technológiai eljárásokat), amelyek az agrárágazaton túlmutató társa-
dalmi innovációként értelmezhetõk. Nem véletlen, hogy a lokális közösségek viszo-
nyulása ehhez az innovatív  gyakorlathoz ambivalens, esetenként egyenesen távol-
ságtartó. Az innovatív agrárvállalkozások száma térségi léptékben nem nagy, tele-
pülésenként egy-két gazdálkodó sorolható be ebbe az innovatív csoportba. Az in-
novatív gazdaságok az esetek nagy többségében egymástól függetlenül mûködnek,
a szervezeti keretek egyelõre inkább formálisak, ezért az innovációs folyamat térségi
vonatkozásban alapvetõen szigetszerû. A térségi társadalmi nyilvánosságban egyelõre
ez az innovatív csoport nem kapott megjelölést. Gyakori a „biogazda”, „helyi termelõ”,
„fiatal gazda”megjelölés használata, de ezek a fogalmi megjelölések nem az innovatív
jellegbõl indulnak ki, és nem innovatív termelõket is nagy számban magukba foglal-
nak. Kifejezetten az innovatív csoport támogatására eddig a térségben nem fogalmazó-
dott meg szakpolitikai elgondolás, nem szervezõdött meg kimondottan erre a csoport-
ra irányuló tematizációs vagy támogatási gyakorlat.  

Az intézményesülési folyamat alacsony szintje ellenére azt mondhatjuk, hogy ez
a – fokozatosan gyarapodó – gazdálkodói csoport a gazdálkodói tevékenysége, szak-
mai érdeklõdése és tudása, szakmai és társadalmi magatartása, érték- és célrendsze-
re szempontjából új társadalmi jelenség ebben a félperiferikus, vidéki térségben.
Nyilván nem véletlen, hogy elsõsorban a fiatalabb agrárszereplõk nyitottak erre az
innovatív modellre, hiszen a sikeres tevékenységhez alapvetõen hozzátartozik a mo-
bilitás, a kapcsolatteremtés, a tanulás, a kezdeményezés, a marketing és a menedzs-
ment, és mindez feltételezi a digitális eszközök és tartalmak fokozottabb mértékû
használatát is. Az innovatív csoport megjelenése nyilván összefügg azzal, hogy a vi-
déki térségek globális léptékben is fokozatosan fölértékelõdnek (az endogén adottsá-
gok elõtérbe kerülése, a helyi termékek és az egészséges élelmiszerfogyasztás iránti
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igény növekedése, a szélesebb értelemben vett agrárinnováció, a kreatív osztály
megjelenése vidéki térségben, a vidékre költözés és hasonlók), az úgynevezett „új vi-
dékfejlesztési paradigma” lassan a posztszocialista térségben is teret nyer. Ez a tár-
sadalmi innovációs folyamat a vizsgált térségben egyelõre az elején tart, és mai álla-
potában meglehetõsen ambivalens. Kétségtelen elõny az, hogy elsõsorban a fiatalabb
generáció hordozza ezt a változást, és programszerû térségi intézményes támogatás
nélkül is mûködõképesnek mutatkozik. 

Hogyan tovább? 

Nyitott kérdés, hogy mennyiben hordoz térségi változási paradigmát a bemutatott
gazdálkodási modell. Amint azt az eddigiekben is jeleztük, a térségi intézményi kör-
nyezet nem nevezhetõ célzottan támogató jellegûnek azon oknál fogva, hogy a támo-
gatáspolitikát és a szakmai-közéleti tematizációt nem az innovatív jelleg mentén mû-
ködteti. A közvetlen társadalmi környezet (elsõsorban a lokális közösség) jó esetben
passzív („várjuk ki, hogy mi lesz belõle”, „lássuk, mikor bukik bele”), rosszabb eset-
ben pedig kifejezetten távolságtartó. Maguk az innovatív agrárszereplõk jól érzéke-
lik ezt a viszonyulást, és többféle módon próbálkoznak lokális elfogadottságuk erõ-
sítésével. Egyelõre még korai lenne azt kijelenteni, hogy az innovatív fiatal gazdák
csoportjának a megjelenése, a csoport létszámának fokozatos gyarapodása már rövid
távon strukturális léptékû térségi modernizációs folyamathoz fog vezetni, és mérhe-
tõ léptékben erõsíteni fogja  a térség versenyképességét. De érvelni szeretnénk amel-
lett, hogy ez a lehetõség ennek az innovatív csoportnak a mûködésében elvben ben-
ne van. Többek között azért is, mert a térségi birtokszerkezet stabilitása nem nagyon
teszi lehetõvé az üzemszerûen mûködõ nagyobb farmgazdaságok számának gyara-
podását, az önfenntartó családi gazdasági modell társadalmi szerepe pedig – ha na-
gyon lassú léptékben is – nem erõsödni, hanem csökkeni fog. A két gazdálkodási for-
ma közti térben a kis léptékû innovatív gazdálkodás térnyerési lehetõségei tovább
fognak növekedni, a társas gazdálkodási formák (szövetkezet, egyéb társas formák)
szervezõdési folyamata nagyon lassú. A legfontosabb tényezõ azonban ebben a fo-
lyamatban a generációs váltás. A térségi innovatív agrárvállalkozások nagyobb részét
fiatalok mûködtetik, és alapvetõen más modell szerint, mint amilyen gazdálkodási
modelleket ez a térség az eddigiek során kitermelt. Ez a csoport – saját tevékenysége
révén – olyan innovatív tartalmat generált, amelynek az adott ágazaton jóval túlmu-
tató hatása lehet, potenciálisan térségi változási paradigmát hordoz. Ezért gondoljuk
azt, hogy ennek a társadalmi csoportnak a mûködése a jelenleginél jóval nagyobb 
figyelmet érdemel a szakmai elemzés, a szakpolitikai tervezés és a nyilvános társa-
dalmi tematizáció részérõl egyaránt. 
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társadalmi innováció bizonyos mértékig
mindig társadalmi kihívásként is tételezõ-
dik. Vidéki térségben különösen így van

ez, erre szolgáltatnak jó példát azok a fiatal vállal-
kozók, akik a székelyföldi térségben újszerû agrár-
vállalkozásokat indítanak el. A kihívás azonban
nem csupán a környezetre irányul. Az innovatív
vállalkozók saját maguk számára is értelmezik,
magyarázzák, igazolják újszerû kezdeményezésük
indokait, céljait, társadalmi fontosságát vagy éppen
innovációs funkcióját. Az öndefiníciót szolgáló
narratíváknak szemmel láthatóan fontos szerepük
van abban, hogy ezek a kezdeményezések elindul-
janak, mûködjenek. 

Az innovatív agrárvállalkozások nemcsak a te-
vékenység terület (például csincsilla, energiafûz,
pióca, csiga, gilisztatenyésztés, gyógynövény-,
gombatermesztés stb.), hanem a mûködési forma
szempontjából is „idegennek” számítanak a tér-
ségben. Az indításához szükséges ötlet mögött
gyakran egy meghatározó külföldi tapasztalat áll,
de az innovatív tevékenység elterjedésében és
megerõsödésében egyre fontosabb szereppel bírnak
a médiában és a közvetlen környezetben megismert
sikeres példák is. A vállalkozásokat képviselõ és
mûködtetõ személyekrõl most már innovatív agrár-
vállalkozók csoportjaként is beszélhetünk. Ez egy
új és folyamatosan bõvülõ szereplõcsoport – sajá-
tos, többnyire fiatal gazdákból álló elitcsoport – a
székelyföldi térségben, amelynek összetételével és
szakmai elemzésével a csíkszeredai Pro Agricul-
tura Hargitae Universitas Alapítvány (a továbbiak-
ban PAHRU) a KAM – Regionális és Antropológiai
Kutatások Központjával (a továbbiakban KAM In- 2019/10
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tézet) együttmûködésben foglalkozott egy 2013-ban indított programsorozat keretén
belül (Biró–Magyar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

A kutatási tapasztalatok alapján ez az új, innovatív csoport összetételét, szerve-
zõdését és mûködését tekintve is különbözik a székelyföldi térségre jellemzõ hagyo-
mányos gazdálkodástól, illetve az üzemszerû farmgazdálkodástól egyaránt. Továbbá
az innovatív tevékenységforma és a mögötte álló szereplõcsoport nemcsak gazdasá-
gi, hanem társadalmi innovációs potenciált is jelent a térség számára. Eddig közel
száz interjú készült a jelenség feltérképezésére irányuló kutatási programsorozatban.
A témával foglalkozó kutatócsoport a kis léptékû innovatív agrárkezdeményezések-
ben kétségkívül a székelyföldi térség modernizációs lehetõségét látja. 

Az innovatív agrárvállalkozók gazdasági és társadalmi szempontú elemzése kap-
csán egyértelmûvé vált, hogy egy mentalitásban, tevékenységformában, társadalmi és
gazdasági vonatkozásban újszerû szereplõcsoportról van szó, amely direkt, valamint
legtöbb esetben indirekt módon kapcsolódik a székelyföldi térség más ágazataihoz
(például turizmus, környezetvédelem). Ennek az új szereplõcsoportnak a tagjai bár ér-
zékelik a másságukat, egyelõre nem tekintenek önmagukra hálózatként vagy bármifé-
le különálló szereplõcsoportként. Vagy legalábbis e lehetõség felismerésének kezdeti
szakaszában vannak, ami többek között a PAHRU és a KAM Intézet elmúlt nyolc évben
végzett tudományos és szakmai tevékenységének is köszönhetõ. A szereplõcsoport sa-
játosságainak részletes ismertetése Biró A. Zoltán (2017) tanulmányában olvasható. 

Ebben a kontextusban nagyon fontos szakmai feladat annak elemzése – és ez ké-
pezi jelen írás fõ célját –, hogy a narratívákban az önmeghatározási, önreflexiós 
kísérletek során melyek a gyakran elõforduló közös elemek. Egyáltalán annak a kér-
désnek a megválaszolása, hogy ezek az elsõsorban kutatók által beazonosított 
szereplõk hogyan határozzák meg önmagukat.

A narratíva-elemek az innovatív agrárvállalkozók hálózatosodásának feltételeit is
jelzik, tehát azokat a találkozási felületeket, ahol ezek a szereplõk akár különálló cso-
portként definiálhatják magukat. 

A személyes szerep komplexitása

A fiatal gazdák önmeghatározási kísérleteiben nagyon fontos és közös elem a sze-
mélyes szerep. Ennek egyik legfõbb oka az, hogy az interjúalanyok kivétel nélkül
minden esetben azonosulnak a vállalkozásukkal. Tehát egy komplex, sok esetben 
a gazdasági érdekeken túlmutató társadalmi szerep fölvállalásáról van szó, amely a
vállalkozás elindításában és mûködtetésében is kulcsfontosságú. Az interjúalanyok
kivétel nélkül minden esetben a személyes szerepvállalásnak tulajdonítják az inno-
vatív vállalkozás mûködtetésének lehetõségét, sikerességét. Jelentõs pályázati támo-
gatás esetén is a fiatal gazda az, aki kihasználja a lehetõséget, aki külföldi mintát itt-
hon is megvalósít, aki a székelyföldi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
mellett elindít egy ilyen jellegû vállalkozást. A személyes szerepvállalás és a felelõs-
ségtudat a mûködési nehézségek kezelésében is nagyon fontos. Az innovatív agrár-
kezdeményezés ebben a kontextusban egy olyan szerepvállalás, amiért tisztelet és
elismerés jár. (Részlet egy interjúból: „Tisztelem õket, azokat, akik rájönnek arra,
hogy kihasználják az itteni lehetõségeket, adottságokat. Persze itt nem lehet kõolajat
termelni, abból kell gazdálkodni, ami van. Aki ezt nem tudja átlátni, annak mi a leg-
elsõ ötlete? Menjünk külföldre dolgozni. Aki itt marad, az látja a lehetõségeket, és ki
tudja használni, ki tudja aknázni. Olyan dolgokat csinálnak fiatal gazdák, fejlesztik
a technológiát, hogy ha õseik meglátnák, ismét meghalnának, de mûködik, jó és szép.
Szerintem azokat, épp ezért kellene segíteni, akikrõl látszik, hogy tényleg komolyan
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gondolják, és komolyan akarják mûvelni a földeket, komolyan akarnak az állatállo-
mánnyal foglalkozni, azokat kéne segíteni.”)

Fontos megjegyezni azt, hogy a saját helyzetre való reflektálás esetén az interjú-
alanyok kevés külsõ, támogató tényezõt említenek meg, problémákat jeleznek a vál-
lalkozás fenntartása, a tevékenységek végzése, valamint az értékesítés kapcsán is.
Ezeket a problémákat az interjúalanyok narratívái alapján kizárólag egyéni szerep-
vállalással és elkötelezettséggel lehet megoldani. Ezzel a sajátossággal magyarázha-
tó, hogy az innovatív agrárvállalkozók a kétkezi munka mellett adminisztrációs, me-
nedzseri, folyamatos ismeretszerzési, értékesítési és – sok esetben – akár önkéntes
környezetnevelési/oktatási feladatokat is ellátnak. 

A hálózatosodás szempontjából a személyes szerep komplexitása, valamint a gaz-
da számára annak megterhelõ mivolta képezi azt a találkozási felületet, ahol a közös
tudásnak, tapasztalatcserének, befektetésnek és együttmûködésnek pozitív hozadé-
kai lehetnek az innovatív agrárvállalkozások mûködésében. 

Viszonyítási alap

Az önreflexió kapcsán nagyon fontos narratívaelem a viszonyítás, a folyamatos
önigazolás – például a hagyományos gazdálkodókhoz, a külföldön dolgozókhoz, egy
múltbeli állapothoz vagy akár a térségi társadalomhoz képest.  

„Szerintem nehéz a helyzetük. Nekünk még támogatásra nem volt szükségünk,
még ilyent nem igényeltünk, viszont aki igen, úgy hallottam, hogy annak eléggé ne-
héz. Egyelõre nem jók a mutatók, de lehet, hogy ez változik. Azért sok fiatal kezdett
gazdálkodni, ha így, ha úgy, ha újszerûen, ha régi módszerekkel. Sokan visszanyúl-
tak a földekhez. Én így látom.”

„Kevesen akarnak dolgozni. Nincs fiatal gazda. Nagyon kevés. Most beszélek a hu-
szonévesekrõl akár. Sok munka van a gazdálkodással, nem jön hirtelen pénz belõle,
nem vágnak bele. A könnyebb rosszat választják, mennek külföldre.”

„Elég nehéz helyzetben vannak, mert itt az a baj a fiatalokkal, hogy a mezõgazda-
sági munkát nem kedvelik. Már nem szeretik, nem úgy van, mint régebb, hogy reggel
felkeltünk, és tudtuk, hogy azt kell csináljuk, amit a szüleink csinálnak vagy monda-
nak, s odaálltunk. Most már az van, hogy eljárnak iskolába, elszoknak a munkától,
és sokat kell dolgozni a gazdaságban, hogy megérje. Ott is oda kell állni, ha vasárnap
van, ha éjjel, ha esik, ha havazik, úgyhogy nem könnyû. Vannak, akik szeretnek me-
zõgazdasággal is dolgozni, de nem könnyû. Csak gazdálkodásból kimondottan nem
tud nagyot fejleszteni.”

A folyamatos önigazolási kényszer elsõsorban a jelenség újszerûségével magya-
rázható. Mivel az innovatív agrárvállalkozásoknak nincs meg a bejáratott formájuk
(újszerû minta, új jelenség, nincs bejáratott térségi modell), az interjúalanyok a gaz-
da által betöltött szerepeken és a végzett tevékenységeken keresztül igyekszenek
megragadni a fontosabb sajátosságokat. 

Az egyedi tevékenység olyan érték, ami büszkeséggel tölti el az ötletgazdát. Álta-
lában a konkrét segítség nem a térségbõl jön (legalábbis a szûk családon és a saját
szerepvállaláson kívül nem), ezért ezek a szereplõk sok esetben nem is a térségben
keresik a kapcsolódási vagy akár viszonyítási pontokat (segítség ebben az értelem-
ben a külsõ tudás, tapasztalat, minta, erõforrás). Ez egyfajta fejlõdést generáló ténye-
zõ, ugyanakkor korlát is abból a szempontból, hogy minden szereplõ ki kell tapos-
son egy saját utat, tehát a külön-külön megszerzett tudások nem tömörülnek háló-
zatba (nem válnak társadalmi tõkévé), amelyet egy új szereplõ kevesebb energia be-
fektetésével is hasznosítani tud. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a
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sikeres példák elterjedésének társadalmi hatását sem, amelynek hosszú távon, a tér-
ségi agrárinnovációs folyamatokban meghatározó szerepük van. 

A hálózatosodási folyamatok korlátai között térségi társadalomtörténeti elõzmé-
nyek is szerepelnek. A hálózatosodást illetõen természetesen vannak sikeres kezde-
ményezések is, de egyelõre ezek inkább formálisak, számuk nem túl nagy, hatásuk
elenyészõ. 

Nehézségek

A nehézségek kiemelése, hangoztatása az interjúalanyok által egy különálló
narratíva- elemként tárgyalható az önreflexiók elemzése során. A nehézségek kieme-
lése dominálja a narratívákat. Nehézségként jelennek meg a térségi társadalmi, gaz-
dasági és környezeti sajátosságok, a pályázás, az ügyvitel, az értékesítés és így to-
vább. Gyakorlatilag az interjúalanyok által megfogalmazott nehézségek kezelése és
leküzdése értelmében válik jelentésessé a kezdeményezés, a teljes tevékenység és
mindezek kapcsán a fentiekben már tárgyalt személyes szerep. 

„Elég nehéz helyzetben vannak, mert itt az a baj a fiatalokkal, hogy a mezõgazda-
sági munkát nem kedvelik. Már nem szeretik, nem úgy van, mint régebb, hogy reggel
felkeltünk, és tudtuk, hogy azt kell csináljuk, amit a szüleink csinálnak vagy monda-
nak, s odaálltunk. Most már az van, hogy eljárnak iskolába, elszoknak a munkától,
és sokat kell dolgozni a gazdaságban, hogy megérje.”

„Ha nem tud pénzt szerezni, nem tud elindulni. És a fenntartás sem egyszerû. Ha
például tehenekrõl beszélünk, akkor az van, hogy nehéz eladni a tejet. Tavaly is 50
banit adtak a csarnokok a tejért. Hogy ebbõl meg tudjon élni, sok állat kell. Hogyha
sok állat van, akkor azoknak nem tud takarmányt elõállítani, akkor azt venni kell.
Mindenképp nehéz a mezõgazdaság, mindig is nehéz volt.”

A hálózatosodás szempontjából minden olyan kezdeményezés, ami megkönnyí-
ti a gazdák tevékenységét, lehetõségként értelmezhetõ. 

Pozitívumok

A nehézségekhez hasonlóan a pozitívumok megfogalmazása is egy különálló
narratívaelem, bár fontos megjegyezni, hogy a nehézségekhez képest a pozitívumok
visszafogottabb mértékben jelennek meg a narratívákban. Sok esetben a pozitívum
csak indirekt módon fogalmazódik meg – valamilyen negatívumhoz képest. Például
ha az adott gazda másokhoz képest pozitívan értékeli a saját tevékenységét. 

„Mint fiatal gazda én azt mondom, hogy kevés fiatal gazda van, mert ez a külföl-
di munka a fiatalokat befolyásolja, mert könnyebb keresni ezer eurót nyugaton, mint
itthon, ez így igaz, viszont hosszú távon nem biztos, hogy jó befektetés külföldön dol-
gozni, mert jobb, ha az ember valamit itthon elkezd, s reménykedünk, hogy hátha
összejön. Én úgy gondolom, hogy a fiataloknak is érdemes lenne észszerûen gazdál-
kodni, csak nekik az még mindig könnyebb, hogyha elmennek külföldre, és havonta
keresnek ezer eurót zsebre tett kézzel, és nem kellett befektessen, nem kell tudás hoz-
zá, mert megmondják, mit kell csinálni, s azt csinálni kell.”

„A kezdés mindenkinek nehéz. Aki tud pályázni, az még valahogy el tud indulni,
de ahhoz is nagy követelmények vannak, hogy egyáltalán el tudjon indulni a pályá-
zattal. Annak jó, aki a szüleitõl át tudja venni a gazdaságot, mert vannak földek, de
aki nulláról indul, annak szinte lehetetlen, hogy csak abból éljen meg.”
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Miért jelent modernizációs lehetõséget az innovatív, 
fiatal gazdák csoportjának megerõsítése

A székelyföldi fiatal gazdák önmeghatározási, önreflexiós kísérleteiben elõfordu-
ló, közös elemek azokat a találkozási pontokat jelentik, amelyek segítségével ezek a
szereplõk egy különálló társadalmi csoportként határozhatják meg önmagukat. Az
elkövetkezõkben ez nagymértékben támogatná az innovatív agrártevékenység társa-
dalomalakító hatásának megerõsödését, valamint a társadalmi és gazdasági szem-
pontból is fontos hálózatosodási formák elterjedését. Mindez értelemszerûen egy in-
novációs és modernizációs lehetõséget jelent a székelyföldi térség számára. 

Jelenleg ennek az új szereplõcsoportnak a tagjai nem tekintenek önmagukra egy
különálló társadalmi szereplõcsoportként (bár figyelembe kell venni azt, hogy a
PAHRU és a KAM Intézet az elmúlt évek során tudományos és szakmai szempont-
ból is hozzájárult az innovatív agrárszereplõk különálló csoportként való definiálá-
sához), tevékenységük egy önálló mûködési modell alapján szervezõdik, amelyben
a személyes szerep és a szerepvállalás komplexitása korlátot is jelent a vállalkozás
társadalmi és gazdasági szerepének megerõsödésében. 
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Bevezetés

Az elmúlt két évtizedben a társadalomkutatás
mellett már a romániai magyar közéletben, gaz-
dasági szférában, közbeszédben is fokozatosan
megjelent az a nõ, aki a korábban ismert patronok-
hoz, fõnökökhöz, cégtulajdonosokhoz képest nõ
volt, de szintén cégtulajdonos, azaz vállalkozó.
Vagyis mondhatnánk azt is, hogy lett a vállalko-
zásnak neme, és az üzletemberek mellett megje-
lentek az üzletasszonyok is. Vajon miért? Mitõl
lett vonzóbb a vállalkozói lét akár nõk számára is?
Egyáltalán miért dönti el valaki, hogy vállalkozó-
vá váljon, fõleg egy olyan gazdasági-társadalmi
környezetben, ahol jelentõs terheket rónak az
adók, illetékek, pénzügyi kihívások, alkalmazot-
tak utáni befizetések, a gazdasági verseny, a piac
kiszámíthatatlansága... Mégis egyre többen érdek-
lõdnek a vállalkozói lét iránt, egyre több fiatal ve-
szi fontolóra, hogy vállalkozóvá váljon, és mindin-
kább a nõi társadalom is nyit a vállalkózói lét irá-
nyába. A tudományos érdeklõdés már korábban
foglalkozott a vállalkozásindítások társadalmi
meghatározottságával, illetve a vállalkozói profi-
lok és vállalkozói identitások vizsgálatával, és egy-
re inkábba nemi sajátosságok, a nemi eltérések is
elõtérbe kezdtek kerülni.1

Számos tényezõ egyszeri és együttes hatása ját-
szik abban szerepet, hogy valaki meghozza a dön-
tést: márpedig õ vállalkozni fog. Noha ezek a mo-
tivációk hasonlóak mind a férfiaknál, mind a nõk-
nél, különbözõek is lehetnek.2 Shapero és Sokol
nyomán3 számos vállalkozáskutatási elemzés a
vonzás-taszítás faktoraira épít, illetve a vonzó és38
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taszítõ tényezõk hatását vizsgálja (push/pull factors).4 A vizsgálatok eredményei azt
emelik ki, hogy nemcsak a gazdasági ágazatválasztás, a tõkeforrás, a tõke nagysága,
a vállalkozás típusa, a menedzsment terén vannak eltérések aszerint, hogy egy vál-
lalkozást férfi vagy nõ alapít és vezet, hanem a motivációkat tekintve is akadnak apró
eltérések, ha nem is annyira jelentõsek. A vállalkozásindítási motivációkat tekintve
a romániai férfi és nõi vállalkozók motivációi közt kevés eltérés van: a nõk számára
is a legfontosabb az életminõségük javítása, a nagyobb jövedelem, valamint a függet-
lenség, a férfiaknál elsõ helyén van a több pénz keresete és csak harmadik helyen az
életminõség-javítás.5

A vállalkozást – egy nõ számára is – vonzóvá tevõ tényezõk közé sorolhatjuk6

az önmegvalósítás lehetõségét, az anyagi függetlenséget és önállóságot, a kihívást, az
önmeghatározást, a biztonságot, a profitorientáltságot.7 Ugyanígy szintén vonzó a ru-
galmas munkaidõ, az egyénileg irányítható munkavégzés és munkaszervezés, az am-
bíció, a valamit többet, jobbat megvalósítani, valamint az innováció, az új létrehozá-
sának a vágya.8 Ellenben egy sor olyan tényezõ is szerepet játszik a vállalkozásindí-
tásban, amelyek nem a vállalkozói útra vonzzák a nõket, hanem inkább rátaszítják,
egyfajta kényszermegoldásként kilökik, kimozdítják az aktuális munkaerõpiaci
helyzetükbõl.9 Itt például a munkanélküliséget vagy alacsony bért jelölhetjük meg,
vagy a munkahelyi konfliktusokat, illetve frusztrációkt, valamint a kihívást nem je-
lentõ munka vagy munkahelyi elismerés hiánya.  

Adatforrások

2009–2010-ben került sor egy székelyföldi vállalkozónõ-kutatásra,10 amelynek so-
rán a köztudatban is egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a nõk, akik saját mikro-,
kis vagy középvállalkozások tulajdonosai vagy társtulajdonosai. Egy szûk évtizeddel
késõbb, 2018-ban egy hasonló kutatást sikerült lebonyolítani az Udvarhelyi Kis- és
Középvállalkozók kezdeményezésére, illetve az OTP Bank Románia finanszírozásá-
nak köszönhetõen. Ezek nyomán idõben is lehetõség nyílt megnézni azt, hogy ho-
gyan változik, merre alakul a székelyföldi vállalkozó(nõi) populáció helyzete, mi-
lyen kihívásokkal néznek szembe, illetve egyáltalán milyen területen és módon te-
vékenykednek. E legfrissebb, tavalyi kutatás során többféle adatgyûjtési módszerrel
dolgoztunk: megkérdezésen alapuló survey kutatás, 1200 vállalkozót célozva meg,
fókuszcsoportos interjúk készítése, online kérdõív alkalmazása, és desk research. Je-
len tanulmányban csupán a survey kutatás során lekérdezett kérdõív egyetlen kér-
désével fogunk foglalkozni, amely a motivációra kérdezett rá. 

A kérdezõbiztosok segítségével felvett nagymintás kérdõíves kutatás 2018 július–
október közt zajló, kérdezõbiztosok segítségével felvett kérdõíves kutatás során 600
férfi és 600 nõi vállalkozó megkérdezését céloztuk meg, a mintavételhez pedig a
www.listafirme.ro oldaltól vásárolt adatok nyomán építettük ki a mintavételi keretet
a Hargita, Kovászna és Maros megyében bejegyzett vállalkozások adatait alapján, 
a többlépcsõs rétegzett mintavételt alkalmazva. Külön hoztunk létre egy nõi és egy
férfi mintát, amelyek reprezentatívak voltak a székelyföldi nõi és férfi vállalkozói po-
pulációra településtípus és etnikum szerint. 1176 kérdõívet sikerült kitölteni. 

Három nõi fókuszcsoportos beszélgetésre került sor 2018 nyarán, mindhárom me-
gyében egyre, egyenként 7-9 résztvevõvel. Illetve Hargita megyében egy férfi fókusz-
csoportot is tartottunk. Ezen beszélgetések vállalkozásindítási motivációkra vonatkozó
válaszait is a survey kutatás statisztikai elemzése mellé beépítjük jelen írásba. 

A kutatás során vállalkozónak tekintettük azt, aki egy hiavatalosan bejegyzett
vállalkozás tulajdonosa, és azt egyedül vagy társsal mûködteti. A kutatásban szándé-
kosan eltekintettünk azon vállalkozók megkérdezésétõl, akik önfoglalkoztatók, azaz
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nem kérdeztük meg a PFA, II AI, IF típusú jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági
egységek tulajdonosait. Ugyanakkor az igazgatókat, ügyvezetõket (adminisztrátoro-
kat) sem kérdeztük, amennyiben nem voltak tulajdonosai vagy társtulajdonosai a
cégnek.11

„A magam fõnöke akartam lenni” 

Egy sor kijelentést fogalmaztunk meg, melyek korábbi kutatások nyomán merül-
tek fel vállalkozói motivációként. Ezekben kértük a vállalkozók segítségét, hogy
mondják meg, adott kijelentések mennyire igazak vagy sem rájuk, részben vagy tel-
jes mértékben. A kérdõíves kutatásunk eredményei alapján azt kell megállapíta-
nunk, hogy a székelyföldi vállalkozók esetében a leginkább jellemzõ hajtóerõ az
önállóság vágya (75,3% értett részben vagy teljes mértékben egyet ebben).12 Ugyan-
így a nagyobb szabadságra vágyás a második legerõsebb motivációs tényezõ: a vá-
laszadók közel fele teljes mértékben igaznak mondja magáról, hogy a vállalkozásin-
dításkor ez szempont volt számára, és további 26 százalék döntését is inkább igen. 

1.ábra: Vállalkozók motivációi (N=1156)13

„Csupán” a negyedik helyen van a pénz, azaz annak a vágya, hogy nagyobb jövede-
lemhez jusson az ember, mint amennyit a vállalkozói lét elõtt keresett: minden harma-
dik vállalkozó számára (36,5%) teljes mértékben meghatározta ez a vállalkozói dönté-
sét, további egynegyednél is jelentõsen befolyásolta az elhatározást. A vállalkozásindí-
tást befolyásoló tényezõk közt pedig ötödik helyen a lehetõség volt a hajtóerõ. A vállal-
kozóvá válás mellett voksolók felének teljes mértékben vagy részben fontos volt egy, a
magánéleti feladatokkal jobban összeegyeztethetõ munka megteremtésének vágya,
reménye.A hobbitevékenység mint vállalkozói ötlet (41%) vagy a családi hagyomány
ápolása, továbbvitele már kevesebbek döntésében játszott szerepet (15%). 

Ahogy végignézzük a motivációk sokféleségét, azt láthatjuk, hogy alapvetõen
nem a kényszer határozta meg a legtöbb vállalkozás indulását és a vállalkozói lét
melletti elkötelezõdést. Ezt bizonyítja például az is, hogy három vállalkozóból ket-
tõre sem részben, sem egyáltalán nem igaz az, hogy nem volt elégedett a korábbi40
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munkahelyével, és ezért vágott bele a vállalkozásába. Ahogyan négy vállalkozóból
három azt állítja, hogy nem azért indította volna vállalkozását, mert nem talált ma-
gának munkahelyet. Csupán 6,2 százalékot tesz ki azok aránya, akikre igaz az,
hogy nem tudtak elhelyezkedni a munkaerõpiacon, és ez befolyásolta a vállalkozás-
indítást. 

Egy statisztikai elemzés során14 megvizsgáltuk, hogy a vállalkozói motivációkat
tekintve csoportosíthatók-e a vállalkozói attitûdök a vállalkozásíndításra vonatkozó-
an. Ennek nyomán három motivációcsoport körvonalazódott.Az elsõ csoportnak 
a kapitalista szellemûek nevet adtuk. Úgy tûnik, hogy akinél az önállóság nagyon
erõs befolyással bírt, annál gyakrabban a több pénz keresete is társult, illetve a vál-
lalkozásra kihívásként tekintés is inkább elmondható. A munkavágyók csoportjára
inkább jellemzõ a kényszervállalkozás: egy kedvezõtlen munkaerõpiaci helyzet mo-
tiválta a vállalkozásindítást. A szentimentalistákra a vállalkozást nem klasszikus ka-
pitalista elgondolásra alapuló motiváció jellemzõ, hanem inkább kicsit az érzelmi
alapú: a környezeten való segítés vagy a hobbytevékenységre alapozó cégkitalálás, 
a családi hagyományok iránti elkötelezõdés.

1. táblázat: Miért indította a vállalkozását? – faktorelemzés15
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Kapitalista-
szellemûek

Munkateremtõk
Szentimenta-
listák

A magam fõnöke akartam lenni 0,748

Nagyobb szabadságot akartam abban,
ahogyan a munkámat végzem

0,747

Több pénzt akartam keresni, 
mint amennyit azelõtt kerestem

0,629

A vállalkozás számomra egy kihívást jelent
és bizonyítani akartam magamnak, hogy
meg tudom valósítani

0,491

Egy kínálkozó üzleti lehetõséget 
szerettem volna kihasználni

0,317

Nehézségeim voltak megfelelõ állást találni 0,803

Nem tudtam elhelyezkedni 0,777

Szabadulni akartam a munkahelyemrõl,
ahol hátrányos megkülönböztetésben 
volt részem

0,722

Elégedetlen voltam az akkori
munkahelyemmel

0,679

Valami olyasmit akartam tenni, amivel
másokon vagy a környezeten tudok segíteni

0,731

Hobbimat vagy egy korábban elkezdett
tevékenységemet akartam vállalkozássá
fejleszteni

0,717

A magánéleti feladatokkal jobban
összehangolható munkát szerettem volna
végezni

0,464

A családi hagyományt akartam folytatni 0,423



Csak a nõk építenek vállalkozást egy hobbira?

Elmondhatjuk-e ennek a kutatásnak a fényében, hogy más dolgok vezetnek egy
férfit a vállalkozáshoz, és mást egy nõt? Az adatok nem minden esetben hoztak egy-
értelmû különbségre utaló jeleket: nem állíthajtuk azt, hogy a férfi vállalkozók az
anyagi nyereségért akartak vállalkozni, a nõk pedig azért, mert nem találtak állást
maguknak. Nem ilyen egyszerû a képlet, általában hasonló arányban játszottak sze-
repet a felsorolt tényezõk a vállalkozónõknél és a férfiaknál is (lásd 2. ábra). Példá-
ul mind a nõknél, mind a férfiaknál a függetlenség és a nagyobb szabadság bír a leg-
fontosabb motiváló erõvel, aztán a bizonyítási vágy és az anyagi jövedelem növelése,
de az arányok esetenként enyhén eltérõek. Például míg 3 férfi vállalkozóból kettõ ha-
tározottan azt mondja, hogy igen, több pénzt akart keresni, ezért (is) lett vállalkozó,
addig csak minden második nõ állítja ugyanezt. A nõk körében magasabb azok ará-
nya, akik nehezen találtak megfelelõ állást, és amiatt (is) fogtak bele a vállalkozás
mûködtetésébe. Míg a férfiak 2,7 százaléka mondta, hogy teljes mértékben igaz ez rá,
illetve további 3,4 százalékra is részben, a nõk esetében ez 6 és 5,4 százalék. Tehát
a nõk esetében kétszeres azok aránya, akik nehezen találtak állást, és ez meghatároz-
ta a vállalkozóvá válásukat, mint a férfiak esetében.

Hasonló szignifikáns összefüggést fedeztünk fel a vállalkozó neme és aközött,
hogy mennyire igaz rá, hogy a saját fõnöke szeretett volna lenni. Láthatjuk, hogy 
a két szélsõ érték esetében van kisebb eltérés a nõk és a férfiak között.

2. ábra: Motivációk nemi bontásban16

„Volt egy jó ötletem, és még senki nem csinálta meg”

A 1176 válaszadó által nyújtott adatok elemzése nagyon sokféle statisztikai ered-
ményt szolgáltatott. Ezeket a kemény számadatokat nagyon szépen kiegészítik a fókusz-
csoportos beszélgetések során nyert úgymond soft adatok, vélemények, narratív megkö-
zelítések, amelyek kicsit árnyalják a képet, több betekintést engednek annak megérté-
séhez, hogy valaki miért, milyen okból indítja vállalkozását, lép rá a vállalkozói útra. 42
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A Hargita, Kovászna és Maros megyében élõ magyar vállalkozónõket amikor ar-
ról kérdeztük, hogy mi motiválta õket arra, hogy vállalkozást indítsanak, több dolgot
felsoroltak, amelyek közül az alábbiakban néhányról szót ejtünk, interjúrészletekkel
illusztrálva a megfogalmazottakat. 

A hobbi motivált

A vállalkozónõk esetében többször találkoztunk azzal, hogy a korábbi hobbitevé-
kenység motiválta arra, hogy gazdaságilag is rentábilis módon tekintsen a kedvenc
idõtöltésre, és indítson valaki vállalkozást. Férfi vállalkozóknál is tapasztaltunk ha-
sonlót, viszont nõknél gyakoribb, hogy teljesen vagy részben a vállalkozói alaptevé-
kenység egy hobbiból nõtte ki magát. Többekre jellemzõ, hogy alkalmazotti státusuk
során már végezték egyfajta melléktevékenységként, de késõre, csupán amikor már
biztosak voltak benne, hogy ebbõl meg is lehet élni, vált fõ tevékenységükké.

„Amióta az eszemet tudom, én szerettem sütni. Imádtam. Minden családi esemény-
re gyönyörû és finom dolgokat készítettem, mindenki szerette. De hát nekem megvolt a
szakmám, azt tanultam, tudtam, mi leszek, ha nagy leszek. De akkor is mindig sütöttem.
Aztán persze a barátok, ismerõsök rám kaptak, mindenki akarta, hogy ezt készítsek meg
azt, meg néha hoztak egy vajat vagy valamit. Édesanyám csak a fejét fogta, hogy miért
dolgozok ingyen. Egyszer a páromnak is eszébe jutott: ha te ezt ennyire szereted, miért
nem ezzel foglalkozol. És akkor rájöttem, hát tényleg.” (B., MS, nõ)

Az ötlet motivált

Nagyon sokan mesélték el vállalkozásindításukról, hogy réges-rég megszületett a
fejükben egy ötlet, amely nem hagyta nyugodni, mindig izgatta, nyugtalanította, ter-
vezésre ösztökélte. És többévi érlelõdés után tulajdonképpen az alapötlet vezérelte
mindvégig a vállalkozásindítást. Több esetben tapasztalhattuk, hogy jó néhányan
évekig dédelgetnek egy jó ötletet, és aztán egyszer csak, amikor a körülmények en-
gedik, megvalósítják. Az ötlet viszont sok esetben évekig érlelõdik bennük. 

„Ilyen akkor még nem volt, és ma, öt év után sincs az erdélyi magyar piacon. Én
elsõ perctõl tudtam, hogy ez jó lesz és mûködni fog. Gazdasági szakemberek 1-2 évet
sem adtak nekem.” (K., HR, nõ) 

Belsõ késztetés motivált

Fõként a kilencvenes évek elején induló vállalkozók esetében jellemzõ az, hogy
mikor végre már lehetett, akkor nagyon szerettek volna „valamihez kezdeni”. Így
nem feltétlen volt ötlet, sem tapasztalat, sem konkrét hobbi, csupán a belsõ ösztönös
késztetés, hogy valamihez kellene fogni, ami mûködõképes, fenntartható, és nyere-
séges is lehet. Ezt mind a férfiak, mind a nõk körében tapasztaltuk. 

„Valamiért éreztem, hogy nekem ezt kell tennem. Mindig valamit alkotni akartam.
Nemcsak kereskedni, nemcsak árut cserélni, hanem valamit létrehozni.” (J, HR)

A változás vágya motivált 

A beszélgetések során nemegyszer hangzott el a vállalkozó nõk részérõl az, hogy pél-
dául a gyereknevelési szabadság ideje, az a 2 vagy 4 év jelentõsen átrajzolta a prioritási
listájukat. Többen említik, hogy ez alatt az idõszak alatt volt idejük átgondolni, hogy
mivel szeretnének és mivel nem szeretnének foglalkozni majd a munkaerõpiacra
visszatérve. Illetve olyan résztvevõk is voltak a beszélgetéseken, akik válás után új éle-
tet próbáltak felépíteni, és ez a változás, változtatás vágya motiválta, hajtotta arra, hogy
keressenek egy másfajta munkát, megélhetést, mint amit korábban végezetek. 

„Pont gyereknevelési szabadságon voltam, két ismerõsöm megkeresett, hogy nem
vállalnám-e el a cégük adminisztrálását. Átgondoltam, megfontolam, és úgy döntöt-
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tem, hogy elvállalom, de csak akkor, ha bevesznek társnak. Így lettem én vállalkozó.
Aztán az évek során mindketten kiszálltak, maradtam én egyedül.” (K., MS, nõ)

„Mindennap vasaltam az inget, a kosztümöt. Ültem négyig az irodában. Mindenféle
hülyeséget hallgattam és csináltam. Kösz, nem, ebbõl nem kérek többet.” (Zs., MS, nõ) 

Rugalmasság vágya motivált 

Mind a vállalkozó nõk, mind a vállalkozó férfiak részérõl elhangzott az, hogy na-
gyon jelentõsen befolyásolta a vállalkozóvá válásukat az, hogy rugalmasságra vágy-
tak, azt szerették volna, ha idejükkel, munkabeosztásukkal, kollégák megválasztásá-
ban rugalmasabbak lehetnének. És ez nagyon jelentõs motiváló erõnek tûnik – fõleg
nõk esetében – a vállalkozói pályán való maradás mellett. 

„A férjem munkája miatt kicsit kétlaki életünk van. Így van egy mozgó mûhelyem,
ami mindig velem van, bárhol tudok dolgozni, amikor úgy van idõm. Máskor meg
másra tudok idõt szakítani. Van, hogy egy nap tizenkét órát dolgozom. És van, ritkán,
hogy kettõt.” (H., MS, nõ)

Az anyaság motivált

Egyértelmû, hogy ezt a vállalkozó nõk körében tapasztaltuk, de alig akad olyan
vállalkozó nõ, akinek ez nem szempont, amennyiben van gyereke, de már olyanok-
nál is az, akik még csak tervezik a családot. Hogy legyen alakítható a munkaprog-
ram, jusson idõ a gyermekekre, a vakációkban is megoldott a gyermekfelügyelet. 

„Sokat számít az, hogy saját magam tudom beosztani az idõm. Reggel nyugodtan
indulnak a gyermekek az iskolába, délben várom õket ebéddel. Tudok otthon dolgoz-
ni, nem kell állandóan szervezzem a dolgokat. [...] Évente egyszer mindig elfog a kí-
sértés, hogy hagyjam az egészet, és menjek vissza alkalmazottnak. [...] De ha minden
nap 4-5-ig dolgozom, többet nem tudunk együtt ebédelni. Inkább nem... (Zs, MS, nõ)

„Gyakorlatilag most kicsit azt csinálom, amit régen nagyapám. Aki egy gyógysze-
rész zseni volt. Nem értett a pénzügyekhez, nem volt pénze, nem volt nyeresége, de az
embereknek olyan dolgokat készített, amik hatásosak voltak. Persze a receptes füzetét
elveszítettük, ellopták.” (Zs., MS, nõ)

A vállalkozói minta motivált

Több olyan résztvevõje is volt a fókuszcsoportos beszélgetéseknek, akik már má-
sodik generációs vállalkozók, vagyis szüleik (édesapjuk) is vállalkozó. Illetve a
narratívák nyomán az derül ki, hogy ez jelentõs meghatározó erõvel bírt: gyerekko-
ruktól beleláttak a vállalkozás kihívásaiba, és vagy a családi vállalkozás továbbvite-
lére, vagy saját vállalkozás elindítására ösztönözte. 

„Ott volt édesapám vállalkozása. Így nõttünk fel, ahogy mondtam, a nyarakat vé-
gigdolgoztuk, minden az életünk része volt. Természetesen volt számomra, hogy ezt
akarom vele vinni tovább.” (A, CV nõ)

A rossz munkatapasztalat motivált

A beszélgetések során nagyon ritkán fordult elõ, hogy negatív munkaerõpiaci ta-
pasztalatokról számoljanak be, és azt meséljék, hogy amiatt lettek vállalkozók, mivel
rossz volt a viszonyuk a fõnökükkel, kollégákkal, vagy nagyon rosszul kerestek, vagy
egyáltalán nem találtak volna munkát. Viszont akad ennek ellenére példa arra, hogy
a nagyon rossz munkahelyi élmény, megélés motiválta arra, hogy kitaláljon egy al-
ternatívát, és indítson egy vállalkozást.

„Egy, a fõnökömmel átveszekedett nap után én a kolléganõmmel sírtam, és el vol-
tam keseredve. És azt mondja a kolléganõm: miért nem csináljuk meg ezt mi akkor?
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És akkor megcsináltuk. [...] Ha a fõnököm másmilyen ember, én még ma is ott dolgoz-
nék.” (B., HR, nõ)

A pénz is motivált

A vállalkozónõk nagyon ódzkodnak attól, hogy az anyagi nyereségrõl beszéljenek,
viszont nemegyszer elhangzott, hogy igen, természetesen a nagyobb kereseti lehetõ-
ség is mindig ott lebegett a szemük elõtt, és ez – ha nem is említik – egy fontos mo-
tívum. Mivel senki sem azért hagyta ott a korábbi munkahelyét, mert ingyen szeret-
te volna csinálni azt, amit csinál. Vagy senki sem azért bajlódik a cégével, könyvelõ-
vel, partnerekkel, mert nem akar keresni rajta. Csak kicsit mintha szégyen lenne er-
rõl beszélni, a nõknek. 

„Én bevallom õszintén, én pénzt is akarok keresni. Ha nem így lenne, akkor el-
mennék alkalmazottnak, és nem fájna a fejem. Ez az igazság. [...] Nem fogok ebbõl
soha szupergazdag milliomos lenni, de igen, pénzt is kell hoznia egy vállalkozásnak,
és ez is fontos” (K, CV, nõ)

Összegzés

Az egyéni vagy fókuszcsoportos interjúk vagy olyan elõadások, beszélgetések, vál-
lalkozó nõkkel szervezett beszélgetések során, amelyeken az elmúlt két-három év-
ben részt vettem, az derül ki számomra, hogy elég nehéz egyetlen olyan tényezõt
mondani, ami meghatározó volt, mivel sok minden hatott az illetõre, sokféle ténye-
zõ játszott szerepet abban, hogy elindult és haladt valaki a vállalkozói úton. Sokkal
inkább azt kell megállapítanunk, hogy több tényezõ játszik szerepet, és inkább té-
nyezõcsoportok vannak, motivációs meghatározók. Minden történet más, és számta-
lan történetet lehet hallani, számtalan mögöttes motívumot lehet fellelni. A számok
azt mutatják, hogy kevés különbség van a férfi és nõi vállalkozók motivációi mögött,
a férfiaknál is fontos volt a munka- és a magánélet közti egyensúlyra való törekvés,
a nõknél is számított, hogy önállósodni akartak, a férfiak is inkább alapoznak vállal-
kozást egyfajta hobbitevékenységre, nem csak a nõk. Szóval láthattuk, hogy – a szá-
mok alapján – kisebbek az eltérések, a különbözõségek férfiak és nõk közt. A fókusz-
csoportos beszélgetések során viszont picit árnyaltabb ez a hasonlóság: míg a férfi-
ak közül senki sem úgy indította cégét, hogy a gyereknevelést, a beteg gyerekkel va-
ló otthonmaradást belekalkulálta volna, vagyis ez lett volna egy fõ szempont, addig
a nõk szinte kivétel nélkül ezzel mindig számolnak, legtöbbször már akkor, amikor
még gyerekük sincs. Tehát a nõknél a gyerekrõl, családról való gondoskodás alapve-
tõ meghatározó tényezõként merül fel, amely úgy tûnik, mindig ott lebeg a vállalko-
zói döntésben, de a vállalkozás továbbmûködtetése melletti döntésben is. 
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anulmányunkban egy székelyföldi kistér-
ség középiskolásainak példáján azt vizs-
gáljuk, hogy mi jellemzõ azokra a fiatalok-

ra, akik középiskolás korukban úgy tervezik, hogy
valamikor a jövõben önfoglalkoztató vagy mások-
nak is munkát adó vállalkozóként fognak tevé-
kenykedni. A vállalkozói hajlandóság mértéke
mellett leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
a vállalkozói tervekkel rendelkezõ fiatalok társa-
dalmi-családi, illetve oktatási háttere, életmódja
és jövõtervei miben másak a diákok többségéhez
viszonyítva. 

A romániai magyar ifjúságkutatások1 a fiatalok
körében magasabb vállalkozói arányokat mérnek,
bár ebben jelentõsen közrejátszik az, hogy ezek a
kutatások nem a 15-29, hanem a 18-35 év közötti
fiatalokat vizsgálták (8,5-9,5 százaléka) (Veres
2011).Több kutatás is azt mérte, hogy Erdélyben 
a magyar fiatalok felülreprezentáltak a románok-
hoz képest a fiatal vállalkozók között (Dalu 2011,
Csata 2017). Az eredményekbõl pozitív tendenci-
át olvashatunk ki, hiszen a vállalkozók aránya a
2008–2013-as idõszakban egy százalékot emelke-
dett (Barna–Kiss 2013), és azt is fontos megemlíte-
nünk, hogy a LabourForceSurvey adatai alapján
Csata szerint a romániai magyar fiatalok körében
a vállalkozók és önfoglalkoztatók aránya 2002–
2012 között mintegy 10,7-11,2 százalékos volt.
(Csata 2017). Ugyanakkor a szakirodalomban arra
nem találtunk magyarázatot, hogy az LFS és a Ge-
nezYS 2015 adatai között miért van ilyen nagy el-
térés (3% a 11,2%-hoz képest). A vállalkozási haj-
landóság mértéke 2008-ban hasonló volt ahhoz,
amit a magyarországi kutatások találtak a magyar 2019/10
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fiatalok esetében. Rövid távon (2-3 éven belül) az erdélyi magyar fiatalok 9 százalé-
ka jelölte meg legfontosabb célként a vállalkozás alapítását, a középtávú (5 éven be-
lüli) tervei között pedig 4–5 százalékuk tette elsõ helyre (Kiss–Barna 2011, Bokor
2011, Ercsei–Kiss–Szabó 2011).

A vállalkozói hajlandóság mérése és a kutatás módszertana

Amint azt a rövid szakirodalmi áttekintésben is láttuk, a vállalkozói hajlandóság
mérése több módszerrel is történhet. Az operacionalizálás során választhatjuk azt,
hogy megkérdezzük a fiatalokat, tervezik-e saját vállalkozás indítását a közelebbi
vagy távolabbi idõben, a jövõbeni foglalkozásukat vagy munkaerõ-piaci státusukat
vizsgáló kérdésben megjeleníthetjük a „vállalkozó, saját vállalkozás indítása” opció-
kat, vagy akár nyílt kérdésben is megkérdezhetjük, hogy milyen foglalkozást vagy
munkaerõpiaci státust képzelnek el maguk számára a jövõben. Általában azt tapasz-
taljuk, hogy valamivel kevesebben fogalmazzák meg nyílt kérdésre adott válaszaik-
ban a vállalkozási terveiket (úgymond saját maguktól), mintha a listáról kellene ki-
választani elõre megadott lehetõségként.

Aktuális kutatásunk a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Gyergyói Közösségi és
Szociális Erõforrásközpont szervezésében valósul meg, a tágabban értelmezett
gyergyói kistérség (Gyergyószentmiklós–Maroshévíz térsége) hat magyar nyelvû kö-
zépiskolájába járó diákokat vizsgáljuk. Az adatfelvételre 2018 decemberében került
sor, iskolai tanórákon, online kérdõívek segítségével. A lekérdezés majdnem teljes kö-
rû volt, 1098 fiataltól kaptunk válaszokat. A kérdõív 13 kérdéscsoportot és 103 kérdést
tartalmazott, a fõ témakörök a diákok idõbeosztása, szabadidõs és iskolán kívüli tevé-
kenységei, önkéntesség, a települések ifjúsági életével kapcsolatos elégedettség, fiata-
lok problémáinak és igényeinek megismerése, pályaválasztás és jövõtervek, idegen
nyelv és román nyelvtudás, illetve a román nyelvvel kapcsolatos attitûdök.

Kérdõívünk egy olyan kérdéssort tartalmazott, ahol arra kértük a diákokat, hogy
fogalmazzák meg jövõterveiket azzal kapcsolatosan, hogy 20, 25, 30, illetve 35 éves
korukban hol fognak élni, mivel fognak foglalkozni, mennyit fognak keresni, stb. 
A kérdések nyílt kérdések voltak, jelen elemzéshez azokat a fiatalokat választottuk
ki, akik valamely idõpontban azt válaszolták, hogy „vállalkozók”, „cégvezetõk”, „ma-
gánvállalkozók” lennének.

A kutatás eredményeinek bemutatása

A kérdõívet kitöltõ 1098 gyergyói középiskolás között végül 33 ilyen személyt ta-
láltunk. Ez az összes kitöltõ 3 százaléka, ami egyébként közel áll a 15-29 éveseket
vizsgáló ifjúságkutatásokban általában szereplõ 3-4 százalékos arányhoz, illetve egy
2015-ös, öt erdélyi megye magyar tannyelven tanuló középiskolásaira reprezentatív
kutatás eredményeihez is, ahol a mostanihoz nagyon hasonló 2,80 százalékos vállal-
kozói hajlandóságot mértünk, hasonlóan nyílt kérdéses módszerrel.2

A vállalkozástervezõ középiskolások családi-társadalmi háttere

A társadalmi háttér vizsgálatakor a településtípus és a családtípus esetén nem ta-
láltunk jelentõs különbségeket. A városokban (Gyergyószentmiklós, Maroshévíz) és
a környezõ községekben, falvakon élõ középiskolások között nincs szignifikáns kü-
lönbség a vállalkozói terveket illetõen. Ugyanígy az sem határozza meg szignifikán-
san ezeket a terveket, hogy az illetõ fiatal kétszülõs vagy egyszülõs családban él-e.
Amit viszont érdemes megemlíteni, hogy egyetlenegy diák sem volt a húsz, gyer-48
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mekotthonban élõ középiskolásból, aki vállalkozóként látja önmagát 20-35 éves ko-
rában (Kürti–Dániel 2019).

A szülõk munkaerõ-piaci helyzetét illetõen azt találtuk, hogy akárcsak a teljes diák-
ság esetén a szülõk többsége alkalmazotti státusban van. Bár a statisztikai elemzés nem
mutat szignifikáns különbséget (ennek oka lehet az alacsony esetszám is), azért fontos
megjegyeznünk, hogy a vállalkozni tervezõ diákok szülei, úgy tûnik, hogy összességé-
ben jobb munkaerõpiaci státussal rendelkeznek. Az apák esetén a vállalkozók aránya
magasabb (42,5 százalék a 29,1 százalékhoz képest) és egyetlen nyugdíjas/betegnyugdí-
jas szülõt kivéve mindenki aktív a munkaerõpiacon. Az anyák esetében már találunk
inaktívakat is (háztartásbeli, munkanélküli, nyugdíjas/betegnyugdíjas), de még így is
néhány százalékkal magasabb a vállalkozók és az alkalmazottak aránya is, mint a teljes
népességben. Bár a vállalkozást tervezõ diákok szülei valamivel magasabb arányban
dolgoznak itthon, ez a két-három százalékos különbség nem szignifikáns.

Az iskolai végzettség szempontjából az apák viszonylag egyenletes eloszlást mutat-
nak. Több mint egyharmaduk (37,5 százalék) szakiskolai végzettséggel rendelkezik,
körülbelül harmaduk (34,4 százalék) érettségivel és valamivel kevesebb mint harma-
duk pedig legalább fõiskolai, egyetemi végzettséggel (28,1 százalék). Ennek megfelelõ-
en a foglalkozások is eléggé megoszlanak: gazdálkodók (farmer, állattenyésztõ – össze-
sen 3 személy), mezõgazdaságban külföldön dolgozó, ács, asztalos (2 személy), autó-
szerelõ, benzinkutas, sofõr, buszsofõr, mentõsofõr (3 személy), kõmûves, nehézgépke-
zelõ, faipari alkalmazott, egyéb alkalmazott, kereskedelmi ügynök, adminisztrátor
(ami vonatkozhat cégvezetõre vagy például iskolai gondnokra), vallástanár, építkezési
vállalkozó, vállalkozó, üzletvezetõ. Az anyák esetében már változatosabb a kép, na-
gyobb arányban vannak az érettségizett (42,4 százalék) és felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ anyák (33,3 százalék), viszont találunk olyan személyt is, aki csupán általános
iskolai végzettséggel rendelkezik (3 százalék). A szakiskolai végzettséggel rendelkezõk
21,2 százalékot tesznek ki. A foglalkozások között olyanokat említettek, mint a takarí-
tónõ (2 személy), munkás és külföldi munkás (1 személy), bolti eladó (4 személy), pin-
cér (2 személy), házvezetõnõ, illetve háztartásbeli (4 személy), harangozónõ, asszisz-
tens (valószínûleg egészségügyi), adminisztrátor, vállalkozó, könyvelõ, illetve megje-
lentek értelmiségi foglalkozások is, pedagógusok (óvónõ, tanítónõ, tanárnõ, magánta-
nárnõ), pszichológus, humán erõforrás menedzser.

A családi háttér vizsgálata kapcsán az egyik legkézenfekvõbb kérdés, hogy vajon 
a vállalkozói szándék mögött megtalálható-e a szülõi minta, a vállalkozni tervezõ diá-
kok szülei önmaguk is vállalkozók-e. A vállalkozók aránya a teljes szülõi népességben
28,7 százalék az apák és 10,1 százalék az anyák esetén.3 Ez összességében mintegy 317
családot jelent (a diákság 28,9 százaléka), mert vannak olyan családok, ahol mindkét
szülõ vállalkozó (80 család, 7,3 százalék), és olyanok, ahol csak egyik (237 család, 21,6
százalék). A szülõi minta elég hangsúlyosan meghatározza a diákok vállalkozói terveit,
bár messze nem teljes mértékben. A vállalkozást tervezõ diákok mintegy 42,5 százalé-
kának édesapja önfoglalkoztató, vállalkozó (az anyák esetén az arány 15,2 százalék), vi-
szont a vállalkozó családok gyerekeinek összességében csupán 4,41 százaléka mondta
azt, hogy 20-35 éves korában vállalkozó, cégvezetõ lesz. Ettõl függetlenül viszont talá-
lunk szignifikáns kapcsolatot a szülõi háttér és a vállalkozói tervek között, hiszen ha mi-
nél több vállalkozó szülõ van a családban, annál nagyobb arányban jelezték a diákok
azt, hogy õk is vállalkozók terveznek lenni (ha nincs vállalkozó szülõ, 2,4%, egy vállal-
kozó szülõ esetén 3,8%, mindkét szülõ esetén 6,2%; p = 0,001). 

Továbbá nemcsak a munkaerõ-piaci helyzet, hanem a szülõk iskolai végzettsége is szig-
nifikánsan meghatározza a diákok vállalkozói terveit. Mind az apák, mind az anyák ese-
tén azt látjuk, hogy a vállalkozni tervezõ diákok szülei között jelentõsen magasabb arány-
ban találhatók a felsõfokú végzettek (körülbelül kétszer annyian, mint a vállalkozni nem
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tervezõ diákok szülei között), és sokkal kevesebben az általános iskolai végzettek. A kü-
lönbségek az apák és az anyák esetén is szignifikánsak a 0,09-es szignifikancia szinten.

A szülõk iskolai végzettségének összehasonlítása

Forrás: saját szerkesztés.

A családok anyagi hátterét illetõen a vállalkozást tervezõ diákok megfelelnek az
átlagnak, sem a család összjövedelme, sem ennek szubjektív megítélése esetén nincs
szignifikáns különbség közöttük és a többi diák között. A zsebpénz viszonylatában
viszont jelentõs különbséget találtunk. Míg a diákok havi zsebpénzének átlaga
154,17 lej, addig a vállalkozni tervezõké ennél mintegy 100 lejjel magasabb, 255,81
lej. Ez a különbség jelentõs és statisztikailag is szignifikáns (p = 0,003).

Végül néhány érdekes eredményt osztanánk meg a nemi különbségekkel kapcsolato-
san. Míg a teljes diákság körében a fiúk és lányok aránya 47,6 az 52,4-hez, addig a vál-
lalkozást tervezõ fiatalok közel kétharmada (63,6 százaléka) fiú, és csupán 
valamivel több, mint egyharmada (36,4 százalék) lány.4 Viszont a lányok még így is ma-
gasabb arányban vannak jelen a vállalkozni vágyók között, mint az anyák a tényleges
vállalkozók között. A szülõk esetén a nõk aránya az önfoglalkoztatók, egyéni vállalko-
zók között csupán 30,29 százalék, az alkalmazottakkal rendelkezõ vállalkozók között
pedig csupán 23,42 százalék (a teljes vállalkozói csoportban összesen 26,44 százalék).

Oktatási, tanulmányi helyzet

A térség középiskolásainak több mint kétharmada két nagy létszámú középiskolába
jár, a többi diákon négy kisebb létszámú iskola osztozik. Az oktatási intézmények kö-
zött világos sorrend állítható fel a bejutási átlagok és érettségi eredmények szerint
(Kürti–Dániel 2019), ez pedig a közvéleményben is megjelenik, az iskolák eltérõ presz-
tízzsel rendelkeznek a térség közösségeiben. Az élen a két gimnázium található (a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Líceum, illetve a maroshévízi Kemény János), õket
követi a Batthyány Ignác és a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont. A sort a Fogarasy
Mihály Mûszaki Líceum és a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szaklíceum zárja. Elõzetes
eredményeink számos ponton igazolják a társadalmi különbségek újratermelõdésének
törvényét: az oktatási intézményekben jelentõsen különbözik a diákok társadalmi-gaz-
dasági háttere, a magasabb presztízsû intézményekben magasabb, az alacsonyabb
presztízsûekben pedig alacsonyabb státusú családok gyerekei tanulnak (Dániel 2019).50
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Ezek a különbségek még élesebben mutatkoznak a vállalkozói tervekkel rendelkezõ di-
ákok esetén, bár nem pontosan úgy, ahogy várnánk: nem a gimnáziumba járók vannak
többségben, hanem az egyik szaklíceum diákjai szerepelnek jelentõs mértékben aránya-
ikon felül. A Batthyány Ignác Technikai Kollégium diákjai bár a teljes diákság 28,4 szá-
zalékát adják, ehhez képest a vállalkozni tervezõ diákok 42,4 százaléka jár ebbe az in-
tézménybe. A Salamon Ernõ Líceum diákjai arányaiknak megfelelõ mértékben szere-
pelnek a vállalkozni tervezõ diákok között is, a másik jelentõs különbség abból adódik,
hogy az alacsonyabb presztízsû szakiskolákban alig találunk olyan diákot, aki vállalko-
zói tervekkel rendelkezik (csupán 2 személyt). Meglepõ továbbá, hogy a maroshévízi
gimnáziumban egyetlen diák sem említette ezt a jövõtervei között.5

Ami a szakokat illeti, a gimnáziumi tanulók leginkább a matematika-informatika,
illetve társadalomtudomány szakokról (7 + 5), a szaklíceumi tanulók pedig a képvá-
gó-szövegszerkesztõ (média), gazdasági technikus és turizmus-vendéglátás szakokról
(5 + 5 + 4) kerülnek ki.6

A vállalkozói kedv az életkor elõrehaladtával erõsödik, ugyanakkor érdekes ered-
mény, hogy a legmagasabb tanulmányi átlaggal rendelkezõk körében nagyon alacsony
a vállalkozni tervezõk aránya. A kilencedikesek még csupán 0,7 százaléka említette,
hogy 20-35 éves korában vállalkozó lenne, ez az arány évfolyamról évfolyamra nõ,
elõbb 2,7, majd pedig 4,3-5,1 százalékra (p = 0,014). Ennek megfelelõen a vállalkozni
tervezõ diákok 70 százaléka XI–XII. osztályos, csupán negyedük tizedikes, és 6,1 száza-
lékuk kilencedikes. A vállalkozni tervezõk és társaik tanulmányi eredményei közötti
különbségek statisztikailag nem szignifikánsak, de jelzésértékû, hogy a vállalkozni ter-
vezõ diákok alig három százalékának van 9,50 fölötti átlaga, míg a teljes népességben
ez az arány 15 százalék. Ehhez kapcsolódóan izgalmas eredmény, hogy a 9,50 fölötti át-
laggal rendelkezõ diákok (146 diák) csupán 0,7 százaléka (egyetlen személy) válaszolta
azt, hogy valamikor 20-35 éves korában vállalkozó lesz. A nyelvtudás esetén sem talá-
lunk szignifikáns különbséget, itt egyedül az angol nyelv esetén tûnik úgy, mintha a vál-
lalkozni vágyók gyengébb nyelvtudással rendelkeznének.

A vállalkozni tervezõ diákok jövõtervei

A középiskolások jövõterveit három fõ dimenzióban ragadtuk meg. Vizsgáltuk,
hogy mennyire konkrét elképzelésekkel rendelkeznek a jövõjükkel kapcsolatosan,
inkább továbbtanulás- vagy inkább munkaorientáltak-e, illetve terveznek-e érettsé-
gizni. Továbbá megvizsgáltuk a középiskola befejezése utáni, rövid távú terveiket,
valamint a hosszú távú terveik közül a családalapításra, a legmagasabb iskolai vég-
zettségre és a tervezett jövedelemre vonatkozókat.

A vállalkozni tervezõ fiatalok néhány fontos jellemzõben térnek el a többségtõl:
határozottabb jövõképpel rendelkeznek, és erõsen munkaorientáltak, magasabb jö-
vedelmet szeretnének, és nagyobb arányban képzelik el az országban a jövõjüket. 
A továbbtanulás kapcsán ellentmondásos válaszokat kaptunk: bár közel kétharma-
duk legalább egyetemi végzettséget szeretne, csupán 40 százalékuk mondta azt, hogy
20 éves korában tanulni fog.

A tervek határozottságát két kérdésnél is tetten érhetjük. A középiskola utáni tervek
kapcsán gyakorlatilag mindegyiküknek van legalább valamilyen szintû elképzelése (közel
60 százalékuknak konkrét, 40 százalékuknak homályosabb, míg a többi diák 20 százalé-
kának még elképzelése sincs, p = 0,008). Ugyanakkor 20-35 éves korukra vonatkozó ter-
vek kapcsán sokkal kevesebben jelölték meg a „nem tudom” választ (ez a különbség 20
éves korban még nem jelentõs, de 25-35 éves korukra már statisztikailag is szignifikáns). 

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy statisztikailag is jelentõs különb-
ségeket tapasztaltunk a diákok pályaorientációs mintáiban, és ezek összefüggnek 
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a középiskola utáni tervekkel. Eltérõ orientációs profilokkal rendelkeznek azok, akik
középiskola után a továbbtanulást, a továbbtanulás melletti munkavállalást és a
munkavállalást választották, illetve azok is, akik még nem tudtak arra választ adni,
hogy 20 éves korukban mivel fognak foglalkozni (Dániel 2019). Ezt a képet teszi még
árnyaltabbá és érdekesebbé, ha a vállalkozni tervezõk profilját is az említett profilok
mellé tesszük. Azt találjuk, hogy a 20-35 éves koruk között vállalkozni tervezõk erõ-
sebben munkaorientáltak (p = 0,02) és kevésbé továbbtanulás-orientáltak (p = 0,007
és p = 0,001) mint társaik. Gyakorlatilag a továbbtanulók ellenpólusát képezik.

A diákok pályaorientációs mintái

Forrás: saját szerkesztés.

Az erõs munkaorientáció nem jelenti azt, hogy lemondanának a továbbtanulásról
(egyébként is hasonló a két orientáció átlagpontszáma). Nincs szignifikáns különbség
sem az érettségizni kívánó diákok arányában, sem a tervezett legmagasabb iskolai vég-
zettség esetén. Sõt ha a konkrét számokat nézzük, még magasabb arányokat látunk a
vállalkozni tervezõknél, mint a többi diáknál: közel tíz százalékkal magasabb az érett-
ségizni tervezõk aránya,7 és a legmagasabb iskolai végzettség esetén a mesterképzést
tervezõk aránya is (27,3 százalék a 17,3 százalékhoz). Ennek némiképp ellentmond,
hogy egy következõ kérdésnél csupán 13 személy (a vállalkozni tervezõk 40,63 száza-
léka) válaszolta azt, hogy 20 éves korában tanulni vagy tanulni és dolgozni fog. Ez az
arány egyébként megfelel a teljes népesség átlagának (38,2 százalék).

A konkrét szakot megjelölõk nagyjából két nagy csoportra oszthatók: az informa-
tika, mérnöki, építész területen továbbtanulók (4 személy), valamint a gazdasági té-
ren továbbtanulók (közgazdaságtan, marketing, menedzsment – 4 személy). Ezenkí-
vül egy említést kapott a pszichológia, illetve a koreográfusi szak.

Ami a családalapítási terveket illeti a vállalkozni tervezõ fiatalok nem különböznek
társaiktól, csupán 0,1 évvel alacsonyabb az általuk megjelölt életkor átlaga a házasság-
kötés és 0,7 évvel a gyerekvállalás esetén (25, 37, illetve 26,5 év). A tervezett jövedelem
esetén viszont jelentõs különbséget találunk (p = 0,004): átlagosan 4325,81 lejes jöve-
delemmel szeretnének majd rendelkezni, míg a nem vállalkozók átlaga közel 1000 lej-52
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jel alacsonyabb volt, 3397,96 lej. Szintén fontos eredmény, hogy úgy tûnik, társaikhoz
képest magasabb arányban képzelik el a jövõjüket itthon. Mind a négy megadott élet-
kor esetében magasabb azok aránya, akik itthon látják magukat az országban, a 30-35
éves életkorok esetén ezek a különbségek statisztikailag is szignifikánsak.

A konkrét szakmákról nehezebb képet alkotnunk, mivel a többségük mind a négy
életkor esetében a magánvállalkozó, vállalatvezetõ, vállalkozó, cégvezetõ válaszokat
adta meg. Így a továbbtanulásnál már említett szakmák mellett csak néhányat tu-
dunk felsorolni. Ezek között egyaránt megtalálhatók a fizikai jellegûek (segédmun-
kás külföldön, kõmûves, sofõr-kamionsofõr), a gazdálkodók, ugyanakkor a fotós-vi-
deós, szerkesztõ, könyvelõ, pénzügyi tanácsadó, menedzser, mérnök-informatikus,
építész-belsõ építész, koreográfus vagy szépségápolással foglalkozók is. 

Következtetések

A gyergyói középiskolások mintegy 3 százaléka tervezi, hogy 20-35 éves korában
önfenntartó vagy vállalkozó lenne. Ez az arány hasonló ahhoz, amit az elmúlt évek
Kárpát-medencei és erdélyi magyar ifjúságkutatásai mértek. Tanulmányunkban a
vállalkozói hajlandóság mértéke mellett arra kerestük a választ, hogy milyen jellem-
zõi vannak azoknak a fiataloknak, akik vállalkozóként látják magukat a jövõben.

Az elemzés során néhány jól megfogalmazható tényezõt sikerült feltárnunk a vál-
lalkozni tervezõ diákok társadalmi-családi, oktatási háttere, illetve életmódja és jö-
võtervei terén. Bár a vizsgált csoport tagjai nemcsak a legmagasabb presztízsû isko-
lából kerülnek ki (viszont azt is fontos megjegyezni, hogy az alacsonyabb presztízsû
iskolában alig találunk vállalkozni tervezõ diákot), és tanulmányi eredményeik alap-
ján sem a legmagasabb átlaggal rendelkezõ diákok, családi hátterük valamivel jobb,
mint a többieké. Úgy tûnik, szüleik nem kiemelkedõ, de az átlaghoz képest jobb
munkaerõpiaci státussal és magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és valami-
vel nagyobb arányban dolgoznak itthon. Ezek a különbségek nem olyan nagyok,
hogy statisztikailag szignifikánsak legyenek, sõt a családok jövedelmi helyzete sem
magasabb, mint a többi családé. Érdekes viszont, hogy ennek ellenére a vállalkozni
tervezõ diákok zsebpénze mintegy 65 százalékkal magasabb, mint társaiké. A szülõi
minta meghatározó, de nem elsõdleges, hiszen a vállalkozó szülõk gyerekei körében
is csak 4 százalékos a vállalkozást tervezõk aránya, nem jellemzõ, hogy a diákok
többsége szülei nyomdokába lépne. Viszont azokban a családokban, ahol van vállal-
kozó szülõ, illetve mindkét szülõ vállalkozó, magasabb a diákok vállalkozói kedve,
mint azokban a családokban, ahol nincs.

Emellett határozottabb jövõképpel rendelkeznek, kevésbé jellemzõ rájuk a bizony-
talanság, erõsebben munkaorientáltak, és magasabb jövedelmet szeretnének a diákok
többségénél. Ennek ellenére a továbbtanulást sem mellõzik, hasonló arányban terve-
zik folytatni a tanulmányaikat, mint társaik, és hosszú távon jóval többen szeretnének
mesteri fokozatot szerezni. Családalapítási terveik nem térnek el a többségétõl.

Az általuk megjelölt szakmák alapján egyaránt megtalálhatjuk majd közöttük a fi-
zikai és szellemi dolgozókat, értelmiségieket és menedzsereket, az önfenntartó/egyé-
ni vállalkozókat és vállalkozókat egyaránt. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy
csupán a diákok szándékait és terveit vizsgáltuk, ami korántsem jelenti azt, hogy
ezek néhány év múlva ugyanígy meg is valósulnak. A kutatás további iránya ponto-
san ez lehet, alaposabban megvizsgálni a 19-24 éves (egyetemista/fiatal felnõtt) kor-
osztályt és jelenlegi tudásunkat kiegészíteni azzal, hogy mi jellemzõ azokra a fiata-
lokra, akik abban az életkorban rendelkeznek vállalkozói tervekkel, megjelenik-e a
tervek folytonossága, vagy inkább új, más társadalmi jellemzõkkel rendelkezõ fiata-
lok jelennek meg a vállalkozást tervezõk csoportjában.
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JEGYZETEK
1. 2007–2008-ban három kutatás is megvalósult, az egyik összességében vizsgálta a romániai fiatalokat, a má-
sik az erdélyi román fiatalokat, a harmadik pedig az erdélyi magyar fiatalokat. 
2. A „Karrier Panel 2015” nevet viselõ kutatást a kolozsvári Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány és a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia Tanszéke szervezte. 1109 középiskolást kérdeztünk meg
önkitöltõs kérdõív segítségével, egy hasonló nyílt kérdésre 31 személy válaszolta azt, hogy 26 éves korában
vállalkozó tervez lenni.
3. A vállalkozói kategória is elég vegyes, beletartoznak azok a cégvezetõk, tulajdonosok, akiknek vannak al-
kalmazottai (16,7 százalék az apák esetén, 5 százalék az anyák esetén), és azok is, akik egyéni vállalkozók, ön-
foglalkoztatók, gazdálkodók (12 százalék az apák, 5,1 százalék az anyák esetén) (Dániel 2019). 
4. Ennek megfelelõen a fiúk között a vállalkozói hajlandóság 4,2 százalékos, míg a lányok körében csupán 2,2
százalékos. A különbség statisztikailag is szignifikáns (p = 0,045) 
5. Ezek, az iskolák között észrevehetõ különbségek statisztikailag nem szignifikánsak, amiben valószínûleg az
alacsony esetszám is közrejátszik. 
6. Rajtuk kívül egy-egy természettudomány, filológia, könyvelõ, kereskedelmi technikus, állategészségügyi
technikus, mechatronika, illetve teológia szakos diákot találunk. 
7. Gyakorlatilag a 32 diákból 29 érettségizni szeretne, és nemcsak a gimnáziumba járók, hanem a szaklíceum-
ba járók is.54
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gyermekvédelmi szakellátásból kikerülõ
fiatalok sok tekintetben hátrányos hely-
zetbõl kezdik meg önálló, felnõtt életü-

ket. Társadalomba való sikeres beilleszkedésük-
höz elengedhetetlenül szükséges, hogy a fiatal
felnõttek eredményesen befejezett tanulmányok-
kal, szakképzettséggel rendelkezzenek, emellett
énképük, tanulási motivációjuk, szociális készsé-
geik kellõen fejlettek, társas kapcsolataik megfe-
lelõek legyenek. Jelen kutatás is alátámasztja azt,
hogy a speciális körülmények között felnövõ fia-
talok többsége nehezen tud segítség nélkül meg-
birkózni a felnõtt szerepekkel, szükségük van az
ellátórendszer állandó támogatására. A jövõ ter-
vezésében, vállalkozói attitûd kialakításában
mind szerepet játszik az a környezet, ahol a fiatal
szocializálódik és felnõ. 

Ifjúkor és jövõkép 

Az elmúlt évtized jövõorientációval kapcsola-
tos kutatásai elsõsorban a serdülök jövõképét, a
jövõvel kapcsolatos elképzeléseit vizsgálták. Ezek
a vizsgálatok sok esetben azt az eredményt hoz-
ták, hogy a jövõorientáció alakulásában fontos
szerepe van a szûkebb és tágabb szociális környe-
zetnek. A családi légkör, a szülõi nevelési stílu-
sok, attitûdök, az iskolai szocializációs színtér, 
a kortárskapcsolatok erõssége szoros összefüggést
mutat az egyén jövõre vonatkozó célkitûzéseivel,
vágyaival, nem megfelelõ voltuk pedig inkább fé-
lelmeket hív elõ a jövõvel kapcsolatban, sok eset-
ben aláásva a motivációt, megküzdõ képességet, 
a konkrét cselekvési szándékot is (Mester 2012). 2019/10

... a gyermekvédelmi
rendszerben élõ 
fiatalok kevés olyan
készséget sajátítanak el
az évek alatt, amelyek 
a saját vállalkozás 
elindításában akár 
megerõsíthetné õket.
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A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedõ fiatalok speciális helyzetben vannak.
A szakirodalom nem nevesíti külön szocializációs színtérként a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézményeket. Mégis fontos kiemelni a gyermekvédelmi intézmények
helyettesítõ védelmet biztosító, szocializáló szerepét, igaz, itt sajátos körülmények
között valósul meg ez a funkció. Gilligani (1999) felosztásában a gyermekotthonok
négy funkcióját: a gondoskodást, a védelmet, a kompenzációt és az elõkészítést kü-
lönbözteti meg. A gyermekotthonok védelmezõ funkcióját Emiliani és Bastianoni
(1993) abban látja, hogy a gyereket ért veszélyeztetõ tényezõket megszünteti, csök-
kenti a stresszártalmakat. A gyerek kedvezõtlen helyzetének megszüntetése mellett
az otthon támogatja a fejlõdésbeli lemaradás korrekcióját. Segíti az iskolai tanulmá-
nyok teljesítését, fejleszti a gyerek önértékelését, önbecsülését. Az intézmény lehe-
tõvé teszi az új társas kapcsolatok kialakítását, ezzel is fejleszti a gyerek személyisé-
gét, a közösségen belül a pozitív légkör kialakítását (Emiliani és Bastianoni 1993). 
A gyerekek önálló életre való felkészítése is az intézmények feladata, amit részben
az életmódminták adásával valósítanak meg (Domszky 1999). Kiemelt szerep jut a
nevelõnek a mintaadásban, mivel õ maga is modell a gyerekek számára. A családi
háttér mellett az iskola, illetve az iskolai közösség játszik kiemelkedõ szerepet a tár-
sadalomba való sikeres beilleszkedésben, gyakorol jelentõs hatást a szocializációs fo-
lyamatra (N. Kollár 2004; Vajda 2005), emellett az iskolai közösség befolyásolja az
oktatás, nevelés eredményességét is (Mészáros 2004). 

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakirodalom szerint a pedagógusoknak több
figyelmet kell fordítaniuk a gyermekvédelmi szakellátásban élõ fiatalokra, mert
gyakrabban fordulhat elõ, hogy társaik gúnynevekkel és más címkékkel csúfolják
õket, illetve eltávolodnak az iskolától, a tanulástól (Kravalik 2004). A gyermekott-
honban nevelkedõk szocializációs folyamatát negatívan érinti az is, hogy a gyermek-
védelmi gondoskodásba vétellel jellemzõen megszakadnak korábbi kapcsolataik, 
a szakellátásba kerülést is traumaként élik meg (Kálmánchey 2001; 2008). A család-
ból történõ kiemeléskor a gyermekvédelmi gondoskodásba vett kiskorú egy új,
ismeretlen környezetbe kerül, gyakran új településre is, sok esetben új iskolába, új
osztályközösségbe kell beilleszkednie. Tehát az addig meglévõ kapcsolatai, kötõdé-
sei sérülnek. A gyermekotthonokba bekerülõk többségére jellemzõ, hogy elveszítik
korábbi barátaikat, fontosabb kapcsolataik nagy részét, így baráti körük fõként gyer-
mekotthoni társaikból áll (Zsámbéki 2004). 

A szocializáció folyamatát Bronfenbrenner rendszerelméleti megközelítésben
elemezte a kilencvenes években. Ökológiai modelljében mikro-, mezo-, exo- és
makrorendszert különböztet meg. Az elmélet szerint az egyén és az õt körülvevõ kör-
nyezet rendszert alkot, aminek különbözõ szintjei vannak. Az egyes szintek kon-
centrikus köröket alkotva egymásra épülnek, az egyes szintek hatással vannak az
õket követõ szintekre, kölcsönös összefüggés van közöttük (Bronfenbrenner 1992).
Bronfenbrenner ökológiai modelljét a gyermekotthonok mûködésének értékeléséhez
is felhasználták a kutatások során (Palareti–Berti 2009). A gyermekvédelmi intézmé-
nyekben mikrorendszerben értelmezhetõ a gyerek és az õt nevelõ felnõtt kapcsolatá-
nak minõsége, annak a közösségnek a légköre, amelyben a gyerek elhelyezésre ke-
rült. Meghatározó eleme ennek a szintnek továbbá a mindennapokban alkalmazott
napirend, az intézményi szabályok, rituálék. A gyereket közvetlenül körülvevõ fizi-
kai környezetet is jelenti ez a szint, amely abban az esetben segítheti a gyerek szoci-
alizációját, ha az otthonosság elve szerint szervezik. Az interperszonális kapcsola-
tokban a felnõttekkel való kapcsolat minõsége mellett fontos a gyerektársakkal való
kapcsolat is. A mezorendszerhez sorolható a gyereket körülvevõ közösség, az iskola,
az intézmények által szervezett szabadidõs lehetõségek. A rendszerben fontos szere-
pet kap a különbözõ intézmények közötti folyamatos együttmûködés, a gyerek elhe56
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1. ábra: Bronfenbrenner ökológiai modellje

lyezési helyének állandósága. Az exorendszer az intézmény más intézményekkel,
személyekkel való kapcsolatrendszerét jelenti, amelyek/akik foglalkoztak a gyerek-
kel és a családjával. A rendszer sajátossága, hogy közvetlenül nincs jelen a gyerek,
de ennek a szintnek a történései hatnak rá. A makrorendszer tartalmazza a beavat-
kozások, a segítés szociokulturális összefüggéseit. Azokat az explicit és implicit el-
méleteket, amelyek a beavatkozás alapját képezik az adott társadalomban. Ide tartoz-
nak még az intézmények mûködését meghatározó szabályok, törvények, folyamatok,
az intézményi ellátórendszerek (Palareti–Berti 2009).

Gyermekvédelmi rendszerben élõ fiatalok pályaorientációja, jövõképe 

A gyermekvédelmi szakellátásból kikerülõ fiatalok számos nehézséggel kezdik
meg önálló életüket. Nehezen tudnak segítség nélkül megbirkózni a felnõtt szerep-
pel. Brunstein (1993) modellje alátámasztja, hogy a konkrét jövõbeni tervek jelenlé-
te fontos a mentális egészségmutatók szempontjából. A bizonytalan, negatív jövõ-
kép, a pozitív kilátások hiánya, az ezzel párhuzamosan kimutatható elégedetlenség
és alacsony önértékelés komoly kockázati tényezõ a szerhasználat és a deviáns ma-
gatartásformák megjelenésének szempontjából (Brunstein 1993). Számos kutatás
született ebben a témában, néhányat kiemelnék.  

Murányi (2000) vizsgálata kitért a nevelõotthonban élõ fiatalok jövõképének feltá-
rására is. A kérdõíves formában történõ felmérés alapján általánosságban a fiúk, vala-
mint a családjukkal több idõt töltött fiatalok voltak kevésbé derûlátók, vagyis pesszi-
mistábbak a jövõbeni munka, gyermekvállalás, egzisztenciális helyzetre vonatkozó ter-
veikben. A pozitív család és gyerekvállalás vágya nagyobb arányban fejezõdött ki az
otthonban több idõt töltött fiatalok körében. Az alkohol- és drogfogyasztás pedig nega-
tívan kapcsolódott a jövõbeni gyermekvállalás vágyához (Murányi 2000).
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Hüse és Nyírcsák (2005) a gyermekvédelmi alapellátás hatókörébe került serdü-
lõkkel készített interjúkat. Kognitív szinten megjelent (a szerzõk szerint túl is érté-
kelt) a tanulás jelentõsége vagy a további szocializációs közegek által képviselt és
közvetített érték fontossága, a társadalmi érvényesülés terén egy látszólagos motivá-
ció is mutatkozott a tanulásra. „Kérdés, hogy rendelkeznek-e azokkal a szocializáció
során elsajátított értékkészletekkel, készségekkel, motivációval, amelyek hozzásegí-
tik õket a célok eléréséhez” (Hüse–Nyírcsák 2005). 

Rákó (2010) kutatása kelet-magyarországi gyermekotthonokban élõ gondozottak
jövõbeni vágyait elemezve a család, munka, lakás gyakorisági sorrendet mutatta. 
H. Sas (2002) kutatásában a továbbtanulással kapcsolatos tervek hangsúlya érvénye-
sül. Rákó (2010) a továbbtanulási tervek hiányát a távlati gondolkodás hiányával
magyarázta. Emellett a célokban is erõsen tükrözõdnek a preferált értékek, hiszen az
értéksorrendben is a család került elsõ helyre (Rákó 2010).

A kutatásról 

Kutatásom célja a gyermekvédelmi rendszerben élõ fiatalok jövõképének felméré-
se volt, különös tekintettel a vállalkozói hajlandóságra. A fiatalok esetében vizsgálni
szerettem volna azt, hogy hogyan látják munkaerõ-piaci beilleszkedésüket, milyen vál-
lalkozói perspektíváik vannak, hogyan látják magukat ezen a területen. Arra kerestem
a választ, hogy milyen készségeket sajátítanak el az otthonban, milyen modelleket
látnak, melyek akár meghatározó jellegûek a jövõbeni esetleges vállalkozásukra néz-
ve. Jelen kutatás egy elõkutatása annak a feltárásnak, amit egy doktori program ke-
retében szeretnék megvalósítani. A gyermekvédelmi ellátórendszerben élõ fiatalok-
kal két megye szintjén készítettem interjúkat, Kolozs és Maros megyében. Három in-
tézményt vettem be a kutatásba, összesen 7 (1 fiú, 6 lány) fiatalt kérdeztem meg. 
A kutatásba bevont fiatalok 18-21 év közöttiek voltak. Az interjúk készítésekor töb-
bek között azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy a) hány éves korukba kerül-
tek gondozásba, miért; b) hány gyermekotthonban voltak már; c) a családdal (szülõk,
testvérek) milyen formában tartják a kapcsolatot; d) szabadidõs, rekreációs tevékeny-
ségeik miben merülnek ki; e) milyen támaszuk, erõforrásuk van az intézeten belül és
kívül egyaránt; f) mennyire támaszkodhatnak a nevelõk/pedagógusok segítségére; 
g) milyenek a jövõvel kapcsolatos vágyaik, félelmeik, terveik a tanulás és magánélet
területén; i) milyen vállalkozásba kezdenének bele; j) hogyan látják magukat család-
ban felnövõ társaikhoz képest; k) hogyan látják magukat pár év múlva, illetve, hogy
mit változtatnának jelenlegi helyzetükön.

A kutatás eredményei

Ahogy a kutatások is mutatják, a jövõorientáció alakulásában fontos szerepe van
a szûkebb és tágabb szociális környezetnek. Mindegyikük nagyon korán, pár hóna-
posan vagy pár évesen került be az intézményi rendszerbe. A családjukkal többnyire
megszakadt a kapcsolat a bekerülésük után, ha volt egyáltalán kapcsolat a vér sze-
rinti családdal. Bebizonyosodott, hogy a rendszerbe kerülés után a fiatalok kapcso-
latai, kötõdései sérülnek. Az otthonban eltöltött évek száma így mindenkinél nagyon
magas volt. Az intézmény falain belül történt meg elsõdleges, meghatározó szociali-
zációjuk. Alapvetõen biztosítva volt számukra az a környezet, amely segítette õket a
fejlõdésben. Ha Bronfenbrenner ökológiai modelljét nézzük, akkor azt láthatjuk,
hogy a mikrorendszerben a felnõttekkel való kapcsolat minõsége és a napirend fon-
tos tényezõ a gondozásba kerülõ gyerekek életében. Miden megkérdezett pozitív lég-
körrõl számolt be ezt illetõen, mind a felnõttekkel, mind a gyerekekkel való kapcso-58
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latában, a közösségnek a légkörét pozitívan értékelte. A felkeresett intézményekben
magas a munkatársak fluktuációja, a válaszokból mégis az derült ki, hogy mindig
volt az életükben olyan felnõtt, akire számíthattak, akik segítettek az események ér-
telmezésében. Mindenhol voltak olyan intézményi rituálék, amelyek megkönnyítet-
ték mindennapjaikat. 

A mezorendszer szintjén megjelenõ gondozási terv megléte szintén fontos ka-
paszkodót jelent a fiataloknak. A gondozási terv megteremti a kapcsolatot a múltbe-
li és a jelenlegi ellátás között, valamint eszközül szolgál a gyerek jelenlegi és jövõbe-
ni szükségleteinek kielégítéséhez. Az exorendszer szintjén jelenik meg többek között
az intézmény vezetésének munkája, az intézmények közötti információcsere. A vizs-
gált gyermekotthonokban az intézmények kapcsolati hálója igencsak kiterjedt, amit
a fiatalok érdekében használnak, bár késõbb kevés segítõ kapcsolat marad meg ezek
közül. Kiemelték a különbözõ alapítványok, önkéntes szervezetek meglétét és aktív
részvételét az intézmény életében, ami nagy segítséget jelentett számukra. 

Rekreáció, vallás, kortárs kapcsolatok, barátok

A szabadidõs funkciót az intézmények különbözõ rekreációs programokkal pró-
bálják megvalósítani. A gyerekeknek és fiataloknak meg kell tanulniuk, hogy fontos
az ember fizikai, lelki és szellemi erejének a megújítása a fáradtság, érzelmi megter-
helések, a fizikai és szellemi erõk kimerülése után. Különösen igaz ez a stressz és a
megterhelõ élethelyzetek elviselésekor (Domszky 1999). A szabadidõs tevékenysé-
gek terén a  különbözõ sportolási lehetõségek voltak azok, amelyeket több fiatal meg-
említett. A vallásra mint erõforrása kevés fiatal reflektált, habár a kutatásban érintett
intézmények közül többen is voltak egyházi hátterûek. A vallásos nevelés ezekben
hangsúlyosabb szerepet kap a fiatalok életében, viszont kevesen tudták a megkérde-
zettek közül ezt beépíteni a személyes erõforráskészletükbe. 

A kortársak erõsíthetik és ellensúlyozhatják is a negatív családi atmoszféra hatá-
sát (Seginer 2009). Két fõ funkciójuk a támogatás nyújtása és a szocializációs lehe-
tõségek biztosítása. A vizsgálatban részt vett fiatalok megosztódtak a barátok és kor-
társ kapcsolatok értékelését illetõen. Legtöbben (öten) arról számoltak be, hogy van-
nak barátaik, akikre miden körülmény között számíthatnak, de voltak (ketten), akik
elmondták, hogy a baráti kapcsolataik érdekkapcsolatoknak nevezhetõk, ahonnan
hiányzik a kölcsönös tisztelet, egymás iránti õszinte érdeklõdés.   

Iskola, pályaválasztás

Az olyan családi háttér, amelybõl szükségessé válik a gyermek kiemelése, negatív
hatással van a tanuláshoz, iskolához való hozzáállására, ezáltal a tanulmányi ered-
ményekre is. A társas közeg ugyancsak számos módon meghatározza a tanulási mo-
tivációt, e tekintetben elsõsorban a kortársaknak és a pedagógusoknak van kiemel-
kedõ szerepük (Józsa és Fejes 2010). A megkérdezett fiatalok nagy része (öt személy)
már jelenlegi tanulmányai befejezéséhez közel áll, akár szakiskolát vagy középisko-
lát végez, mindannyian megfogalmazták, hogy erre nézve konkrét terveik is vannak:
leérettségizni, egyetemi oklevelet szerezni, kiemelkedni abban a szakmában, amit ta-
nultak, és lehetõségeikhez képest sikereket elérni. A fiatalok saját képességeiket,
készségeiket figyelembe véve fogalmazták meg mindezeket, a reális önértékelés sze-
rintük fontos, mert elsõsorban saját magukra számíthatnak, azokkal a erõforrásokkal
tudnak élni, melyeknek a birtokában vannak. 

A családi élet kialakításával kapcsolatosan inkább benyomásokat, illetve prioritáso-
kat fogalmaztak meg. Mivel egy szétesett családdal szembesültek, ahol a szülõk nem
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tudták vagy nem akarták õket felnevelni, számukra a biztonságos családi környezet
megteremtésének van prioritása. Ennek függvényében alakulnak a jövõre vonatkozó el-
képzeléseik (anyagi javak megteremtése, családalapítás, gyermekvállalás). Értékrend-
jükben is a család került elsõ helyre. Mindegyik megkérdezett fiatal elsõdlegesen a ki-
egyensúlyozott családi élet megteremtését fogalmazta meg elsõdleges jövõbeni célként.  

Jövõkép

A jövõjükkel kapcsolatosan minden fiatalnak volt konkrét elképzelése, csak az
odáig vezetõ utat, a részcélokat nehezebben tudta megfogalmazni. A tanulmányok
befejezése után a fiatalok egy része (két személy) lehetségesnek látta egy magánvál-
lalkozás indítását, ami jelenlegi érdeklõdésének megfelel, mint például egy környe-
zetvédõ vállalkozás, saját vendéglõ alkalmazottakkal együtt. Nagy részük (öt sze-
mély) viszont nem nyitott erre a kezdeményezésre, nem tudja magát vállalkozóként
elképzelni, azért, mert véleményük szerint nincsenek azon képességek, készségek
birtokában, amelyek ehhez segítenék õket a jövõben. Akik mégis jövõbeni terveik
között említették a saját vállalkozás elindítását, megjegyezték, hogy azért látják kivi-
telezhetõnek ezt az önmegvalósítási módot, mert ebben elsõsorban saját magukra
számíthatnak. Több esetben is megfogalmazták azt, hogy a jövõvel kapcsolatos ter-
veikben csak saját magukra támaszkodhatnak, annak ellenére, hogy vannak segítõ
jellegû kapcsolataik vagy akár személyes, baráti kapcsolataik is. 

A gyermekvédelemben élõ fiatalok vállalkozói hajlandósága a hazánkban végzett
kutatások tükrében hasonló eredményeket mutatnak. Nem beszélhetünk ugyan szá-
zalékos megoszlásról, de láthattuk, hogy a megkérdezett fiatalok közül kevesen tud-
ták elképzelni céljaik között a vállalkozás alapítását. Az erdélyi magyar fiatalok kö-
rében végzett kutatások alapján rövid távon (2-3 éven belül) 9 százaléka jelölte meg
legfontosabb célként a vállalkozás alapítását, a középtávú (5 éven belüli) tervei kö-
zött pedig 4-5 százalékuk tette elsõ helyre (Kiss–Barna 2011. 17.). 

A kikerültek önbecsülése

A megkérdezett fiatalok is fontosnak tartják a rendszerbõl való kilépés után a fo-
lyamatos támogatás, a tanácsadási és mentori szolgáltatások meglétét. Segítségre
lenne szükségük fõképp a lakhatásban, munkavállalásban. A kikerülés után sokuk-
nak alacsony iskolai végzettségük van, a sikertelen iskolai pályafutásuk következté-
ben munkaerõ-piaci pozíciójuk gyenge. A kikerültek önbecsülése, alacsony önbizal-
ma szintén akadályt jelent számukra arra nézve, hogy érdekeit érvényesíteni tudja.
A másokhoz való viszonyításban mindnyájan megfogalmazták azt, hogy hátrányból
indulnak a családi hátterük miatt, nem kapták meg azt, amit egy hagyományos csa-
ládban társaik megkapnak, de legfõképp a folyamatos támasz hiányát látták nehéz-
ségnek a jövõjük alakításának szempontjából. Egy személy kivételével mindenki itt-
hon szeretne maradni, a 20-30-35 éves terveik között pedig a családalapítás és mun-
kahelyszerzés, lakásvásárlás szerepelt.

Következtetések

A munkaerõpiacra való beilleszkedés a kikerülés utáni idõszakban fontos állomás
ezen fiatalok életében is. A gyerekotthonban nevelkedõ gyermekek elsõdleges szocia-
lizációs tere és szociális tõkéje valamennyiüknek sérült, és ez a helyzet alapvetõen be-
folyásolja jövõbeni sikerességüket. Az intézmény a gyerek életében felmerülõ hiányos-
ságokat igyekszik kompenzálni, illetve a gyereket felkészíti az önálló életre a praktikus60
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ismeretek elsajátításával. Továbbá a családba való visszahelyezés, a társadalomba va-
ló beilleszkedés segítését is próbálja megvalósítani. Megállapítható, hogy az intézmé-
nyek feladata összetett. Így az intézményeknek komoly szerep jut a 18-21 éves életko-
ri szakaszban, szocializációban: az önálló, felnõtt életre való felkészítésben. Az intéz-
ményben megvalósuló szocializáció pedig alapvetõen meghatározza a fiatalok társa-
dalmi beilleszkedését. A válaszokból kiderült, hogy a gyermekvédelmi rendszerben
élõ fiatalok kevés olyan készséget sajátítanak el az évek alatt, amelyek a saját vállalko-
zás elindításában akár megerõsíthetné õket. A vágyak, jövõbeni tervek megfogalmazá-
sakor a fiatalok olyan célokat fogalmaztak meg, melyek eléréséhez elsõsorban saját ma-
gukra számíthatnak, ezek nagyrészt kompenzációs jellegûek. Kevesen nyitottak a vál-
lalkozás elindítása felé. A gondozásból kikerülõknek szükségük van további támoga-
tásra, elsõsorban a tanulás és a munka területén. Ha meg akarnak küzdeni hátrányos
hátterükkel, és a kötelezõnél magasabb iskolai végzettséget kívánnak szerezni, akkor
mindenképpen szükségük van tanácsokra és különbözõ szolgáltatásokra. 
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gen, ze nit-na dír út ról be szél he tünk ezen ro -
kon szen ves kis vál lal ko zás ese té ben, hi szen 
a ha son ne vû kiadó1 ál tal meg je len te tett Fanto-

matika cí mû kép re gény vi lág ra jöt tét – a cég ala pí -
tók által2 pro fesszi o ná li san in dí tott ter mék kom -
mu ni ká ci ó nak kö szön he tõ en – olyan po zi tív (!)
mé dia zson gás övez te, amely re ke vés pél dát lát ha -
tunk, fõ leg mi ná lunk, Er dély ben és ki vált képp
ennyi re új és ennyi re niche-terméket elõ ál lí tó cég
ese té ben. A fõ ter mék, a tu do má nyos-fan tasz ti kus
vo na lú, fantasy-„beütésekkel” dú sí tott kép re gény-
ha vi lap meg je le né sét, va la mint el sõ lap szá ma it
olyan lép té kû mé dia fi gye lem és – amp li tú dó ja mi -
att pro fesszi o ná lis nak mi nõ sít he tõ – mé dia kom -
mu ni ká ci ós fo lya mat elõz te meg és övez te, ami -
lyen nel rit kán ta lál ko zunk a ro má ni ai ma gyar kul -
tú ra „prog resszív meanderezése” so rán.

Már a pro duk tum, a sci-fi-ele me ket tar tal ma zó,
ki tû nõ ki vi te le zé sû, ér de kes narratívát fel vo nul ta tó
mun ka is novumnak szá mí tott a Kár pát-me den cé -
nek ezen a ré szén, a Ha tár in nen sõ ol da lán, oly -
annyi ra, hogy szá mos mé dia or gá num meg ál la pí tot -
ta: eb ben a mé di um ban ilyen te ma ti ká jú al ko tás
nem szü le tett még e ré gi ó ban. Em lít het jük a Sci-
Fi.hu 2017-es in ter jú ját, ahol egye ne sen „az el sõ
er dé lyi science fiction kép re gény”-nek ti tu lál ják 
a Fantomatikát,3 és ugyan ezen po zí ci o ná lást ér het -
jük tet ten Kustán Magyari At ti la Maszol.ro4 por tá -
lon ké szí tett in ter jú já ban, ahol a Fantomatika
szin tén – kvá zi – elõz mé nyek nél kü li kul tu rá lis
újí tás ként tû nik fel.5 A Fan tasz ti kus Iro dal mi Ol -
va sói Kör (nép sze rû rö vi dí tés ben: F. I. O. K.) az
ala pí tók kal ké szí tett, 2018-ban meg je lent in ter jú -
já ban Stanisław Lemnek tu laj do nít ja a név adó62
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... a Fantomatika
képregénykiadó 
tör té ne te fi gye lem re
mél tó mé dia ese mény,
hi szen olyan 
pre fe ren cia moz gá so kat
mu ta tott ki...

PÉ TER ÁR PÁD

EGY KUL TU RÁ LIS KIS VÁL LAL KO ZÁS
MÉ DIA JE LEN LÉ TE
A Fantomatika csil la gá nak ze nit-na dír út ja
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konceptus kiötlését.6 Lem a Summa Technologiae címû, 1964-ben kiadott gyûjtemé-
nyes esszékötetében7 írt ezekrõl a potenciális, holografikus, fikciós és imaginárius
elemeket felvonultató, archetípusok posztmodern újjáértelmezését és a szocializmus
erõltetett realizmusa ellenében kínált terekrõl, amelyek a kommunizmus
narratíváinak idealizáltságig torzított valóságábrázolásainak pszeudofunkcionális al-
ternatív valóságait leplezték le allegóriáikban.8 Ilyen tekintetben ez a filozófiai tölte-
tû írásgyûjteménye analógiákat mutat kortársa, Asimov számos, szintén bölcseleti
kérdéseket is feszegetõ írásmûvével,9 amelyekben a vasfüggöny nyugati oldalán al-
kotó író szintén nem tartózkodik attól, hogy társadalmára alkalmanként ítélkezõ
hangnemû kijelentéseket is tegyen.10

A Fantomatika is allegorikus történettel indította elsõ három lapszámát: a fanto-
matikus tér és egy, a miénkhez hasonló mûködésû, de az ideálistól technológiailag
elmaradottabb világ találkozásáról szóló részletes, szép rajzokat lapozhattunk végig,
olvashattunk egy ismerõs, ám ugyanakkor veszedelmesen idegen világról egy sajátos
történetben, viszont ami új volt ebben a kezdeményezésben, az az, hogy az egymás
mindeddig nagyjából elkerülõ létrejötti hely (Erdély) és a mûfaj (magyar nyelvû, ha-
vonta megjelenõ folytatásos sci-fi képregény) találkozott benne. 

És tulajdonképpen a hely ilyen típusú kihasználásának újdonsága volt az, amire
válaszként létrejött a – valószínûleg a szerzõk által kezdeményezett, ám – minden
várakozást és elvárást hamar túlszárnyaló médiazsongás, amely hamar kvázi önjáró-
vá alakult, és a Gyergyói Kisújságtól11 kezdve a Heti Új Szóig12 számos – de inkább:
számtalan – elsöprõ, többségében pozitív beharangozót, ismertetõt, elemzést és
mindezek által kitûnõ reklámot biztosított ennek az úttörõ kisvállalkozásnak. 

Míg pl. a Kisújság 2017-es cikkén látszik, hogy professzionálisan összeállított saj-
tóközlemény, addig pl. az említett SciFi.hu- és a F.I.O.K-interjúk a média valódi ér-
deklõdésérõl, a kulturális termék iránti valódi keresletrõl árulkodó anyagok. Ugyan-
csak beszédes a Mandiner hozzáállása is,13 amely az elsõ, 2017 augusztusára datálha-
tó beharangozó sajtókampány után, novemberben közölt egy MTI-tudósítást, amely
beszél az M1-es mûsorról is, ahol a Fantomatika alkotói szintén bemutathatták termé-
küket, ezen médium által elérve olyan közönségréteget is, amely jellemzõen nem
online médiákból tájékozódik. Az MTI tehát gyakorlatilag országos nyilvánosságot
biztosított ennek a különleges kisvállalkozói kezdeményezésnek, hónapokkal a „hi-
vatalos kampánynyitó” után is, fenntartva az érdeklõdést ezen mind tematikájában,
mind genezisében periférikus entitás14 iránt. A médiában könnyen fellelhetõ többtu-
catnyi hivatkozás átmazsolázgatása után egyértelmûvé válhat az, hogy a mozgásba
lendülõ, szerves tartalmat közvetítõ erdélyi magyar és anyaországi médiagépezetnek
köszönhetõen tulajdonképpen instant kanonizálódott ez a produktum: azonnal refe-
renciává vált számos médiumban, és valószínûleg ennek köszönhetõen az alkotók
sok-sok interjúfelkérést kaptak. Ilyen pl. a Fõtér, leginkább közéleti problémákkal
foglalatoskodó online portál által 2017 szeptemberében közölt rövid riportfilm15 is
azért releváns, mert egyfelõl a Fõtéren nem túl gyakoriak a mûvészeti projektek ár-
nyalt ismertetései – ez a kezdeményezés pedig mégis felkeltette a néhol szatírába
hajlóan társadalomkritikus lap érdeklõdését. A rövid, néhány percesre vágott videó
ugyanakkor roppant tanulságos, mert olyan részleteket tudunk meg a Fantomatika
incipitjérõl, amelyek nem kerültek be még ebbe a nagy amplitúdójú médiazajlásba
sem, amely a „képújság” megjelenését, felfutását, kibontakozását övezte. Így pl. Sza-
bó Krisztina megosztotta a nézõkkel, hogy eredetileg animációs filmet szerettek vol-
na létrehozni, de ehhez nem rendelkeztek megfelelõ erõforrásokkal – még a kellõ 
lehetõségeket biztosító pályázattal sem16 –, és a közös érdeklõdés, a képregények jel-
legzetes toposzai, sajátos esztétikája, történetvezetési módjai iránti rajongás vette rá
õket arra, hogy a 2000-es esztendõk óta általuk Erdélyben tapasztalt képregény-
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hiányt saját, eredeti koncepciójú produktummal pótolják. Az interjúban a szerzõk
jelzik, hogy nagy hatással volt rájuk Fazekas Botond képregényrajzoló tevékenysége,
ám nem jelentik ki azt, hogy követõiként tekintenek magukra – ezáltal is kiemelve
kisvállalkozásuk egyedi profilját, sajátos jellegzetességét. 

2018-ra már komoly összesítõ elemzés jelent meg róluk a kolozsvári Helikon
hasábjain,17 ahol szintén lajstromoz elõzményeket, „elõképeket” a szerzõ. Deák Ferenc
rajzait, Beke György különleges képi világát, de még Pusztai Georgeta Kós Károlyt idé-
zõ stílusát is említi ez a kimerítõ Helikon-írás, amely kiemeli, hogy az erdélyi magyar
(néhol román „rajz-regények” fordítását is közlõ) képregényrendszer fõleg az ország-
ban kiadott gyereklapok által (Napsugár) vagy pedig a Magyarországról magánúton be-
szerzett, idehaza szervezett keretek közt nem nagyon terjesztett Kockás, Kretén, IPM Al-
fa stb. magazinokkal egészült ki, amelyekhez a hozzájutás legtöbbször inkább szeren-
cse, mintsem hatékony érdeklõdés és utánajárás eredménye volt.

Tehát ez a terjedelmes és alapos cikk is azt állapítja meg, hogy az úgynevezett „pi-
aci rés” létezett Erdélyben, sõt: a tematika jellegzetessége, újszerûsége, a technika
(kézzel készített rajzok értõ digitalizálása – szemben a mai divattal, mikor leginkább
már közvetlenül digitális felületeken készülnek el a rajzok) egyedisége is azt jelezte,
hogy olyan típusú vállalkozás jött létre Kézdivásárhelyen, amely akár a Kárpát-me-
dence sci-fi-rajongóinak jelentõs hányadát is meg tudja szólítani. Itt sajnos nem ren-
delkezünk megfelelõ felméréssel, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a „tömeg”, ki-
ket jellemez ez a leírás, kik sorolják magukat ebbe a csoportba, viszont elegendõ a
Mojo Box Office aktuális felmérését követni ahhoz, hogy lássuk, a tudományos-fan-
tasztikus, netán fantasy tematikájú mozifilmek nagy népszerûségnek örvendenek
Magyarországon (is).18 Értelemszerûen hiba lenne a mozifilmek médiumának nép-
szerûségét egy az egyben megfeleltetni egy teljesen más médium, a képregények
népszerûségének, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy létezik korreláció a temati-
kai átfedésnek köszönhetõen. Steven Zeitchik alapos cikke érdekes felmérést ismer-
tet egy-egy hollywoodi gigaprodukció gazdasági, szociális, mûfajtörténeti és esztéti-
kai közegérõl, rávilágítva arra, hogy még a legnagyobb nyugati filmstúdiók is hibáz-
hatnak elõzetes piackutatásaik során, amikor választaniuk kell aközött, hogy egy-egy
„remake”-et vigyenek-e vászonra és forgalmazzanak, vagy különleges, újszerû ötle-
tekkel kísérletezzenek.19 Azt sajnos nem tudjuk, hogy a Fantomatika alkotói milyen
típusú piackutatást végeztek el az ötletesen és lendületesen kezdeményezett média-
kampány mellett, szellemi termékük befogadási potenciálját, olvasáskultúrába,
képregényfogyasztási szokásokba, médiahasználati rendszerekbe való (potenciális)
illeszkedési elveit elemezve, de a Szujó Norbert által készített interjúban tett kijelen-
tések arra engednek következtetni, hogy a szerzõk csak felvezetõ sajtókampányt ter-
veztek – és valósítottak meg ötletesen és szervesen –, míg a konkrét piackutatás moz-
zanatát vélemények és (valószínûleg rendszertelenül érkezõ) visszajelzések értelme-
zésével helyettesítették. 

Sárosi Mátyás így értelmezi a 2018-ban fennálló helyzetüket:
„Matyi: [...] Üres volt ez a piac [a képregényeké, Erdélyben], tehát jó ötletnek tartot-

tuk. De vajon van-e rá igény? Ezen a pengeélen táncolunk máig is, mert nem tudjuk,
hogy fenntartható lesz-e a lap. Egyelõre nem tiszta, hogy kezdeti nehézségekkel küszkö-
dünk, és majd fellendül az érdeklõdés, vagy csak ennyi érdeklõdõre számíthatunk.”20

Románia pénzügy-minisztériumának honlapján ingyenesen hozzáférhetõ cégin-
formációs adatbázis szerint a 2016-ban bejegyzett „Editura Fantomatika S.R.L” 2018-
ban 2620 lej veszteséget jegyzett, 29 053 lejnyi forgótõke mozgatása mellett. Ez a
veszteség 19 191 lej bevétel és 21 811 lejnyi kiadás mellett valósult meg – a Maszol
portál által utóközölt, a lapkiadás megszûnésérõl tájékoztató sajtóközlemény szerint
a legnagyobb befektetést a nyomdai és szállítási költségek jelentették, amelyeket a64
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már megkezdett hatodik lapszám esetében nem tudtak biztosítani. A 2018 májusá-
ban közzétett jelentés hivatkozik az azóta felfüggesztett mûködésû fantomatika.com
weboldalra mint az információ forrására,21 ám mivel a honlap a cikk írásának idõ-
pontjában hozzáférhetetlen nem tudjuk, hogy mikor szûnt meg a tartalommegjelení-
tés ezen a címen.22 A Web.Archive.Org internetarchiváló szolgáltatás Fantoma-
tika.com domainre történõ utolsó rákeresése 2018. november 2-án történt, ám akkor
már nem talált ott lementhetõ tartalmat. Az elsõ „snapshot”-ot, amolyan gyors álla-
potmentést az automata internetes archiváló 2017. július 21-én ejtette meg, ekkor a
címlap, a jól dizájnolt, könnyen felismerhetõ logo és a következõ üzenet fogadta az
odalátogatókat: „Hamarosan megjelenik az elsõ, egészében Erdélyben szerkesztett, írt
és rajzolt képregény-havilap. Ugyanitt építjük a képregényt kedvelõk közösségét is,
szóljatok hozzá, adjatok tanácsot, segítsetek – hogyan csináljuk? A lapot Erdélyben és
Magyarországon fogjuk forgalmazni.” Médiapartnerekként a Filmtett.ro, a Morfon-
dir.ro, a Transindex.ro, a Székelyhon.ro, a Kézdi.info, valamint a Hírmondó.ro szere-
pelnek. 2018 március 26-án még tartalmat olvashatunk a Fantomatika weblapján,
megtalálhatjuk az – egyelõre – utolsóként megjelent ötödik lapszám ismertetõjét, va-
lamint fordulatosan megfogalmazott, humoros, amolyan gonzo stílusú jellemzéseket
az utolsó lapszám rajzolóiról és szerzõirõl, valamint jócskán kibõvült a médiapart-
nerek listája is: Szépvízrádió.info, Maszol.ro, Krónika.ro, Galaktika.hu, Fantasma-
nia.hu. A Galaktika univerzumával történõ kapcsolatfelvétel meghatározó minden
sci-fi, valamint fantasy mûfajú, magyarul megjelenõ (leginkább narratív) mûalkotás
számára, amint fent is említettük: jelentõs kanonizációs hatással bírhat, elfogadottá,
sõt: népszerûvé tehet egy-egy projektet. És ez is történt: a képregény, késõi érkezése,
a magyar sci-fi-piacon kvázi ismeretlennek számító alapítói ellenére valóságos hul-
lámként futott végig gyakorlatilag minden meghatározó magyar médiumon. Mind-
ezek ellenére a webes felületeket megõrzõ automatikus archiváló 2018 augusztus 8-i
képernyõmentés már az alapítók elköszönését tartalmazza csak, hivatkozván arra,
hogy a papíralapú médiatartalmak csökkent népszerûsége miatt kénytelenek fel-
hagyni kisvállakozásuknak ebben a formában történõ mûködtetésével, jóllehet a
„Közösség” menü azt tanúsítja, hogy számos, mind a médiába, mind a közéletbe, mind
pedig az esztétikum doméniumaiba sikeresen beágyazódott munkatárs segítette a két
személlyel induló kis kiadót. Emellett lajstromozták a róluk szóló médiamegjele-
néseket is – mi még ezeken kívül is találtunk jó néhányat –, tehát nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy életképes, funkcionális vállalkozás volt. És nincs okunk kételkedni ab-
ban sem, amit az alapítók publikáltak mint nyomtatott lap sorsáról: a forgalomhoz,
a közönség érdeklõdéséhez képest túl sok pénzbe került a nyomtatás és a szállítás.23

Gazdasági vonatkozásban értékes a Fantomatika-alapítóknak a Maszol érdeklõdé-
sére adott válasza: az õ számításaik szerint a 2017 októberében indult folyóiratnak
700-800 példányt sikerült értékesítenie egy-egy lapszámból, míg ahhoz, hogy fenn-
tarthatóvá (önfenntartóvá) váljon, 1500-2000 eladott példányra lett volna szüksége.24

A médiavisszhang alapján 2017-ben lehetett a lap rövid történetének a csúcs-
pontja: tulajdonképpen berobbant a köztudatba, és roppant pozitív visszhangra ta-
lált mind a koncepció, mind a kivitelezés – megsemmisítõ bírálatot, de még erõs kri-
tikát sem találtunk, jóllehet alaposan felkutattuk a Kárpát-medencei magyar média
jelentõs mennyiségû online és offline platformját. Még Balázsi Pál Elõd is dicséreté-
ben is erõsen kevés a bírálat – pl. „elvétve azért túl színpadiasnak tûnnek bizonyos
mimikák és gesztusok”, vagy „És hogy ne csak pozitívumokról írjak: néha, mondjuk
két-három alkalommal jól jött volna egy pár szavas írói eligazítás, ilyesmikre gondo-
lok, hogy »Néhány nappal késõbb«...”25

A már-már szokatlanul pozitív fogadtatás ellenére a 2017-es esztendõ gazdasági
szempontból nem volt annyira sikeres, mint ahogyan azt a valószínûleg stratégiailag
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elhelyezett sajtóközlemények, a racionálisan indított – és 2017 végére nagyjából ön-
gerjesztõvé vált – médiakampány engedné sejtetni. 

A 2016-ban bejegyzett kiadó által megjelentetett Fantomatikát alapos elõkészüle-
tek után bocsátották piacra 2017-ben, a késéshez sajnos hozzájárult egy családi be-
tegség is,26 ám ahogy Balogh Levente, a Krónika újságírója nevezi visszafogott, de ér-
tõ méltatásában: „az elsõ önálló erdélyi sci-fi képregényújság”27 2017-re tágabb mû-
fajának, a tudományos-fantasztikumnak a magyar kultúrában szinte legismertebb
képviselõjévé vált. Ezt az ismertséget látjuk visszaköszönni a pénzügyminisztérium
honlapján ingyenesen közzétett jelentésekben is.28 Így a 2016-os jelentés még nem
számol fizetett alkalmazottal, míg a 2017-es és 2018-as kimutatás már egy embert je-
gyez ebben a pozícióban. A 2016-os alapító év esetén is 1966 lej veszteséget jegyez
a cég – valószínûsítjük, a kezdeti befektetések kerülhettek pénzbe. A SciFi.hu-nak
adott interjúban az alapítók kifejtik, hogy saját tõkét fektettek be az induló kisvállal-
kozásba, nem kerestek pályázatokat, „befektetési angyalokat” és egyéb, a mai
startup-világokra annyira jellemzõ támogatókat: „Saját kiadót alapítottunk, mert így
azt csinálhatjuk, amit jónak látunk. Viszont így a miénk a befektetés és esetleg a bu-
kás is.” Ugyanitt nyilatkoznak arról, hogy 15 lejért, illetve 1500 forintért (mai árfo-
lyamon nagyjából 21 lejért29) fogják árulni a lapszámokat.30 2018 szeptemberében
100 forint átlag 1,4191 lejbe került, ezek szerint a Fantomatika 1500 forintjának kb.
21,28 lej felelt meg, míg 2019 szeptemberében 100 forint átlag 1,4287 lejbe kerül –
ez esetben a képregény egy példányának az ára 21,43 lej. A Maszolnak deklarált 700-
800 példány esetében azért nem tudunk apró tizedesekre lebontott, esetleges árfo-
lyam-ingadozás okozta jövedelemkiesést vagy esetleges többletjövedelmet becsülni,
mert nem tudjuk, hogy ezekbõl a példányokból mennyit értékesítettek forintért, és
hány darabot lejért – ennek a kiderítése meghaladja jelenlegi cikkünk kereteit. A lej
esetében meg a pénznem euróhoz viszonyított ingadozó értékével is kellene számol-
nunk – az elmúlt esztendõk sebesen változó román politikai helyzet jelentõs infláci-
ót okozott, ám ez a 2018 novemberére nagyjából 3,5 százalékpontnyira becsült
infláció31 egy ilyen, viszonylag kis forgalmú cég esetében nem okozhat drasztikus
mérlegingadozásokat. Amennyiben átlagoljuk a forint- és lejalapú értékesítéseket (is-
métlem: nem tudván, hogy tulajdonképpen milyen arányban értékesítettek a külön-
bözõ pénznemekben), reméljük, hogy legalább a lapok értékesítése során megforga-
tott pénz nagyságrendjére tudunk következtetni. Tehát a forint-, illetve lejalapú
tranzakciók számtani középarányosát kiszámolva megkapjuk a 18,17 átlagos árat.32

Ugyanakkor azt sem tudhatjuk, hogy ebbõl a pénzbõl mennyi kerül vissza a kiadó-
hoz, és mennyi jutalék marad a forgalmazónak, viszont az általános gyakorlat a for-
galmazók részérõl a 30-35% + ÁFA jutalékként történõ visszatartása. Mivel Románi-
ában jelenleg a könyvekre „kirótt” ÁFA 5%,33 a kiadóhoz visszajutó pénzösszeg a kö-
vetkezõ nagyságrendben alakulhatott kiegyensúlyozott arányú forintban és lejben
történõ értékesítés esetén: ÁFA: kb. 90 bani (0,9 lej), 18,17-nek a 35%-a: 6,35 lej. 
A forgalmazók jutalékát tehát kb. 7,25 lejre becsüljük, így valószínûsíthetõ, hogy 
a Fantomatikához minden egyes eladott lapszám után kb. 10,92 lej juthat vissza –
amibõl, ugye, kellene fedezni a nyomdaköltséget (ami nem lehet alacsony, elnézve 
a kitûnõ minõségû kivitelezést), és ebbõl kellene maradjon profit is... Nos, amint ol-
vastuk a Maszolnak adott nyilatkozatban, a nyomdai költségek emésztették fel a jö-
vedelem oroszlánrészét...

Amennyiben viszont túlnyomórészt lejben történõ értékesítések történtek – és ez
azért valószínûnek tûnik, jóllehet, mint fentebb már jeleztük, a magyarországi mé-
dia gyakorlatilag el volt árasztva a Fantomatikáról szóló hírekkel34 –, mi nem ismer-
jük ezen híradások „mobilizáló hatását”, emiatt röviden utánaszámolunk a 15 lejes
vételár forgalmazói vonzatainak is. 66
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Ez esetben az ÁFA 0,75 lej, a forgalmazói 35% pedig 5,25 lej – tehát 6 lejnyi
összeg maradhatott a forgalmazóknál minden egyes eladott lapszám után – ez meg
értelemszerûen azzal jár, hogy a kiadó egy eladott példány után kb. 9 lejjel marad-
hatott – és erre az összegre azért még rájöhetnek különbözõ adóterhelések, munka-
díjak, fizetések stb.

Gyors „fejszámolást” végezve pl. 2017-re a következõ nagyságrendi adatokat kap-
hatjuk meg:

– 2017, becsült eladás, 3 lapszám esetén: 
a) átlag 700 eladott példányra számolva: (9 × 700) × 3 = 18 900 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel; 
b) átlag 800 eladott példányra számolva: (9 × 800) × 3 = 21600 lej, általunk „sac-

colt” nettó bevétel.
A képregénykiadó pénzügyminisztériumi adatlapján 2017-re bevételként 22 052 lej

szerepel, ami nagyságrendileg az optimális eladás becsült számadatait közelíti meg.
Amennyiben teljesültek volna az alapítók tervei, akkor a következõ számadatok

jöhettek volna ki 2017-re:
– 2017, becsült eladás, 3 lapszám esetén: 
a) átlag 1500 eladott példányra számolva: (9 × 1500) × 3 = 40 500 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel; 
b) átlag 2000 eladott példányra számolva: (9 × 2000) × 3 = 54 000 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel.
A 2017-ben jegyzett 18 953 lejnyi veszteség ez utóbbi, optimális értékesítési eset-

ben meglehetõs profitra váltott volna – úgy véljük, a fennmaradó összegeknek kö-
szönhetõen fenntarthatóvá vált volna a kisvállalkozás képregényprojektje.

Kíváncsiságból elvégeztük 2018-ra is ezt a számítást, a következõ eredményekkel:
– 2018, becsült eladás, 2 lapszám esetén: 
a) átlag 700 eladott példányra számolva: (9 × 700) × 2 = 12 600 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel;
b) átlag 800 eladott példányra számolva: (9 × 800) × 2=14 400 lej, általunk „sac-

colt” nettó bevétel.
Amint fentebb is írtuk, a képregénykiadó pénzügyminisztériumi adatlapján

2018-ra bevételként 19 191 lej szerepel, ami nagyságrendileg az optimális eladás be-
csült számadatait közelíti meg.

Amennyiben teljesültek volna az alapítók tervei, akkor a következõ számadatok
jöhettek volna ki 2018-ra:

– 2018, becsült eladás, 2 lapszám esetén: 
a) átlag 1500 eladott példányra számolva: (9 × 1500) × 2 = 27 000 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel;  
b) átlag 2000 eladott példányra számolva: (9 × 2000) × 2 = 36 000 lej, általunk

„saccolt” nettó bevétel.
Ez utóbbi – optimális – esetben valószínûsítjük, hogy a 2018-as esztendõben nem

függesztették volna fel a Fantomatika megjelenését, és jelenleg az erdélyi magyar saj-
tópaletta gazdagabb lenne egy rokonszenves, esztétikus, olvasmányos médiummal.

Ugyanakkor azzal az információval sem rendelkezünk, hogy az alapítószerzõk 
által 700-800 értékesített példányszám szórásában melyik kiadvány a skálának me-
lyik részén helyezkedik el (valószínûsíthetjük, hogy ezen adatok egy része bizalmas
is lehet, tehát szinte lehetetlen visszakeresni), de ezek a számítások valóban azt iga-
zolják, hogy reális volt a Maszolon publikált nyilatkozat a pesszimista becsléshez 
képest szinte háromszoros eladott példányt elváró, kiadásonként – az optimálishoz
közel – 2000 értékesített lappal számoló Fantomatika-szerkesztõk.35 Tehát még a leg-
optimálisabb értékesítésük is két és félszer kisebb volt, mint a jövõbe mutatóként
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megnevezett, kiadásonkénti 2000 példány átlagáron történõ eladása, ami egyértel-
mûen azt mondja el, hogy a viszonylag sikeresnek mondható médiakampány során
nem mobilizálódott az a fogyasztói réteg, amely hajlandó lett volna áldozni erre a
termékre – mert azt, hogy nem értesültek, nehezen tudjuk elhinni, olvasván és lát-
ván azt a sok médiumon átívelõ, releváns és valóban érdeklõdéskeltõ cikket, hallgat-
ván az online platformokra feltöltött videókat,36 tévéadásokat, rádióriportokat stb. 

És ez esetben csak kérdezni tudunk: miért van az, hogy e merész, saját tõkébõl
indított kisvállalkozás ilyen sikeres kommunikációs kampány mellett ilyen rövid pá-
lyafutást ért meg? Talán egyáltalán nincs annyi (magyar nyelven olvasó) sci-fi-rajon-
gó a Kárpát-medencében, akikbõl egy szervesen mûködõ kultúraértékesítõ platform
alakulhatott volna ki? A kezdeti lelkesedé után lanyhult az érdeklõdés? Ha igen, mi-
ért? A történetek nem nyerték el a (nagy)közönség tetszését? Netán a rajzok nem ta-
láltak a megszólítottak ízléséhez? Mindezeket természetesen annak a fényében kér-
dezzük, hogy tudjuk, a média, a médiában megszólaló szakma (mind a zsáner, tehát
a tudományos-fantasztikum, mind pedig a mûvészeti szféra értõi) elismerõen nyilat-
koztak mind a narrációról, mind pedig az illusztrációk esztétikai színvonaláról.
Emellett kijelenthetjük, hogy mi magunk is, képzett esztétaként és irodalmárként ér-
tékes és érdemes alkotásoknak tartjuk a Fantomatika megjelent öt számát, és sajnos
a Fantomatika piacon történõ elbukásáról mi sem tudunk többet mondani, megfele-
lõ piackutatások, felmérések nélkül. Talán az állhat fenn, amit a már sokat idézett
Maszol-cikkben olvashatunk a szerzõk véleményébõl: egyszerûen a médium, a
nyomtatott felület hozzáférhetõsége, kezelhetõsége képezhetett értékesítési aka-
dályt. A cikkben idézett búcsúüzenet: „Úgy tûnik, hogy térségünkben nem övezi ér-
deklõdés ezt a mûfajt, és a digitális média korszakában a papírra nyomtatott lapok
sem kelendõek.”37 Talán valóban korszakváltást jelent az erdélyi magyar médiában,
amely mindeddig a hagyományokhoz, a klasszikus, lineáris médiához történõ „hû-
ségével” volt jellemezhetõ.38 Itt sajátos példaként említhetjük meg a csak egyetlen ki-
adást, egyetlen lapszámot megélt, Marosvásárhelyen megjelent Közérdeket, amely
2014 decemberében hagyta el a nyomdát – elõször és utoljára, és jóllehet látványos
és információgazdag volt, nem bizonyult funkcionálisnak, és így a Fantomatikától
teljesen eltérõ intézményi-kiadói háttér ellenére megjelentetõi lemondtak további ki-
adásáról, a lap szerepét egy ideig a vasarhely.ro portál igyekezett pótolni, majd 2018
végén az online felületnek a frissítése sem történik gyakran. Tehát ennek a példának
a fényében is áll a médiumok erdélyi kicserélõdésének elmélete, és talán pont a
Fantomatika bizonyul majd korszakváltónak egy késõbbi médiatudós szemében, aki
ennek a rokonszenves kezdeményezésnek a meredek felívelésével és a hirtelen meg-
szûnésekor létrejött törést jelöli majd ki az erdélyi magyar nyelvû médiumok digitá-
lis felé történõ eltolódásának egyik legjellemzõbb megmutatójaként.

Az online fellelhetõ példányok ára mind a mai napig 15 lej,39 illetve 1500 forint40

– az értékbeli eltéréshez, valószínûsítjük, hogy a (külföldre történõ) szállítási költsé-
gek, egyéb tarifák is hozzájárulhatnak. Ezt az értékesítési árat sem a 2018-as, sem 
a 2019-es valutaárfolyamok mellett sem tekinthetjük irreálisan magasnak – jóllehet
a nyomdaköltségeket csak becsülni tudjuk, a példányszámok ismeretében, és látva,
tapintva a magas minõséget, a választékos, már-már kartonvastagságú, de mégis kel-
lemesen lapozható papírt, a majdnem százszázalékos festékkel történõ lefedettséget,
9 lejnél kicsivel többre gondolunk, ám mint fentebb is írtuk, valószínûsítjük, hogy
ezek az információk üzleti titok részét képezik.

Megpróbáltunk belépni a romániai példányszám-auditáló hatóság (BRAT) adat-
bázisába is, ám az fizetéses (24 órára kb. 20 eurót igényel41), így nem férünk hozzá
jelenleg részletes impakt adatokhoz (viszont szándékunkban áll egy közelebbi mé-
diafelmérés keretén belül ezen adatbázisból kinyert információkat a Fantomatika, de68
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egyéb kulturális publikációk vonatkozásában is feldolgozni) és egyéb, recepcióhoz
köthetõ statisztikákhoz – így az egyedüli eladási becslést csak a már többször hivat-
kozott Maszol-cikkhez köthetjük.42 Szerencsénkre a Fantomatikák kolofonja közli a
kinyomtatott példányok számát. 2017/1: 2500 példány; 2017/2: 2500; 2017/3: 2000
példány – itt valószínûleg már érzõdött a csökkent kereslet hatása; 2018/1: 1500 pél-
dány – itt már éreztethette a hatását a 2017-es, veszteséggel zárt pénzügyi kimuta-
tás; 2018/2: szintén 1500. Tehát még a „búcsúszámnak” is csak alig a fele fogyott el
a piacon – holott ez már igazi „nemzetközi koprodukció” volt, budapesti (Galambos
Tamás), kiskunfélegyházi (Fazekas-Szûcs István) munkatársakkal, valamint Hover
Zsolt személyében már más médiumban sikeres (fantasy)író is csatlakozott a csapat-
hoz, szép példájaként annak, hogy az alapítóknak milyen hamar sikerült szerves kö-
zösséget építeniük a Fantomatika köré.

Hivatalos Facebook-oldalukon megfogalmazott búcsúüzenetükben az alapítók
kissé keserûen így írnak errõl a kezdeményezésükrõl: „A Fantomatika képregény-ha-
vilap elsõ száma 2017 októberében jelent meg, melyet további négy szám követett,
majd érdeklõdés hiányában megszûnt.”43 Mi azonban örömmel konstatáltuk, hogy,
jóllehet a képregény hivatalos weboldala nem mûködik már, a Facebook-lapon még
„történnek” események, más típusú képregényeket is jelentetnek meg, és több fó-
rum, több médium is közöl ezekbõl – reméljük, hogy egy nap az az értesítés fogad
majd, hogy nyomdába került a 6. lapszám…

Ezen kisvállakozás, a Fantomatika képregénykiadó története figyelemre méltó
médiaesemény, hiszen olyan preferenciamozgásokat mutatott ki, melyek meghatáro-
zóak lesznek az elkövetkezõ esztendõkben, még olyan kicsi (média)piacokon is,
mint amilyen az erdélyi magyar.

A Fantomatika-eset tanulsága az lehet, hogy fõképp az ilyen niche-termékek pi-
acra helyezését erõsen hatékony igényfelmérések kell megelõzzék, és így talán elke-
rülhetõek a sikeres médiakommunikációs kampányok által keltett reményekben tör-
ténõ csalódások. 
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36. A Fõtér videója mellett (Fõtér, 2017.) még említhetjük a Fabulous Industries 2017 októberében megjelen-
tetett videóját is, amely 2019. szeptember 2-án 4471 megtekintéssel bírt, ami eléggé jelentõs szám, és emellett
egy olyan kapcsolódási felület is, amely a Fabulous Industries rajongóival is megismertette a projektet. A FI
2019 szeptemberében 26 490 feliratkozót tudhat magáénak, tehát egy olyan „rajongótábort”, amely kisváros-
nyi tömegével akár véleménybefolyásolóként is léphet fel saját (média)környezetében. L. https://www.
youtube.com/channel/UCRAQKyz9BVwdtaoIALwfmwA
37. Maszol 2018a.
38. Pl. l. 4.-es jegyzet. Emellett a Kolozsváron megjelenõ Szabadság még mindig figyel az offline médiumokat
használó klienseire, hisz papíralapon is megjelenik, és számos ilyen példát sorolhatnék, amely azt mutatja,
hogy az erdélyi magyar médiafogyasztók még mindig jellemzõen használnak tradicionális médiafelületeket,
viszont ennek a jelenségnek a taglalása már meghaladná cikkünk lehetõségeit.
39. L. pl. az Idea Könyvtér online boltját: http://ideakonyvter.ro/64-fantomatika.
40. https://galaktikabolt.hu/termek/fantomatika/
41. https://www.brat.ro/informatii-despre-accesul-platit-la-rezultatele-brat
42. Maszol 2018a.
43. https://www.facebook.com/pg/Fantomatika/about/?ref=page_internal
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IMREH ISTVÁN AKADÉMIKUSSAL 
A NAGY-HOMORÓD MENTÉN

Centenáriumi emlékidézõ

A szülõföld nem csupán születési hely, a legkevésbé sem kartotéki adat. Olyan ér-
téktartomány, amelynek üzenetével a világba érkezünk. Viszonyítási alap – ha nem is
a világ közepe. Olyan hely, ahonnan, ha az ember jól megvetheti a lábát, kimozdítható
sarkából a világ. Éppen ezért tanulni kell a szülõföldet is. Holtomiglan-holtodiglan. 

Magam Imreh Istvántól, Borbáth Károlytól, az Idõ kútjába a két Homoród völgyé-
ben aláereszkedõ Szabó Gyulától „jussoltam” szülõföldismeretet. (A kifejezést is kü-
lönben Pista bácsitól tanultam.)

Elsõéves egyetemi hallgató koromban hallhattam õt elõször a Korunk fõtéri szer-
kesztõségében. Hogy kerültem én oda az 1963-as tanév kezdetén? Történetesen verse-
ket vittem be Kántor Lajosnak, és megakadt a szemem A rendtartó székely falu címmel
beharangozott elõadáson. Egyébként más elõzménye is volt érdeklõdésemnek. Pálya-
választásom idején szülõfalum frissen végzett történelem–magyar szakos tanára adta
kezembe a Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön címû 1956-os munkáját, aki arra is
felhívta a figyelmemet, hogy Pista bácsi varázslatos elõadó, ráadásul a székely falutör-
vények megszállottja. 

Az egyetem elvégzése után a falusiak hetilapjához kaptam kinevezést Bukarest-
be, és attól kezdve sûrûn megfordultam a Fürdõ utcában – kéziratért, jó ízû beszél-
getések kedvéért. Ezzel kapcsolatosan azt kell fölemlítenem: a paraszti múltról írván
értékrendet kívánt felmutatni, neves névtelenek szép emberi életét számba venni.
Mindezt ma úgy mondanók: modellt kínálni. Így vált a Falvak Népe állandó rovatá-
vá a Neves névtelenek.

Aztán az is elkövetkezett, hogy a kolozsvári diskurálásokat Recsenyéden és
Homoródszentmártonban folytattuk. Magam elõtt látom, amint 1980 pünkösd vasár-
napján délután a mûvelõdési ház (ma a szentmártoni születésû Zoltán Aladár zene-
szerzõ nevét viseli) zsúfolásig megtelt nagyteremében igyekszik „elhozni” a nagy feje-
delmet – még mielõtt a csorda hazajönne. Hadd tudják meg lehetõleg azelõtt, hogy az
otthoni gondok hazaszólítanák a tizenkét falu népét: értékeinket óvni és gyarapítani –
nem mai keletû igény. Már Bethlen Gábor korában is az volt. Az országépítõ fejedelem
ma alighanem ebben kortársunk. Hiába szabadkozott, hogy „kicsi a krónikás és nagy 
a fejedelem”: szavait egy álló hétig ízlelgették az emberek. A kapálóban az asszonyok
mind azt hajtogatták: „Ó, bárcsak egy ilyen papunk lehetne!...” (Amikor ezt elújságol-
tam neki, gyermekkori emlékeit nem tudta visszatartani. Az édesanyja épp ezt a pályát
javallotta neki: „Édes fiam, be szép életed lenne, hogyha papnak mennél…” Hát nem 
a papságot választotta, az erkölcsi érzék örökségével élõ ember volt az álma – fûzte
hozzá –, írásaival ennek az embertípusnak a kiteljesülését szerette volna elõsegíteni.)

Ha a szülõi háznál szabadon beszélhettünk, a nyilvánosság elõtt Imreh Istvánnak
bizony meg kellett szûrnie a szavait. Ne feledjük: 1980-at írtunk, és én – a Homoród-
menti Mûvelõdési Hetek önkéntes szervezõje voltam, mindössze egy bukaresti magyar
hetilappal a hátam mögött. Leadtam ugyan a rendezvény programját a Hargita Megyei
Nevelési és Mûvelõdési Bizottságnak, de nem kértem hatósági engedélyt a Bethlen 
Gábor-megemlékezésre. Fõnököm, a jó emlékezetû Simonka László sugallatára óvatos-
ságból meghívtam „villámhárítónak” Bitay Ödönt, a Politikai Könyvkiadó szerkesztõ-
jét, aki egy évvel korábban kiadta a Falvak Népe riportantológiáját, és akit megkértem,
hozza magával Demény Lajost is, a Nicolae Iorga Történeti Intézet osztályvezetõjét, 
a székely felkelések kutatóját. Bitay túldimenzionálta a maga szerepét, Demény Lajos,
maga is falusi származék  – a „csordajárásra” gondolva – lemondott a maga elõadásá-72
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nak bõvebb kifejtésérõl Imreh István „javára” (alig tíz percet vett igénybe mindössze,
de az is emlékezetes maradt, persze: „Nem vagyunk mi többek senkinél, de kevesebbek
sem!”), mert érezte, hogy akkor ott annak a Bethlen Gábornak a szavaira volt szükség,
aki azt mondotta: „Ha mindnyájan csak a magunk életének nyugodalmát keressük, úgy
a hazánk vész el”. 

Elégtétellel töltötte el Pista bácsit, hogy leginkább az „építkezõ” fejedelmet szeret-
ték meg a Homoródmentén. Azt, aki jó gazdája Erdélyországnak, aki tudja a helyét a vi-
lágban és Európában, aki nem feledi a vitézlõ rendbéli székelyek gondjait, aki törõdik
a jobbágygyermekek iskoláztatásával, aki „székely módra” készítteti el a fogarasi kincs-
tári birtok istállóit; akit Móricz Zsigmond is politikai hitvallásának sugalmazójául 
fogadott el; azt, aki országhatárokon túlra menve, hadi úton járva is az itthon félbe-
szerbe hagyott építkezéseket sürgette leveleiben, a nyersanyagot rendelte meg, a szál-
lítást szervezte, a mesterembereket „dirigálta”. Így válhatott szoborból emberré, rokon-
ná, mienkké; pajzsunkká is kissé, amikor életet, hitet, nemzetiséget, falut rombolt,
pusztított szemünk láttára az önkény.

A hivatalos történetírással és fõleg történelemtanítással párhuzamosan élt tehát
(ahogy és ameddig lehetett) a mi-tudat erõsítése. Az írás ellenõrzöttsége mind erõtel-
jesebbé vált. Ezért aztán az „élõ történelem”, a szavakba szüremlõ história fórumai egy-
re fontosabbakká váltak, hiszen a diktatúra alatti szellemi ellenállás közegeiként jó ideig
még lehetõvé tették az ellenõrizetlenebb, a szabadabb szólást.

Amikor Imreh István „elhozta” Bethlen Gábort a szentmártoni és a bágyi paraszt-
vár alá, már öt homoródmenti faluközösség törvényébõl idézhetett. Az 1618. évbeli
rendeletében arról szólt, hogy „Dályán lakó híveinek… ennek elõtte olyan rendtartás-
ok és egymás között való végezések lött[ek] volna”, amelyek szabályozták a földbirtok-
lást. 1628-ban – még mindig az õ fõsége alatt – Bágy szokásjogi határozatait írják
össze. 1632-ben ugyancsak Dályában tartanak tanúvallatást Kányád falutörvényérõl.
1670-ben és 1740-ben Homoródszentpál statútumát, 1808-ban Homoródszentmárton
normáit újították meg. Nagyon szép és kiadatlan Szentábrahámfalva 1615. évbeli
rendtartása. Ez szintén a fejedelem õnagyságát idézi… Egyébként az õ segítségével
épült meg újra a tatárdúlta menedék, és állandó õrségül és szervezõül engedélyezett
számára egy fõbb székelyt és öt puskás gyalogot, akik hadba szólítás idején is otthon
maradhattak. Már Apafi Mihály fejedelem idején épült meg a szentmártoni templom-
kastélyhoz  hasonló feltételek közepette a „bágyi vár”, amelyet szintén egy nemes és
öt puskás védelmezett állandó jelleggel, és szintén hat falunak (Bágy, Ege, Dálya,
Lokod, Patakfalva és Recsenyéd) szolgált menedékül. Kelemen Lajos szerint feltehetõ-
leg hat bástyáját is e közösségek építették. A népszokás évente emlékeztetõ ünnepség
színhelyévé tette a várhelyet.

Az természetes, hogy Imreh István magával hozta a szentmártoni falutörvény gép-
írásos másolatát, ami akkor még nem jelent meg kötetben, és átadta Nagy Attila közsé-
gi elöljárónak. A demokratikus választást igyekezett felmutatni olyan múltbeli erkölcsi
értékként, olyan csodálatos eszmeként, ami nélkül egészséges, szép, tiszta és jövendõt
hozó társas élet ma sem lehet. És azt is, hogy a „hivatalbéli” embernek az õsi székely
normák szerint is kötelessége jól elvégezni azt, amit hivatala reá ró. 

Az emberi együttélésnek a formáit Európa-szerte kutatva Imreh István  tulajdon-
képpen azt szerette volna elérni, hogy a magyar nemzeti önismeret egy olyan belsõ erõ-
sítõ pánttá váljék, amely tartást ad az embernek, könnyebben elviselhetõvé teszi, ami
naponta porlasztja, omlasztja, ami rázúdul nehézségként, elviselhetetlen teherként.
Szükség volt – és ma különösképpen szükség van – erre, hogy ne a gyökértelenség, az
otthontalanság bizonytalanságával éljenek az emberek. Következésképpen fel kellett
tárnunk a múltunkat, hogy felfakadhassanak az önértéktudat forrásai. 

A hetvenes-nyolcvanas években, amikor Imreh Istvánnal, Faragó Józseffel, Demény
Lajossal, Egyed Ákossal igyekeztünk idõt állóbbá szõni a Hargita alatti kistáj lakosai-
nak megfoszlott történelmi/nemzeti értékpalástját, mindig magunkon éreztük László
Gyula régész-professzor tekintetét.  Elsõsorban Imreh Istvánnak és Faragó Józsefnek
köszönhetõen, akik szíves-örömest idézték szûkebb körünkbe a második világháború
utáni idõszak értelmiségnevelõ mûhelyének, a kolozsvári Móricz Zsigmond Népi Kol-
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légiumnak a tanárelnökét. Igaz, nyilvánosan akkor nem beszélhettünk munkásságának
össznemzeti jelentõségérõl – az Illyés Gyula-i értelemben vett történelemteremtés má-
soknak volt a privilégiuma; azoké, akik úgy hitték, hogy az idõk végezetéig „teremtés
elõtti sötétségben” tarthatnak bennünket –, de a sûrûn lakott vidék apró településeit
bejárva minduntalan szembejött velünk az Idõbõl László Gyula. Kikerülhetetlenül. Hi-
szen a Székelyföld és a Szászföld határvidékén látta meg a napvilágot unitárius székely
családban (Kõhalom, 1910. márc. 10.). Gyakorlatias észjárású édesapja Abásfalváról in-
dult a „nemzet napszámosának”, aki zsenge gyermekkorától úgy nevelte Gyula fiát,
hogy életre szóló élményévé váljon szülõföldszeretete, az erdélyi történelmi hagyomá-
nyokhoz való – a tudománymûvelésben és a mûvészi alkotómunkában egyaránt eliga-
zító hatású – ragaszkodása. Az esetleges életrajzi adalékokon túlmenõen azonban jóval
fontosabb volt számunkra az a hatalmas tudásanyag, amelyet õ szerzett meg rólunk, 
és amellyel õ perelt értünk abban a korszakban is az Idõvel – hogy legalább most vilá-
gosan láthassunk a „teremtés elõtti sötétségben”.

A távlatépítõ 2000. esztendõben a szellemi otthonteremtés újabb korszakához 
érkeztek szülõvidékem emberei. Hajdani iskolám, a homoródszentpáli általános felve-
hette László Gyula nevét. Aligha szerezhettem volna Imreh István történészprofesszor-
nak valaha is nagyobb örömet, mint amikor telefonbeszélgetésünk során megemlítet-
tem, hogy kinek a nevét veszi fel egykori iskolám. Érezhetõen átforrósodott a hangja,
és arra kért: vigyem el az õ üzenetét is a Homoródmentére. Hiszen a negyvenes évek-
ben „szoros szomszédsági kapcsolat” alapozta meg barátságukat: együtt dolgoztak az
Erdélyi Tudományos Intézetben, a Bolyai Egyetemen, együtt vezették a kolozsvári
egyetemi hallgatók Móricz Zsigmond Kollégiumát. Szaktudósként és egyetemi oktató-
ként is sokat köszönhet õ László Gyulának.

„A honfoglaló magyar nép élete címû, 1944-ben megjelent könyvét már doktori 
értekezésem forrásmunkájául használtam – hallhatta a névadó ünnepség nagyszámú
közönsége. – Módszert, szemléletmódot pedig feledhetetlen beszélgetéseink során jus-
solhattam. Nem foglalható össze pár szóban egy olyan gazdag életmû, mint az övé, de
az bizonyos: a rendtartó õsök régmúltját kutatva az igazság tisztító tüze mellé invitált,
és a szépség értõ megbecsülésére is buzdított.

Mindig az élet teljességére vágyott, és a múltban is azt kereste. Ugyanakkor a termé-
keny bizonytalanság elvét érvényesítette. Legjobb elõadásainak azokat tartotta, amelye-
ken egy-egy munkája keletkezésérõl számolt be hallgatóinak. Azt a habitust sugallva,
hogy éljék életüket minél gazdagabban, és ezt a gazdagságot keressék a múltban is.
»Nem elõírásokon múlik a jó oktatás – érvelt nemegyszer –, hanem a jó oktatókon. 
A legkitûnõbb reform sem teszi élménnyé a szürke unalom óráit…« Varázslatos egyé-
niség volt, akinek a szellemi teljesítménye színvonalra kötelez bennünket ma is – mind
a kutatásban, mind az oktatásban.”

Imreh István varázslatos egyénisége, szellemi szolgálattevésének mércéje kísérjen
bennünket.

Cseke Péter
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ÖNMAGÁT ERÕSÍTÕ KÖZÖSSÉG

Miért is jöttünk mi itt össze Székelyszentistvánon 2019. augusztus 10-én? Szent Ist-
ván királyunk elõtt tesszük tiszteletünket, mint minden évben ilyenkor. Összesereglé-
sünk most arra is alkalom, hogy egy jeles kortársunk elõtt is fejet hajtsunk. Hiszen dísz-
polgári cím adományozására kerül sor ez alkalommal.

Megismétlem a kérdést tehát: kiért és miért jöttünk mi itt össze?
Somai Józsefért – aki a megtisztelõ cím várományosa?
Vajon a faluért, Székelyszentistvánért, Hármasfaluért, Makfalva községért, amely-

nek elöljárói a díjat adományozzák?
Netán önmagunkért, mert mindig jó, ha lehet és van miért ünnepelni?...
Kérdem: miért és kiért választották 1894-ben Kézdivásárhely díszpolgárának az ak-

kor súlyosan beteg Kossuth Lajost? Kossuth rég maga mögött tudja a dicsõséges ameri-
kai utat, megtörtént a kiegyezés. Kossuth általános tiszteletnek örvend. Marosvásárhely
törvényhatósági közgyûlése születésének 80. évfordulóján, 1883-ban írásban üdvözli 
a „legnagyobb hazánkfiát” „az önfeláldozó független hazafiság, rendíthetetlen tiszta jel-
lemszilárdság és lankadatlan buzgalmú tetterõ hálás és méltó elismeréséül”. Ilyen üd-
vözlet sok helyrõl érkezik. A mindenhonnan jött levelekre Kossuth 1884 májusában
hálanyilatkozattal válaszol. Ennek eredetijét a vásárhelyi elöljáróság beszerezte, és má-
ig nagy becsben õrzik. Már 1894-ben felállítják Balatonszabadiban az elsõ Kossuth-
szobrot, ezt továbbiak követik.

Kérdem tehát, kiért és miért kapott Kossuth Lajos kézvásárhelyi díszpolgárságot?
Lépjünk közelebb az idõben.
2013-ban Temesvár városvezetése díszpolgári címet adományoz Francesco Illynek

(így a hivatalos névváltozat), vagyis Illy Ferencnek. Ki „fedezte fel” több mint fél évszá-
zaddal a halála után a Temesvár-Józsefvárosban 1892-ben magyar apától és német
anyától született Illy Ferencet, aki temesvári magyar érettségi után a Monarchia kato-
nájaként elkerül Triesztbe, ahol találkozik a kávéval. Forradalmasítja a kávéfõzést
(presszó – az olasz presszó tehát magyar), felfedezi a pörkölt kávé tartósításának a tit-
kát. 1933-ben hozza létre világhírû, ma is virágzó, családi tulajdonban lévõ cégét, az
Illycafét. Sok erdélyi és magyarországi városban látható kávézóhelyeken az Illy reklám.
Tanuljuk meg, a miénk (is)…

Kérdem tehát: a post mortem cím odaítélése kinek a számára volt igen fontos? 
Az Illy családnak aligha, Temesvárnak annál inkább. És hasonló a helyzet Kossuth
kézdivásárhelyi díszpolgárságát illetõen is.

A díszpolgári cím odaítélésével egy helyi közösség kívánja önmagát erõsíteni, iga-
zolni ország-világ elõtt, hogy vannak nagyságai, illetve a közösség vezetõi képesek 
a helyi érdekek és értékrend megjelenítésére és képviseletére.

A díszpolgári cím tehát a közösség számára elsõrendû – a mostani esetben is.
Kérdés viszont, hogy Somai József képvisel-e olyan értékeket, amelyekkel ez a he-

lyi közösség, tágabban a Küküllõ mente büszkélkedhet, képviselheti-e az ittenieket ma-
gyarságban, értékben, teljesítményben.

Somai József életútjáról keveset beszélnék. Szentistvánon ismerik, tudják, honnan
és hogyan indult el az alig 14 éves Józsi, és hova ért el Somai József, aki úgy lett az
MTA Köztestületének tagja, hogy életének hullámverése nem tette lehetõvé a doktori
cím megszerzését. Az Akadémia tehát a teljesítményt vette alapul és nem a tudomá-
nyos cím meglétét.

1952-t mutat a naptár, amikor behívják a kolozsvári egyetem párttitkári (de lehet,
más fõnök) irodájába, a bátyjával együtt, és közlik velük a szentenciát: menjenek haza,
és gyõzzék meg makacs apjukat, álljon már be abba a kollektívbe, mert kívülállása, 
sikeres gazdaként, nagyon negatív. Ha nem áll be, nincs egyetem. A két fiú az õszi hi-
degben Kolozsvárról hazagyalogol százmegannyi kilométert, és elmesélik otthon, hogy
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vége, a faluban maradnak. Nem kérnek semmit, nem is kérdeznek – csak közlik a
tényt. Mert azt nem kérhették, hogy apjuk saját elvei ellen döntsön. És az apa beáll
a kollektívbe, mert azt vallja, a két fiú nem bûnhõdhet olyasmiért, amirõl nem tehet-
nek. Tetszenek érteni? Tekintsünk túl a politikán, figyeljük az értékek csillanásait, 
a fiúk is, az apa is a legnemesebb értékek mentén döntöttek egy mindenféle ocs-
mányságra képes korban.

Az élet megsuhintotta még párszor. 1955-ben tanársegédi állást kellett volna kap-
nia a Bolyai Egyetemen, de jött a nagy leépítés. 1958-ban visszahívják a tanszékre,
csakhogy következett az, ami hosszabb távon a magyar egyetem bedarálását jelentette
a román egyetembe. Megnyeri 1968-ban a Babeº–Bolyai Egyetemen a fõtitkári verseny-
vizsgát, az akkori rektor, valami ªtefan Pascu – ha valaki emlékezni kíván rá, nézzen
utána, számomra csak soviniszta – eltéteti a vasszekrénybe a nyertes vizsgapapírjait, és
más lesz a fõtitkár. 1979-ben, amikor ismételten versenyvizsgára jelentkezik, ugyan-
csak az egyetem fõtitkári tisztségére, a – most már más nevû, de hasonló szellemiségû
– rektor kimondja, amit különben Somai József is tudott: „Somainak egy nagy hibája
van, hogy nem Somaiescu.”

Természetesen esetében ilyen értékrendbeli megbicsaklás elképzelhetetlen volt, és
az ma is.

Az õ igazi ideje 1990-ben jött el. Szolgálta magyar közösségét Kolozs megyei alpol-
gármesterként (így hívták a hivatalt), éveken át az RMDSZ adminisztrációjának veze-
tõjeként, kb. fél tucat civil szervezet alapítójaként és vezetõjeként, közben mindvégig
gazdaságtörténész is volt. Szolgálta szülõfaluját azzal, hogy elindította és társaival
együtt egy évtizeden át szervezte a Szentistváni Napokat. Felsorolhatnám tételesen is
legfontosabb eredményeit és munkáit – de nem teszem.

Inkább legújabb, az idén márciusban A rendszerváltás reményei és anakronizmusa
címmel megjelent könyvébõl vett idézettel folytatom: „1989 adventjén, mint mindig,
várakoztunk valami jobbra. Nagyon régtõl csontvelõig hatolóan szükségünk volt a meg-
rendítõ megváltásra. S decemberben tényleg jött Temesvárról a megváltás félelmet 
is hordozó ígéretes szellõje. Elõtte olyan világban éltünk, hogy még reménykedni is fél-
tünk, hogy halvány vágyaink beteljesülhetnek. Mennyire fér össze a megváltás és sza-
badság? Hogyan találhatjuk meg a megváltást és a szabadságot? A pusmogásból ítélve,
a hírfoszlányok alapján reménykedtünk, hogy a krisztusi megváltáshoz rendszerváltás
is társulhatna.”

Ebben a könyvben Somai József azt is jelzi: sok még a dolgunk a rendszerváltozta-
tás útján. Aki ezen az úton az általa képviselt értékeket hívja segítségül – jól teszi.

Isten éltessen Somai József!
Isten éltesse a szentistvániakat, az egész helyi közösséget.
Folytassák, amit folytatni kell.
És kezdjék újra, amit újra kell kezdeni.
Minden úgy legyen, Uram, amint várod.

Bodó Barna
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GÁL ZSÓFIA

A VALLÁSOS NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN:
AZ AUGUSZTEUM RÓMAI KATOLIKUS
ÓVODA ÉS LEÁNYISKOLA TÖRTÉNETE

Bevezetõ
Mintegy két évszázados története során a Kül-Monostor úton (ma Monostori út)1

álló Auguszteum számos átalakuláson ment keresztül mind intézménytörténeti, mind
építészettörténeti szempontból. Történetének hajnalán az erdélyi szociális gondosko-
dás egyik fontos intézményévé vált, majd a késõbbi évtizedek folyamán a kolozsvári
egyházi oktatás és nevelés egyik számottevõ létesítményévé alakult. Az épületegyüttes
az 1826-os intézményalapítást követõ évtizedekben fokozatosan épült fel. Két korai
épülete – melyek ekkor a dolgozóházat, az iskolát és az óvodát szolgálták – a 19. szá-
zad közepén egy neogótikus kápolnával egészült ki. Arculatát meghatározó tudatos,
egységes és átfogó beavatkozásra legelõször 1907-ben, Hirschler József plébánossá va-
ló kinevezését követõen került sor. Az átépítés Pápai Sándor elképzelése nyomán tör-
tént, aki az együttes régi épületrészeinek lebontása mellett egy új iskola kialakítására
tett javaslatot. Az intézmény „otthonának” újjászületése az alapítvány szervezeti át-
alakulásával kéz a kézben járt, elõnyben részesítve az Auguszteum oktatási-nevelési
célzattal létrehozott ágát, a Miasszonyunk iskolanõvérek felügyelete és vezetése alá
utalva azt. 20. századi történetére az 1948-as kultusztörvény nyomta rá a bélyegét, az
állam tulajdonába utalva az épületeket. Funkciója szerencsés módon nem változott
meg, így tömegét, külsõ és belsõ kialakítását tekintve komolyabb beavatkozást – a ká-
polna gyakorlati okokból történõ lebontását leszámítva – nem szenvedett el.

E tanulmány célja az intézmény történetének egyházpolitikai, valamint építészet-
történeti szempontú ismertetése. Az itt bemutatott eredmények egy tágabb kutatás 
részét képezik, mely az Osztrák–Magyar Monarchia korában Kolozsváron a római ka-
tolikus egyház által megrendelt épületek történetét vizsgálja mindenekelõtt építészet-
történeti, illetve társadalomtörténeti szempontból.

Korai története
Az Auguszteum 19. század eleji elõzményekre tekint vissza. Létrejötte Jósika

Jánosné Csáky Rozália nevéhez és az általa létrehozott Kolozsvári Nemes Jótevõ
Asszony Egyesülethez (késõbb Erdélyi Jótevõ Asszonyi Egyesület) köthetõ, melynek
célja egy szegénysegélyzõ intézmény létrehozása volt. Ennek érdekben az egyesület
megvásárolta a Kül-Monostor és a Nép2 utca sarkán található Haller-kertet annak „szép
épületével együtt”. Az Egyesület tagjainak adományaiból megnyitották „mindkét
nembéli szegények segélyezésére a dolgozó ház institutumát”,3 mely negyven szegény
sorsú számára biztosított minimális megélhetést. Az 1826-ban létrehozott dolgozóház
mellett a báróné kezdeményezésére aggmenházat, óvodát és iskolát alapítottak.4

Elnevezését Karolina Auguszta császárnéról kapta, aki 1846-ban hatezer forintos
adománnyal támogatta az intézmény mûködését. A császári fõudvarmester 1859-ben
hagyta jóvá a császárné nevében a mecénás nevének felvételét, mely a közhasználat-
ban „Auguszteum”-ra rövidült. Csáky Rozália végakaratában úgy rendelkezett, hogy
halála után az aggmenház, valamint az iskola felügyelete és gondnoksága a római ka-
tolikus püspökségre szálljon.5 Az intézmény birtokában lévõ épületek állaga az évtize-
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dek során meglehetõsen leromlott, a funkcionalitást tekintve idejétmúlttá váltak. Tudo-
másunk szerint az együttes elsõ átalakítására és részleges felújítására 1894-ben kerül sor.
A Szabó Sámuel építõmester által összeállított költségvetés, valamint a homlokzat- és
alaprajzok nyomán valószínûsíthetõ, hogy az átalakítások fõként a mára már elbontott
épületrészt érintették.6 Az átalakítást követõ bõ egy évtizedben az épületek mûszaki álla-
pota tovább romlott. A problémát tetézte, hogy 1905-re az Auguszteum iskolát fenntartó
hasonló nevû pénzalap válságos helyzetbe került. Az alap olyan mértékû hiánnyal küsz-
ködött, amely a fõegyház számára egy nemkívánatos teherré vált, így az egyháztanács –
Majláth Gusztáv Károly püspök jóváhagyásával - az iskola fokozatos bezárása mellett
döntött. Az intézmény válságos helyzetét az is súlyosbította, hogy sem az iskola, sem az
óvoda helyiségei nem feleltek meg a törvény által meghatározott elõírásoknak: a királyi
tanfelügyelõ utasításának látszólag nem volt lehetõség eleget tenni.7 Az iskolák nyári fe-
lülvizsgálata alkalmából felvett jegyzõkönyv8 hosszan részletezi az iskola felszerelésének
hiányosságait. Tíz évvel az 1894-ben történt javításokat követõen szükségessé vált a tan-
termek „alapos kijavítása”, „a rozoga kápolna jó karba helyezése”, a berendezés pótlása
és kijavítása, az egyik tanterembe új kályhára volt szükség, „a padoknak nem csak kija-
vítása, hanem legalább egyszeri átfestése” is esedékessé vált, továbbá felmerül a korábbi
nyílt árnyékszékek eltávolítása, s ezek modern, vízöblítéses mellékhelyiségekkel való 
helyettesítése. A jegyzõkönyv ezt követõen hosszú lajstromban jegyezte a hiányzó hasz-
nálati tárgyakat, valamint szemléltetõeszközöket.9

Mivel az alap az egyházközség támogatásának10 ellenére is hiányokkal küzdött, a ta-
nács az iskola fokozatos beszüntetése mellett döntött. Az éppen megüresedõ tanári 
állást betöltetlenül hagyták, majd megszüntették. Az auguszteumi óvodára, melyet az
egyházközség a várossal közösen tartott fenn, hasonló sors várt.11 Az érvek között az is
felmerül, hogy közelben egy állami és egy a Státus által mûködtetett iskola is van.12

E döntés meghozatalával szinte egy idõben kerül sor Hirschler József plébánossá
való kinevezésére. Mindössze néhány hónappal ezt követõen kezdeményezésére a vá-
lasztmány újra napirendre tûzte az Auguszteum ügyét, s javaslatára az az intézmény
újjászervezése mellett döntött. Hirschler levelezésébõl kiderül, hogy kezdeményezésé-
nek egyik fõ hajtóereje az egyházpolitikai szempont volt: az Auguszteummal szomszé-
dos telken ugyanis a református egyház imaházat szándékozott építeni. „Az ev. refor-
mátusok ezen terjeszkedését megakadályozni a r. k. egyházközségnek nem áll mód-
jában. De viszont kath. szempontból megbocsáthatatlan bûn volna terjeszkedésüket
azzal segíteni elõ, hogy éppen ezen vidéken szûntessük be a kath. iskolát szélnek
eresszük az iskola növendékeit.”13 Továbbá fontosnak tartja kiemelni, hogy az Augusz-
teum támogatása által nem felekezeti harc provokálását tekinti céljának, hanem a ka-
tolikusok sorait szándékszik erõsíteni és védeni.14

Az egyházi érdek tehát azt követelte meg, hogy az iskola tovább mûködjön, de oly
módon, hogy az egyházközség számára pénzügyi terhet ne jelentsen. A legnagyobb 
kihívást az intézmény anyagi fenntartásának kérdése jelentette. Mivel az Auguszteum-
alap önmagában továbbra sem volt elegendõen erõs az iskola kielégítõ színvonalú mû-
ködtetésére, egy újabb egyházi alap bevonására is szükség volt. A megoldást a Schütz-
alap jelentette, melyet azonban kifejezetten árvaházak támogatására hoztak létre. A jogi
problémákat egy, az Auguszteum keretei között mûködõ árvaház létrehozásával oldot-
ták meg, mely az iskolával egyetemben a Miasszonyunk iskolanõvérek vezetése alá 
került. Hirschler egy hatosztályos elemi iskolát képzelt el, három összevont osztállyal,
ezzel párhuzamosan gazdasági ismétlõiskolával.15 Tekintettel az épületek rossz állapo-
tára és alkalmatlan kialakítására, azok átalakítása is felvetõdött.

A választmány elviekben jóváhagyta és a jogügyi bizottság elé terjesztette a plébá-
nos javaslatát, mely az 1907. május 7-én tartott ülés alkalmával elfogadta kérését.16

A jegyzõkönyvi kivonatból megtudhatjuk, hogy az Auguszteumnak tett alapítványok
fele-fele részben a dolgozóintézet, illetve a késõbb alapított óvoda és iskola között let-
tek elosztva. Mivel azonban a szegényház tõkéje idõközben elapadt, a bizottság nem
látta annak akadályát, hogy az Auguszteum épületeit és annak fennmaradó pénzalap-
ját teljes mértékben az oktatás szolgálatába állítsák. Ennek érdekében az alapítandó 
leányiskola térítésmentesen használhatta az intézmény birtokában lévõ ingatlanokat,78
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valamint az Auguszteum-alap tõkéjét.17 Mind az iskola, mind az azt mûködtetõ pénzalap
a Kolozsvári Belvárosi Római Katolikus Egyházközség gyámsága alatt mûködött tovább
anélkül, hogy az egyházközséget bármilyen nemû anyagi kötelezettség terhelte volna.

Figyelembe véve a korábbi anyagi hiányokat és a megoldhatatlannak tûnõ nehézsé-
geket, felvetõdhet bennünk a kérdés, hogy a nem sokkal ezelõtt egyértelmûen az iskola
bezárását támogató választmány miért döntött másfél évvel késõbb fenntartások nélkül
nemcsak az iskola újraalapítása, hanem annak részleges újjáépítése mellett. Beszédes for-
rások hiányában mindössze hipotéziseink lehetnek a történések mozgatórugóit illetõen. 

Biró Béla18 halálát követõen vélhetõen nem volt, aki felvállalja az iskola ügyét, ezért
a Hirschler megválasztását megelõzõ átmeneti idõszakban egyszerûbb megoldásnak
tûnt az intézmény megszûntetése. Sejtésünket némileg igazolni látszik az a tény, hogy
Biró Béla plébánosságának idején sem fordítottak megfelelõ figyelmet az iskolaügyre.
A hanyatló és veszteséget termelõ iskola helyzetének megoldása nem igazán tûnt von-
zó feladatnak, hisz fenntartása sem bizonyult hiánypótlónak a szomszédos iskolák je-
lenléte okán. Azt pontosan nem tudjuk, hogy Hirschler Józsefben mikor fogalmazódott
meg elõször az Auguszteum feltámasztásának gondolata, azt azonban bizton feltételez-
hetjük, hogy a megoldáshoz plébánossá választását követõ idõszakban jutott el.
Hirschler pályáját végigkövetve ugyanakkor egyértelmûvé válhat számunkra, milyen
nagy jelentõséget tulajdonított a nevelés kérdésének. Õ maga anyagi szempontból hátrá-
nyos helyzetû családból származott, elõmenetelét oktatói támogatásának köszönhette,
akiket szorgalmával, elkötelezettségével és tehetségével gyõzött meg arról, hogy felka-
rolják. Késõbb fiatal lelkipásztorként a kolozsvári belvárosi leányiskola tanáraként, va-
lamint a Szent József fiúnevelõ intézet igazgatójaként kellõ mennyiségû tapasztalatot
szerezhetett ahhoz, hogy fel merje vállalni az iskola ügyét. 

Az elhatározást követõen a tervek megvalósítása nem váratott sokat magára. Az 1907
augusztusát követõ három hónap alatt lebontották a haszontalannak vélt épületrészeket,
s a jegyzõkönyvek tanúsága szerint októberben már javában zajlott az új iskola építése.19

A tervezõ, valamint a kivitelezõ kilétérõl jószerével csak a tervrajzok tanúskodnak, a kü-
lönbözõ munkafázisok datálásában is ugyanerre a forrásra támaszkodhatunk.20 Gyakorla-
ti indoka lehetett annak, hogy a gyorsan elvégzendõ átalakítás megtervezésével Pápai
Sándort, a Státus építészét bízták meg. Pápai 1898 óta állt a Státus szolgálatában, s ko-
rábban az Unió utca 3-5. szám alatti bérház tervezõjeként bizonyíthatta szakértelmét.21

Elképzeléseinek kivitelezõje Sütõ Lajos kõmûvesmester, kolozsvári vállalkozó volt. Ter-
vei nyomán készült el az új, kétszintes iskolaépület, mely az óvodának is otthont adott,
s ezzel egyezõ új megjelenést nyert az apácalak, illetve a fõútra nézõ régi épületszárny.
Az Auguszteum telkén ma is álló három épület az iskola történetének ezt a fázisát õrzi.
A munkálatok gyors ütemû befejezésének köszönhetõen a nõvérek már 1907. szeptem-
ber 8-án beköltözhettek a felújított apácalakba, majd két hónappal késõbb, december 
1-jén a diákok elõtt is megnyitotta kapuit az új iskolaépület.22

Népszerûségét jól mutatja, hogy már a használatbavételt követõ elsõ évben felme-
rült az iskola bõvítésének szükségessége.23 Hogy az egyházi iskolaszék mennyire vette
komolyan az épület bõvítésének gondolatát, források hiányában nehéz megállapítani.
Egy dolog azonban bizonyos: az Arany János utcai épületek megtervezésével megbízott
Károly Lajos és Markovits Sándor 1911-ben egy bõvítési javaslatot készített az iskola 
és az óvoda számára.24 Elképzelésük a Pápai által tervezett épületbõl indult ki, a terem-
hiányt a régi struktúra megtartása mellett egy újabb emelet és egy fél manzárd ráépíté-
sével kívánták megoldani. A terv kivitelezésének a Marianum tágas épületének meg-
építése szabhatott gátat, hiszen az új iskola megvalósítása szükségtelenné tette az
Auguszteum bõvítését. 

Elhelyezkedése, tömege
Az Auguszteum Kolozsvár hajdani nyugati peremén, a város kelet-nyugati irá-

nyú fõutcája – a Kül-Monostor utca –, valamint a Nép utca keresztezõdésénél helyez-
kedett el, szinte félúton a város fõtere és Kolozsmonostor között. „A Nép-, késõbb Bem-
utcának azon a részén volt, ahol az Auguszteum és a Monostor úti református temp-
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lom épült, de hozzá tartozott még az utca-rész is, ahol az Auguszteum folytatásaként a
Malomárokig a telkekre hasogatott részen újabban két-három utca-sor is épült” - olvas-
hatjuk a Nemes-kertrõl Szabó T. Attila Kolozsvár települése a XIX. század végéig címû,
1946-ban megjelent munkájában.25 Az Auguszteum korabeli jelentõségét jelzi, hogy a
kert városon belüli elhelyezkedésének meghatározásában a környezõ utcák nevei mel-
lett az Auguszteum számított vonatkoztatási pontnak.26

A hajdani Nemes-kert délkeleti sarokrészét az Erdélyi Jótevõ Asszonyi Egyesület
1824-ben vásárolta meg Nemes Ádám erdélyi kincstárnoktól.27 A területen ekkor min-
den bizonnyal állt már egy épület, melyet a késõbbi évtizedekben az Auguszteum igé-
nyeinek megfelelõen több ízben bõvítettek. Egy 1860-ban készült helyrajzon28 két épü-
let sziluettje rajzolódik ki. A Kül-Monostor utca mentén egy nagyobb kiterjedésû épü-
let állt, melynek fõ szárnya az utcával párhuzamosan húzódott egy, a fõutcára merõle-
ges nyugati szárnnyal. Északkeleti végéhez egy kisebb bõvítmény kapcsolódik szintén
az fõutcára merõlegesen. A rajzon a fõutcai szárny keleti végében álló neogótikus ká-
polna helye is körvonalazódik: a telek szabályos vonalán kívül, az utca területébe nyúl-
va épült fel 1847-ben. A második, kisebb, hasáb alakú épület a Nép utca mentén, arra
merõlegesen állt, ez a késõbbi apácalak épületének felel meg.

Pápai Sándor tervei
Az 1907-ben megkezdõdõ felújítás során az Auguszteum átfogó átalakításon ment

keresztül, melynek eredményeként az épületegyüttes egységes arculatot kapott.29 A leg-
meghatározóbb szerep az új, kétszintes iskolaépületnek jutott, hisz homlokzatának 
kialakítása és belsõ részletei az apácalak, illetve az árvaház átalakulásának is irányt
szabtak. A legnagyobb változáson a régi iskolaépület ment át. Nyugati szárnyát lebon-
tották, helyet biztosítva az új iskolaépületnek, belsõ tereinek átszervezését követõen
pedig az árvaház szolgálatába állították. A szomszédos apácalak szintén új, szecesszi-
ós köntöst kapott, zárt erkélye egy nem sokkal késõbbi hozzáépítés eredménye. Az egy-
séges stílusra való törekvés a kerítés részletein is észrevehetõ. Kivételt mindössze a ká-
polna jelent, melyen tudomásunk szerint lényegi módosítást nem ejtettek.30

A telek
A három épület a szabálytalan négyszög alakú telek szélein helyezkedik el, tágas

belsõ udvart zárva közre. Az iskola és az árvaház, valamint az árvaház és az apácalak
közötti telekhatáron magas, falazott kerítés húzódik, mely óvó gyûrûként zárja körül az
Auguszteum területét. A funkciók pavilonszerû csoportosítása egyrészt nagyobb privát
szférát nyújtott lakóinak, ugyanakkor szorosra fûzte a három épület közötti kapcsolatot.
A telekre két kapu biztosította a bejárást. Az iskola épületével szomszédos, Monostor ut-
cai bejárót minden bizonnyal a környéken lakó diákok használhatták inkább, míg az
apácalak és az árvaház közötti, Bem31 utcára nyíló szélesebb kapu inkább az apácákat
szolgálhatta.32 Az épületek bejáratai funkcionális és biztonsági okokból kifolyólag nem
az utcára, hanem az udvarra nyílnak, megkönnyítve az épületek közötti közlekedést.
Pápait mindenekelõtt a rendelkezésre álló terület adottságainak legoptimálisabb ki-
használása, valamint az épületek közötti közlekedés megkönnyítése vezérelte. 

Az iskola
Az Auguszteum együttesének legújabb és legtágasabb épülete a Pápai Sándor által

tervezett kétszintes fõépület. Az építész itt alakította ki az iskola és az óvoda igényei-
nek megfelelõ tereket, melyek eredetileg a régi, fõútra merõleges épület hosszan elnyúló
szárnyaiban kaptak helyet. Új, modern kialakítása jobban szolgálta mind a funkcioná-
lis, az esztétikai, mind a higiéniai követelményeket. Kialakítása rendhagyó, az utca
irányából szemlélve tömegének mindössze töredékét észleljük. Bejárata nem a Mo-
nostori út felõl, hanem a belsõ udvar és a telken álló két épület irányából nyílik,
klasszikus értelemben vett, utcára nézõ homlokzata tehát kevés gyakorlati jelentõség-
gel bír, a tulajdonképpeni funkcionális fõhomlokzat szerepét az udvar felé tekintõ 
keleti homlokzat veszi át. 80

2019/10



A terek és a tömeg fõ rendezõ elve a linearitás. Tömegét három fõ szárny és egy ki-
sebb bõvítmény alakítja, melyek fordított E alakba rendezõdnek. A rövidebb szárak 
a fõúttal párhuzamosak, ezeket középtájt hosszan elnyúló központi szárny köti össze.
Az említett bõvítmény az épület hátsó, nyugati részéhez kapcsolódik két apró szellõ-
zõudvarra osztva a merõleges szárnyak által közrefogott teret. A központi szárny szé-
les, egységes oldala az udvar felé tekint, a rizalitszerûen elõreugró szárakkal tágas, nem
túl mély elõudvart alkotva. Az elõudvar sarkaiban újabb két bõvítményt találunk, me-
lyek az udvarra nézõ homlokzat vonalát lépcsõzetessé teszik. Összetett nyeregtetejét
tornyocskák, kisebb sisakok, oromzatok tagolják. 

A fõhomlokzaton historizáló idézetek és a kreatív megoldások, valamint a hang-
súlyok érdekes játéka figyelhetõ meg. Kilenctengelyes, széles felületén párkányok 
és lizénák hálós rajzolata bontakozik ki. Leghangsúlyosabb tagolóeleme az alagsor és a
magas földszint között futó övpárkány, mely közvetlenül az alsó ablaksor fölött vágja
ketté a fal síkját. Ennek hatására az alagsor sávja magasított, áttört lábazat hatását kel-
ti. Az övpárkány alatti részen a lizénák féloszloppá vastagodnak,33 találkozási pontjuk-
nál a párkány golyvázott. A párkány fölött gömbszegmensek koronázzák a féloszlopok
tömegét, ezzel is hangsúlyozva az alsó falsáv zömökségét. E széles „alap” teremti meg
a fragmentált homlokzat alegységei közötti kapcsolatot. 

Öt központi tengelye ül a legmélyebben. Az alagsor szintjén középen egy félköríves
ajtó, ennek oldalain egyenes záródású ikerablakok sorakoznak. Az ablakok keretezése
vaskos, geometrikus elemek díszítik. A bejáratot, mely az alagsorba vezet, ezzel szem-
ben egy vékonyabb vakolatsáv öleli körül, felületén dekoratív homorulatok és dombo-
rulatok sora szalad végig. Magasságát az övpárkány vonala miatt meglehetõsen takaré-
kosra szabta az építész, ezért központi, hangsúlyos szerepét elveszíti. A magasföldszint
egyenes záródású magas ikerablakai a félköríves bejárathoz hasonló keretezést kaptak.
Az ablakok felsõ vonala és a koronázópárkány közötti sávban a lizénákat háromkaréjos
vakívek díszítik. A koronázópárkány alatt újabb szerény vakolatsáv fut végig, további
alegységekre osztva a homlokzat felületét, kellemes arányokat hozva létre. A koroná-
zópárkány felületét a középsõ tengelyben lapos fogrovatsorra emlékeztetõ dísz ékesíti.
A tengely fölé lépcsõzetes vonalú oromzat magasodik, felületét szoborfülke tagolja,
mely ma üresen áll. Archív felvételek tanúsága szerint az építést követõen – vélhetõen
Miasszonyunk-szobor állt benne, a fülke alatt a RÓM. KATH. LEÁNY ISKOLA felirat volt
olvasható.34 Eltávolításuk minden bizonnyal az 1948-as államosításhoz, az épület egy-
házi jellegének elveszítéséhez köthetõ. E központi szakasz szélein dekoratív tornyocs-
kák emelkednek ki a nyeregtetõ tömegébõl. Felületüket a népi építészet által ihletett vi-
rágmustra ékesíti. A középsõ öt tengely és a szélsõ rizalitok közé ékelt, lépcsõzetesen
elõreugró tengelyeken át nyílik a két nagyobb méretû, a második szintre vezetõ bejá-
rat. Ívelt záródásuk a korábban említett háromkaréjos vakívek formájával egyezik, 
a homlokzat síkjait összefogó lokális ismétlõdéseket hozva létre. Egyszerû ám hangsú-
lyos keretezése lágyan követi a nyílás vonalát. Ajtószárnyait geometrikus mintázat, 
valamint egy fém védõrács díszíti, melynek gazdagon ívelõ, kacskaringós vonalaiból
virágminták és egy kereszt rajzolódik ki. A tetõ síkja ezen a részen alacsony sisakot for-
málva újra megtörik, csúcsát szív- és gömbmotívummal díszített kompozíció hangsú-
lyozza. A két merõleges szárny által alkotott rizalitok tengelye a legszélesebb. Ezek 
felületét széles vakablakok és keskeny lizénák tagolják. A falfelület szélein neobarokk
felfogású stukkódísz látható, melynek részletei azonban a szecesszió formavilágába
hajlanak. A stukkódíszek fölötti falsávon, illetve a vakablakok felületén további négy-
zetek és háromszögek tûnnek fel. 

Figyelmünket elsõ ránézésre a két szélsõ, elegáns ívû bejárat vonja magára aláren-
delt viszonyba helyezve a középsõ, kis méretû félköríves záródású nyílást. A hangsú-
lyos központi bejárat elhagyása akár a tudatos közvetlenségre, a játékos, ritmusos hom-
lokzatkialakításra való törekvésre is utalhatna, ha a megoldás nem rejtene disszonáns
részleteket. A két szélsõ bejárat fontosságát sisakkal való lefedésük is jelzi. A középen
elhelyezett oromzat bizonyára a hangsúly szélekre való tolódásának ellensúlyozását
szolgálja. Vizuálisan azonban a központi tengellyel nincs megteremtve a kapcsolata,
így a kívánt hatás ellenkezõjét éri el, átvezetés hiányában azt a benyomást kelti, mint-
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ha a homlokzat fölött lebegne. A funkcionális fõhomlokzat felületét tehát egymással
versengõ alá-fölé és mellérendelõ kapcsolatok hálózata szövi át, a hangsúlyok egyértel-
mû jelzése nélkül. 

A fragmentált közlekedõrendszer a belsõ térrendezés szempontjából sem indokolt.
A lineáris téralakítás a hosszú és széles folyosók miatt helyigényes megoldás, ugyan-
akkor lehetõvé teszi a helyiségek logikus, jól szervezett elrendezését. Pápai eme elv
mentén igyekezett az iskola belsõ kialakítását megszerkeszteni, hosszanti közlekedõk
mentén fûzve a tantermeket. A magasföldszinten kaptak helyet az iskola és az óvoda
tantermei, középen elhelyezett mosdókkal, míg az alagsorban jobbára kisebb kiegészí-
tõ terek – élelmiszerraktár, fáspince, tálaló – sorakoztak. Noha az Auguszteumot vi-
szonylag kisszámú diák befogadására tervezték, kiterjedésébõl adódóan sem igényelve
komplex folyosórendszert, az építész mégis meglepõen sok helyet szentelt a közleke-
dõtereknek. A három – egymáshoz közeli – bejárat nemcsak a homlokzat hangsúlyai-
nak összecsúszását eredményezi, hanem a belsõ terek elõnytelen kapcsolását is. A kö-
zépsõ axis kisméretû kapuja mögött egy az alagsorba vezetõ egykarú lépcsõsor rejtõzik,
mely egy rá merõleges hosszanti folyosón keresztül teremt kapcsolatot az alagsor he-
lyiségeivel. A két szélsõ bejárat mögött nyíló lépcsõházak közvetlenül a második szint-
re vezetnek. A két, szintén egykarú lépcsõsort U alakban elhelyezett közlekedõk kötik
össze. Az alagsor, a magasföldszint, illetve a padlás közötti kapcsolatot egy keskeny,
kétkarú lépcsõ teremti meg, mely az északi szárnyban elhelyezett lépcsõházzal szem-
ben található. A három „egyirányú” lépcsõház tehát szembetûnõen nagy felületet fog-
lal el a rendelkezésre álló térbõl áttekinthetõ, logikus végeredmény nélkül.  

Utcára nézõ homlokzata a fõhomlokzat megoldásait ismétli, összképe azonban ki-
egyensúlyozottabb. Öttengelyes szimmetrikus felületét a már ismert vakíves lizénák és
egy vékony párkány tagolja. Ablakai megegyeznek az udvarra nézõ homlokzat nyílása-
ival. A középsõ tengelyt határoló lizénák mögött egy-egy diszkrét pilaszter bújik meg,
a vakívek fölött apró, ívelt konzolok vezetik át a tekintetet az axist megkoronázó orom-
zatra.  Ennek formája a belsõ udvarra nézõ oromzat vonalát követi, arányai azonban ta-
lálóbbak. Kétoldalt törpepillérek keretezik, ívelt lezárású csúcsát népi ihletésû stukkó-
virágok díszítik. 

Az apácalak35

A legkevesebb történeti adattal az apácalakról rendelkezünk, építésének ideje nem
ismert. Kubusos formájú, egyszintes tömege az eddig feltárt legrégebbi, telekrendezési
helyrajzon már felbukkan, jóllehet eredeti belsõ téralakításáról alig rendelkezünk for-
rásokkal. A Sas Péter által publikált, Koncz Györgynek tulajdonított rajzon egy hat he-
lyiségbõl álló belsõ térszerkezet rajzolódik ki: a két szoba, két háló és a mosókonyha
egy középen elhelyezett kisméretû elõszobán keresztül volt megközelíthetõ. Hogy a
rajz milyen mértékben tükrözi az eredeti téralakítást Koncz átalakítási elképzelésével
szemben, írott források hiányában nehezen állapítható meg. A Pápai által készített át-
alakítási tervekbõl mindössze egy homlokzatrajzokat, valamint egy metszetet ábrázoló
lap maradt ránk. A metszet egy két teremsoros megoldásról tanúskodik, egy szélesebb
és egy valamivel keskenyebb traktussal, a déli oldalon a bejárati ajtók fölé enyhén elõ-
renyúló eresszel. A metszethez két homlokzatrajz társul, melyeken egy utca felõli és
egy udvar felõli nézetet láthatunk. Mind a metszet, mind az udvar felõli homlokzat 
ábrája egyértelmûen jelzi, hogy a 20. század elsõ felében készült archív felvételeken
megjelenõ veranda egy késõbbi hozzáépítés eredménye. Eme utólagos kiegészítést 
leszámítva elmondható, hogy a megvalósult épületek teljes mértékben megfelelnek az
általunk ismert, Pápai Sándor által készített terveknek. 

Tömege az utca vonalára merõlegesen helyezkedik el, így tulajdonképpeni fõhomlok-
zata keskeny, mindössze kéttengelyes. Lefedése egyszerû, a kontyolt nyeregtetõt
négyoldalt kisméretû csonkakontyok teszik dinamikusabbá. Felületének tagolása elsõ rá-
nézésre hagyományos, hálószerû rendszert követ, ha azonban szemügyre vesszük a rész-
leteket, a történeti eszköztár átértelmezésén alapuló megoldásokat is felfedezhetünk. 

Az utcára nézõ keleti homlokzatot két fõ axis és egy pszeudoaxis határozza meg.
Az épület lapos, hangsúlyosan horizontális jellegét Pápai a függõleges tagolóelemek so-82
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rolásával lazítja fel, kifejezetten izgalmassá téve az amúgy egyhangú, sík falfelületet.
Keretezését a homlokzat széleire tolt, megkettõzött lizéna adja. A pszeudoaxist egy fél-
köríves falfülke-keretezésre emlékeztetõ elem alkotja, mely azonban nem mélyedést,
hanem a fal síkjából kidomborodó pilasztert ölel közre. Magassága meghaladja a falfe-
lületét, így a tetõ a szimmetriatengelyben csonkakontyot képezve megtörik. A tetõ 
vonalát egyszerû koronázópárkány követi. Alatta egy lemezbõl és egy pálcából álló
szívmotívumokkal díszített keskeny fríz fut végig. Folytonossága mindössze a falsávok
és a középsõ axis vonalában szakad meg, ahol a pilaszterrel találkozva párnataggá ala-
kul. Az ablakok alatti falfelületen további két egyszer vízszintes tagolóelem húzódik: 
a lábazati párkány, valamint az ablakok könyöklõpárkányának meghosszabbításából
képzett övpárkány. 

A kontyolás alatti falmezõt egy apró, félköríves záródású padlásnyílás töri át. En-
nek két oldalán a pilaszter vonalainak meghosszabbításában egy-egy keskeny függõle-
ges vakolatsáv fut a pszeudofülke ívelt vonaláig. Felületüket az építész a népmûvészet
eszköztárából kölcsönzött vakolatdíszekkel ékesítette. A pilaszter párnatagja alatt ívelt
hármas pálcatag hullámzik, homorú ívei alatt szintén vakolatból formált gyûrûkkel.
Alatta kétoldalt három-három fordított L alakba rendezett vakolatnégyzet tarkítja 
a pilaszter felületét. A zömök pilaszter lábazata mindössze jelzésszerû, felülete enyhe
ívben szélesedik. A lábazat felett a hármas ívelt pálcák megismétlését figyelhetjük meg. 

A két ablak keretezése viszonylag egyszerû.  Élszedett vakolatszalag öleli közre,
melyek itt-ott játékosan íveltek, peremén vájat fut végig. A szemöldök domborított 
felületét húsos indákból és levelekbõl komponált vakolatelem díszíti. A felsõ har-
madolópont magasságában a vakolatsáv kiszélesedik,36 vonalát vakolatból formált sík
felületû körök jelzik. A keret szárai a lábazati részen enyhén megvastagodnak. A dom-
borulat íve az övpárkány kiugró vonala alá nyúlva negyedkörben folytatódik, szeg-
mensíves kötényt fogva közre.37

Funkcionális szempontból a belsõ udvarra nézõ déli homlokzat a legkiemelkedõbb
jelentõségû, hiszen itt helyezkedett el az iskolaudvarra vezetõ két bejárat. Az építész
által készített tervek alapján megállapítható, hogy az archív felvételeken megjelenõ
zárt terasz az 1907-es felújításnál késõbbre datálható. A Pápai által rajzolt, Sütõ Lajos
kivitelezõ által szignált terveken nem látjuk nyomát,38 s a felújítás közben végrehajtott
kiegészítés ellen szól a terasz tetõszerkezete által eltakart kidolgozott vakolatarchi-
tektúra megléte.39

Felületkezelése egyszerû, dinamizmust mindössze a tetõ vonalának két kiugró sáv-
ja, a csonkakonty alatti vakolatdísz, valamint a nyíláskeretek biztosítanak. Szimmetri-
kus felületét Pápai elgondolása nyomán két ajtó és egy középen elhelyezett ikerablak
törte át. Az egymáshoz közel elhelyezett nyílások a falfelület közepére koncentrálják 
a figyelmet, szélei ezért meglehetõsen csupasznak hatnak. A fõhomlokzattól eltérõen
itt elmarad a függõleges pilaszterek sora, mindössze egy egyszerû vakolatsáv keretezi
három irányból, némileg hangsúlyosabb lábazati résszel és egy szerény, a könyöklõpár-
kány meghosszabbításában futó övpárkánnyal kiegészülve. A nyílások keretezése a fõ-
homlokzat ablakaira rímel, azzal a különbséggel, hogy itt elmarad az ablakok alatti kö-
tény. Az ikerablakok falazott középszárát egy kiülõ, pálcából és lemezbõl álló keskeny
dísz ékesíti, melynek alsó vonala hullámos, homorú íveit vakolatgolyók egészítik ki.
Felépítése és részletei nagyban megegyeznek az északi homlokzat kialakításával, ami 
a késõbbi átalakítások perspektívájából hasznos támpontként szolgál. 

A tervrajzok tanúsága szerint a bejárati ajtó fölött a tetõ vonala elõreugrott, esõs
idõjárás esetén védelmet biztosítva az éppen ki- vagy belépõ apácáknak. Az elõreugró
tetõsíkot igényesen megfaragott szarufák támasztották meg. A kontyolás és az ikerab-
lakok közötti enyhén elõreugró falfelületet geometrikus formák kompozíciója tette 

a szemnek tetszõvé. A tervrajzon a tetõ oromzata alatti ötszögû mezõ felsõ csúcsá-
ban egy kör alakú szellõzõnyílás látható, melynek egyszerû vakolt keretezése van. 

A már említett fedett terasz a tetõ vonalát követve illeszkedik a falfelülethez, sza-
badon hagyva annak körülbelül egyharmadát. Szerkezete és falai fából készültek, ebbe
a tervezõ nagy felületen üvegbetétet illesztett. Bõvített, kontyolt nyeregtetejét egy 
archív felvétel tanúsága szerint bádog fedhette. Érdekesség, hogy a homlokzat eredeti
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kiosztását õrizve két bejárata volt az eredeti ajtók tengelyében, bejáratuk fölött kivehe-
tõ az eredeti terveken is látható elõreugró eresz. 

Az árvaház
Az árvaház egyszintes épületérõl az apácalakhoz hasonlóan kevés történeti adattal

rendelkezünk. Az 1860-ban készített helyszínrajz, Szabó Sámuel 1893-ban szignált át-
alakítási terve, valamint a Sas Péter által publikált, általa 1907-re datált átalakítási terv
alapján valószínûnek tûnik, hogy az intézmény korai évtizedeiben a dolgozóház mel-
lett az iskolának, az óvodának és néhány tanítói szobának is otthont adott. Amint azt
már fentebb láthattuk, szabálytalan, nyújtott U alakú alaprajza több korai hozzáépítés-
rõl tanúskodik. Keleti falához közvetlenül kapcsolódik a neogótikus kápolna. Belsõ 
kialakítása kevéssé lehetett funkcionális, hiszen a szárnyak legnagyobb része egytrak-
tusos volt, melyeket a késõbbiekben kényszerûségbõl helyenként kisebb terekre szab-
daltak. Pápai Sándor terve a toldott-foldott épületegyüttes részbeni felszámolásával
egy letisztult megoldást kínált. A régi, rossz állapotú épületszárnyakat lebonttatta, a te-
lek délnyugati sarkában tág teret biztosítva az új iskolaépületnek. 

A fordított L alakú árvaház a telek délkeleti sarkába ékelõdik, keleti frontjához a 19.
század közepén épített kápolna kapcsolódott. Számos helyisége közül mindössze öt ma-
radt fenn, melyhez északnyugati irányból a fürdõszobának és a klozetnek helyet adó ki-
sebb bõvítményt illesztettek. Pápai az utcára nézõ egytraktusos szárnyban helyezte el 
a nappalit, a hálót és a betegszobát, utóbbi kettõt mindössze egy vékony rabicfallal vá-
lasztva el egymástól. A keleti szárnyban – melynek fala a kápolnáéval közös – egy elõtér-
rel ellátott kis sekrestyét alakított ki, s itt kapott helyet az ápolónõ szobája is. Az utcára
merõleges két rövidke épületszárny által közrezárt hátsó udvarban egy zárt folyosót lát-
hatunk, mely a három szárny közötti kapcsolatot volt hivatott megteremteni.

Fõhomlokzata rendkívül egyszerû, ritmusát a szimmetrikusan elhelyezett ablak-
nyílások adják. Magas, simára vakolt lábazata és koronázópárkánya mellett egyetlen
függõleges tagolóeleme a lebontott kápolna homlokzatának profilokkal díszített marad-
ványa. Tengelyei egyenetlenek, a falfelület közepét kettõs ikerablak töri át, a fal szélsõ
felületeit két-két, a középsõ nyílástól távolabbra helyezett puritán keretezésû ablakpár
tagolja. Az épület tömegét hangsúlyos kontyolt nyeregtetõ uralja, melynek közepén
széles, törpepillérek által keretezett mellvéd emelkedik ki. A pillérek felületén az apá-
calak ablakkereteirõl már ismert vakolatkörök köszönnek vissza. Archív felvételek ta-
núsága szerint felületén sokáig az AUGUSTEUM felirat volt olvasható. 

Bejárata – akárcsak a másik két épület esetében – az udvar felõl nyílik. E nézet leg-
érdekesebb eleme a mellékszárnyak által közrefogott zárt folyosó. Ácsolt, üvegezett fe-
lülete látványos részletekkel gazdagította az egyébként semleges udvari nézetet, prak-
tikus és kellemes összeköttetést biztosítva a külön bejáratú helyiségek között. Az ud-
var felõli nézetet ezt leszámítva mindössze két apró félköríves geometrikus elemekkel
díszített padlásszellõzõ és két gazdagabb ácsolatú ablak ékesítette.40

Berendezése
Az iskola újjászervezését követõen a helyiségek belsõ berendezése is változott és 

kiegészült, s noha a terek berendezése tudomásunk szerin nem kötõdik kifejezetten 
Pápai Sándor nevéhez, mégis fontosnak tartom a bútorzat rövid bemutatását. Az ingó-
ságok számára, jellegére vonatkozóan a Római Katolikus Gyûjtõlevéltár kolozsvári
gyûjteményében megtalálható 1948-as kisajátítási leltár szolgál elsõdleges forrásként.
E tárgyilagos források mellett szerencsés módon a belsõ terekrõl is fennmaradt néhány
fényképfelvétel, melyek tovább árnyalják a kirajzolódó képet.41

A tantermek mind a fotók, mind a leltár tanúsága szerint rendkívül egyszerûek vol-
tak, kelléktáruk a tér optimális kihasználását célozta. A rendelkezésre álló tér nagy ré-
szét a kétszemélyes, fából készült padok foglalták el, feszes rendben sorakozva egymás
mögött. A tanszerek tárolására egy egyszerûbb polcos szekrény, valamint egy üvegajtós
szekrény szolgált. A katedrák, fogasok, állványos táblák és csillárok mellett Thonet-
székekre is történik utalás.42 A vallásos jellegbõl adódóan minden terem kötelezõ kel-
léke volt ezenkívül egy kereszt, egy szentkép, illetve egy portré. A téli idõszakban a ter-84
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mek fûtését cserépkályhák biztosították. Az óvodai termek berendezése a fentiekhez
viszonyítva némileg eltért. Négyszemélyes asztalok mellett hosszú, illetve rövidebb pa-
dok szolgálták a változatos óvodai tevékenységeket.

A leltár továbbá részletezi a folyosó, a kamra, az ebédlõk, a mosókonyha, valamint
a konyha berendezését is. A leltár összeállítója nem részletezi a konyha felszereltségét.
A székek, polcok és asztalok mellett mindössze egy „fõzõgépet”43 említ, mely megneve-
zés alatt minden bizonnyal egy fõzõlappal ellátott cserépkályhát kell értenünk. Szin-
tenként egy mellékhelyiséget alakítottak ki. 

Egy archív felvétel, valamint az ingóságok leltára egy zeneszobáról is említést tesz,
mely bútorozása alapján a vélhetõen a társalgó szerepét is betöltötte. A berendezés köz-
ponti eleme egy Friedrich zongora volt, emellett székek, fotelek és egy kanapé biztosí-
tották a hallgatóság kényelmét.44 Joggal gondolhatnánk, hogy e szoba az apácalak egyik
tere lehetett, az épületben található többi helyiség leírása alapján azonban inkább arra
következtethetünk, hogy a zeneszoba az árvaházban található hajdani betegszoba he-
lyét foglalta el. A fénykép alapján valószínûnek tûnik, hogy a teret korábban leválasz-
tó rabicfalat eltávolították, helyette egy többszárnyú, széles, fából készült paraván 
határolta a két helyiséget. Az apácalak berendezését a leltár nem részletezi.45

Késõi története
A Károly Lajos és Markovits Sándor által 1911-ben elgondolt bõvítés elvetésének oka

nagy valószínûséggel az épülõfélben levõ új iskola, a Marianum lehetett. A régi Schütz-
iskola helyén már javában épülõ hattagozatos leányiskola minden valószínûség szerint
fölöslegessé tette az Auguszteum néhány teremmel való bõvítését, ily módon az máig 
is a Pápai Sándor-féle koncepciót õrzi. Legutóbbi felújítására 2015-2016 között került sor
az ELF magániskola kezdeményezésére.46 Ezt követõen a román tannyelvû magániskola
vette használatába elõbb a fõépületet, majd a hajdani árvaház és apácalak épületeit.

JEGYZETEK
1. Az utcanevek az elmúlt két évszázad folyamán több ízben változtak. A szövegben megjelenõ név
minden esetben az adott korszakban használt elnevezés. A korábbi, illetve késõbbi elnevezéseket az
utca elsõ említésekor lábjegyzet jelöli. Kül-Monostor utca / Monostori út / Calea Mãnãºtur.
2. Nép utca / Bem utca / Coºbuc utca.
3. Csizmadia Andor: Szociálpolitika a reformkori Kolozsváron. Kvár, 1943. 7.
4. Csáky Rozália tevékenységérõl és az Auguszteum korai történetérõl bõvebben lásd Csizmadia Andor: i.m.
5. Sas Péter: Marianum. Kvár, 2011.18. (a továbbiakban Sas Péter: Marianum).
6. Költségszámítás. Auguszteumban létesítendõ óvoda és tanítóné lakás átalakítási munkálatairól.
Szabó Sámuel építõmester. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Levéltára (a továbbiakban StátusLvt),
IV/6. c doboz, Építkezések 3; Az Auguszteumban létesítendõ óvoda és tanítóné lakás átalakításának
tervi rajza. Szabó Sámuel, 1893. április 15. A Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár Kolozsvári
Gyûjtõlevéltára (a továbbiakban KvGyLvt), 290/f/4 doboz; A R. K. Auguszteum óvoda épület átalakí-
tási tervrajza. Aláírás nélkül. KvGyLvt, 290/f/4 doboz.
7. KvGyLvt, Egyháztanácsi jegyzõkönyvek, 4-es doboz, 1905–1908, 1905. október 14-i bejegyzés.
8. KvGyLvt, Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei, 290/d, 31-es doboz, Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei
1900–1913, 1905. augusztus 21-i bejegyzés.
9. KvGyLvt, Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei, 290/d, 31-es doboz, Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei
1900–1913, 1905. augusztus 21-i bejegyzés.
10. A két tanító fizetését az egyházközség biztosította.
11. A város fedezte a személyi kiadásokat, az egyházközség az óvoda helyiségéért, valamint az óvó-
nõ lakásáért fizetendõ bért vállalta magára.
12. KvGyLvt. Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei, 290/d, 31-es doboz, 1900–1913, 1906. április 21-i be-
jegyzés. Feltehetõen a Monostori út 117. szám alatti Római Katolikus népiskolára hivatkoznak.
13. KvGyLvt, 4-es doboz, Egyháztanácsi jegyzõkönyvek, 1905-1908, 1907. március 14-i bejegyzés. Az
iskola 1909-ben kiadott értesítõjében szintén erre a kérdésre reflektálva jegyzi meg, hogy az intéz-
mény újjászervezésével célja a magyar katolikus nõk nevelése, egy olyan intézményben, ahol „hitben
és hazaszeretetben megerõsödve” nevelkednek.
14. Hirschler József: Bevezetõ. In: A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanõvérek vezetése alatt ál-
ló kolozsvári római katolikus óvoda, elemi és polgári leányiskola értesítõje az 1908-1909-es iskolai év-
rõl. Szent Bonaventúra Könyvnyomda, 1909. 3.
15. KvGyLvt, 4-es doboz, Egyháztanácsi jegyzõkönyvek, 1905-1908, 1907. március 14-i bejegyzés.
16. StátusLvt, IV/6. c., 7. doboz, Kivonat a választmány 1907. május 7-i ülésének jegyzõkönyvébõl.
17. Az alapot ekkor még adósságok terhelik, a jegyzõkönyvben kikötik, hogy ezeket elõbb törleszte-
ni kell, majd a fennmaradó összeget, az eladásra szánt 320 négyzetöl nagyságú telekrészre kapott
összeggel együtt a leányiskola mûködtetésére fordítják.
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18. Biró Béla (1839-1905) apát-plébános, 1890 áprilisától haláláig a kolozsvári Szent Mihály-temp-
lom plébánosa.
19. StátusLvt, IV/6 c., 7. doboz, 1907. augusztus 8-án kelt telekrendezési terv és annak szöveges mel-
léklete, KvGyLvt, 290/d., 31. doboz, Szent Mihály-plébánia iratai, Iskolaszéki ülések jegyzõkönyvei,
1907. október 16-i bejegyzés.
20. StátusLvt, IV/6c, 7-8. doboz, Tervrajzok, illetve KvGyLvt, 290/f, 4. doboz, kolozsvári építési ira-
tok, Egyéb egyházi épületek.
21. Egyéb iskolaépületei: csíkszeredai Római Katolikus Fõgimnázium (1908), udvarhelyi Római Ka-
tolikus Fõgimnázium (1908).
22. Hirschler József: Bevezetõ. In: A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanõvérek vezetése alatt 
álló kolozsvári római katolikus óvoda, elemi és polgári leányiskola értesítõje az 1908-1909-es iskolai
évrõl. Szent Bonaventúra Könyvnyomda, 1909. 3.
23. Hirschler József levele az iskolaszéknek 1909. május 6., közli Sas Péter: Marianum 348-350, 349.
„...úgy az óvoda, mint az elemi iskola számára tanterem szaporításról kell a Schütz-alapnak gondos-
kodnia, mégpedig sürgõsen.”
24. StátusLvt, IV/6c, 7. doboz, Tervrajzok. Károly Lajos és Markovits Sándor tervei az Auguszteum
római katolikus iskola és óvoda számára.
25. Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX század végéig. Kvár, 1946. 87-88.
26. Érdekesség, hogy míg jelenleg sokkal inkább Kós Károlynak a szomszédos telken álló temploma
jelenik meg a kolozsváriak mentális térképén, Szabó T. a manapság leggyakrabban Kakasos templom-
ként emlegetett Felsõvárosi református templomot egyszerûen csak Monostor úti református templom-
ként említi.
27. Csizmadia Andor: i.m. 4-7.
28. StátusLvt, IV/6 c, 7. doboz, Fekvési rajza az Auguszteum és Kiss testvérek birtokainak Kül-
Monostor utcában. 1860. január 7.
29. Ez alól mindössze a kápolna kivétel, tudomásunk szerint ezt nem érintette a felújítás.
30. Pápai Sándor aprólékos elképzeléseit mára mindössze néhány kivitelezési rajz õrzi. A sorozat ko-
ránt sem teljes, az eddigi levéltári kutatások során nem sikerült a tervek nagy részének nyomára buk-
kanni. Az újonnan építendõ iskola két alaprajza (alapozás és magasföldszint) a Gyulafehérvári Fõegy-
házmegyei Levéltár Kolozsvári Gyûjtõlevéltárában található (KvGyLvt, 290/f. 4. doboz), az árvaház
tervei közül néhány az Erdélyi Római Katolikus Státus levéltárában lelhetõ fel (StátusLvt, IV/6 c, 
7-8. doboz), míg az apácalakról Sas Péter közölt egy homlokzatrajzot a Római Katolikus Egyház épí-
tõtevékenységét számba vevõ munkájában (Hivatkozás híján a tervrajz holléte nem azonosítható. Kö-
zölte: Sas Péter: A római katolikus egyház szerepe Kolozsvár építészettörténetében. Kvár, 2011. 120.).
Úgyszintén fennmaradt egy kerítésterv, mely a kapuk eredeti elhelyezésének megjelölésével a közle-
kedési és az épületek közötti kapcsolatrendszer megértésében segít (StátusLvt, IV/6 c, 7. doboz).
31. Nép utca / Bem utca / Coºbuc utca.
32. A Marianum felépítéséig az apácák innen ingáztak.
33. Felületük eredetileg rusztikázott volt. Archív felvétel.
34. Archív felvétel.
35. Az egyes épületek megnevezése az 1907-es átépítés utáni funkciókat követi.
36. Egybeesik a vízszintes ablakosztók vonalával. A nyílászárókat a 2010-es évek közepe táján végre-
hajtott felújítás alkalmával kicserélték, de az ablakosztók eredeti rendszerét megtartották.
37. Szerencsés módon fennmaradt az ablakok eredeti virágmustrás védõrácsa is. Díszítése sokban rí-
mel a homlokzat kialakítására. Függõleges és vízszintes osztói között szív-, illetve hangsúlyos virág-
minta figyelhetõ meg. Játékosságát a szívminták váltakozó mérete és a rudakra hegesztett fémgömbök
sora fokozza.
38. Sas Péter: Marianum 21.
39. Valószínûnek tûnik, hogy a fedett veranda igénye késõbb, de nem sokkal a felújítás befejezése
után merült fel. Az ötletet az árvaház belsõ udvarán Pápai által kialakított üveges folyosó adhatta,
részletei alapján arra következtethetünk, hogy tervezõje ugyancsak õ lehetett. A következõkben elõbb
a Pápai Sándor által tervezett homlokzat leírása olvasható, majd ezt követõen térek rá a fedett terasz
bemutatására.
40. Utóbbi részletei nem kivehetõek az apró homlokzatrajzon. Napjainkra a folyosó szerkezetének
csupán a váza õrzõdött meg, alsó sávjának ácsolatát befalazták, az apró üvegbetéteket nagyobb felü-
letek váltották fel.
41. A fényképek pontos leltári helye számomra nem ismert. Sas Péter Marianumról szóló kiadványá-
hoz számos fényképrõl digitális másolat készült, melyeket a kiadótól kaptam meg.
42. A leltár csak hajlított (încovoiat) székként említi õket, a fényképek alapján azonban egyértelmû-
en Thonet-székekrõl beszélhetünk.
43. „Maºinã de gãtit”.
44. Ingatlanleltár, 1948. augusztus 3, KvGyLvt, 290. Ingatlaniratok.
45. Az erre vonatkozó résznél mindössze ennyit olvashatunk: „Lásd a nyilatkozatot” (Vezi declaraþia),
a nyilatkozat azonban nem maradt fenn a levéltári csomóban.
46. Az iskola titkárnõjének szóbeli elmondása alapján. 2019. május 21.
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BOKÁNYI ZITA – BAUER BÉLA

A VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS 
NEM FÉRFIPRIVILÉGIUM
Társadalmi konszolidáció és társadalmi presztízs
az EU-tagországokban

Magyarország 20. századi történetében három társadalmi konszolidáció zajlott le.
Mindhárom folyamat történelmi fordulópontokhoz kapcsolódott (1920, 1948, 1990). 
A társadalmi, politikai gazdasági változások megszakították az addig „szokványos
gondolkodási módot”, újrafogalmazódtak az egyes társadalmi rétegekkel kapcsolatos
értékítéletek, az elvárások a különbözõ társadalmi csoportok, foglalkozások iránt. 
A társadalmi változást támogató és elfogadó csoportok értékrendszerére támaszkodott
a hatalom, és ezen társadalmi csoportok mentén kialakult a társadalom új „hétközna-
pi tudása”. Az adott társadalmi rendszer a progresszív társadalmi csoportokon nyugo-
dott, így tartva fent egy dinamikus egyensúlyi állapotot a hatalmon lévõ elitcsoportok
és a társadalom többi rétege között. Kibontakozhatott az a konszolidációs folyamat,
amelyben a mértékadó társadalmi csoportok értékrendszere a döntõ tényezõ: meghatá-
rozza a társadalmi értékítéleteket, a gazdasági szemléletet, a társadalmi mobilitást, azt,
hogy adott társadalmi csoportok hogyan értékelik saját helyüket, szerepüket, valamint
az intézményesített szocializáció legfontosabb eszközét, az oktatást.

A rendszer-transzformáció hatása
Az 1980-as években meginduló és mai napig tartó rendszer-transzformáció a hagyo-

mányos, régiótól függõ – nyugati-keleti – fejlõdési sajátosságokat is felerõsítette. A tér-
ségi sajátosságok tudati leképezése is különbözõ fejlettségi szinteket mutat. A rend-
szerváltás hatására egy új, az elõzõtõl eltérõ szerkezetû társadalmi rendszer alakul ki
Magyarországon, mellyel párhuzamosan új társadalmi cselekvési tér formálódott. Ez 
a társadalmi rendszerváltás az értékek, a tulajdonhoz való viszony, az emberi kapcso-
latok területén is korszakváltást hozott. Olyan új fogalmakat és jelenségeket kell értel-
mezni, illetve újraértékelni, mint például öntevékenység, autonómia, hatékonyság,
pluralizmus, illetve tulajdon, érték, tudás, bûn, büntetés, bûnhõdés. Felmerül a kérdés,
hogy az értékrendváltozás milyen horizontális, illetve vertikális folyamatokat fog át. 
A társadalmi rend változásával elinduló folyamatok horizontális hatására, a társada-
lom struktúraváltozásával egy idõben egyes foglalkozási csoportok – így a vállalkozók
– társadalmi státusa, illetve presztízse megváltozott. Az átalakuló struktúra következ-
tében a társadalmi értékrend is folyamatos változásban van. Az értékrendi változások
a különbözõ társadalmi csoportok attitûdváltásával is együtt járnak, így egyes hagyo-
mányosan meghatározó társadalmi csoportok hatása és szerepe a társadalmi hierarchi-
ában megváltozik. A magyar társadalom jelenlegi állapotát alapvetõen e változási 
folyamat határozza meg.

A rendszerváltó folyamat meghatározó szereplõje „a vállalkozó” volt. Az elmúlt
idõszak során azonban ehhez a fogalomhoz egyre több negatív felhang is tapadt. Így aki
ma saját erejébõl, ügyességébõl vállalkozóként kíván megélni, annak nem csupán a tár-
sadalmi-gazdasági környezettel, hanem egyfajta elõítélettel is meg kell küzdenie. En-
nek az elõítéletes megközelítésnek egyik kulcsszereplõje a nõi vállalkozó. világablak
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A társadalmi elvárások rendszerének átalakulása

A fejlett gazdaságú, elsõsorban európai országokban az elmúlt 30-40 év egyik leg-
meghatározóbb társadalmi folyamata a nõk és a férfiak munkaerõpiaci szerepének
megváltozása, átalakulása bizonyos munkakörökben közeledése, illetve a nõi munka-
vállalók presztízsének növekedése volt. Jelentõsen csökkentek a különbségek a foglal-
koztatásban, a bérekben, iskolázottságban.  Ennek ellenére a nõk továbbra is kisebb
arányban aktívak, túlreprezentáltak az alacsony bérû foglalkozásokban, nagyobb való-
színûséggel dolgoznak alkalmazottként, és – ami dolgozatunk szempontjából meghatá-
rozó – kisebb valószínûséggel önfoglalkoztatók, illetve kisebb arányban vezetnek vál-
lalkozásokat, vagy dolgoznak vezetõ pozícióban.

A 20. század hetvenes éveitõl az európai országokban folyamatosan emelkedett 
a nõk aktivitási rátája, ez a folyamat a különbözõ induló szintek miatt eltérõ ütemû
volt. Ez a növekedés nem torpant meg a 2008-ban kialakult gazdasági világválság hatá-
sára sem. Ennek oka lehet, hogy ebben az idõszakban a férfiak aktivitási rátája nem
vagy alig változott az EU28, illetve az EU15 országokban. A szocialista rendszerben a
nõk aktivitási rátája jóval magasabb volt, mint a nyugat-európai, kapitalista gazdasági
rendszerû országokban, majd az átmenet kezdetekor hirtelen nagyon lecsökkent (1990
és 1995 között 76 százalékról 50 százalékra), 2001 után kisebb hullámzással növeked-
ni kezdett, de mivel a férfiak aktivitási rátája 2012 után gyorsabban nõtt, mint a nõké,
a két nem aktivitási rátájának különbsége Magyarországon 2012 után nõni kezdett.
Egyéni szinten az életkor és az iskolázottság, valamint a gyermekvállalás idõpontja 
a legfontosabb meghatározói a nõk munkaerõpiaci helyzetének, valamint részvételé-
nek. A gyerekvállalás idõben is és országonként is különbözõ mértékben hat a nõk ak-
tivitására, ezek a különbözõségek a családpolitika változásához, valamint a nõk lehe-
tõségeinek változásához és a változó attitûdökhöz köthetõk. (Del Boca és szerzõtársai,
2009; Magyar családpolitikai rendelkezések 2010–2020). A nõk javuló iskolázottsága és
a növekvõ bérek mellett további tényezõk is a nõk munkaerõpiaci részvételét segítet-
ték elõ. Így a házimunka piaci helyettesítõihez való egyre könnyebb hozzáférés, a ház-
tartási gépek (Greenwood és szerzõtársai, 2005), a fogamzásgátló tabletták fejlõdése 
és elterjedése is hozzájárult a nõi munkaerõ kínálatának növekedéséhez (Bailey 2006;
Bailey és szerzõtársai 2012). A munkaerõ-kereslet foglalkozások szerinti összetételében
végbement változásoknak következtében pedig nõtt a kereslet az irodai munkák iránt,
ahol a nõk nagyobb arányban dolgoznak (Goldin 1990; Oppenheimer 1976). 

Komoly különbségek mutatkoznak viszont a foglalkoztatási formákban. 2017-ben
az EU28 átlagában a 20-64 éves nõk 31,3 százaléka dolgozott részmunkaidõben, míg 
a férfiaknak mindössze 8,2 százaléka. Magyarországon ugyanakkor a részmunkaidõs
foglalkoztatás csekély arányú volt mindkét nem esetében, 2017-ben a 20-64 éves a fér-
fiak 2,6, a nõk 6,3 százaléka dolgozott részmunkaidõben.

A foglalkozási szegregáció továbbra is nagymértékû maradt. 2014-ben például az
EU28 átlagában a foglalkoztatott nõk 30 százaléka dolgozott olyan szektorokban,
amelyekben túlnyomó többségben nõket alkalmaztak (oktatás, egészségügy, szociális
ellátás). 2008 után a foglalkozási szegregáció pedig tovább nõtt, ami egyre növekvõ
mértékben járult hozzá a nemek közötti bérkülönbségek fennmaradásához. A nõk és
férfiak nemcsak különbözõ foglalkozásokban dolgoznak, hanem az adott foglalkozá-
son belüli hierarchia különbözõ szintjein foglalkoztatják õket.

A volt szocialista országokban a nõi-férfi kereseti különbség jelentõsen csökkent 
a rendszer-transzformációt követõen (lásd például Kertesi–Köllõ 1998; Galasi 2000;
Brainerd 2000; Newell–Reilly 2001). Ez akkor elsõsorban annak a következménye volt,
hogy az alacsony iskolázottságú és termelékenységû nõk kiszorultak a munkaerõpiacról
(Hunt 2000), de szerepet játszott a csökkenésben az is, hogy a verseny növekedése vissza-
fogta a munkáltatók nõkkel szembeni diszkriminációját (Lovász 2009). A partner mun-
kaerõpiaci státusa a legtöbb európai országban befolyásolja a nõi aktivitás alakulását; azok
a nõk, akiknek munkanélküli partnerük van, nagyobb valószínûséggel aktívak a munkaerõ-
piacon (Thévenon 2009), bár a hatás is eltérõ országonként, társadalmi rétegenként és 
a munkanélküliek ellátási rendszerének függvényében (Bredtmann és szerzõtársai 2014). 88
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A családpolitika, a támogatott gyermekellátások és a fizetett gyermekgondozási idõ
szignifikáns hatással vannak azoknak a nõknek a munkaerõpiaci részvételi döntésére,
akiknek gyermekük van (Cipollone és szerzõtársai 2013; Del Boca és szerzõtársai
2009). A gyerekfelügyeleti lehetõségek elsõsorban a kevésbé iskolázott nõk döntésére
hatnak, míg a részmunkaidõs álláslehetõségek, az otthon végezhetõ munka (home-
office) az iskolázottabb nõk döntését befolyásolhatják jelentõsebb mértékben. Korábbi
idõszakokban a családi állapot is komoly hatással volt a nõi munkavállalás valószínû-
ségére, de ez a hatás megszûnni látszik (Cipollone és szerzõtársai 2013).

Az elõzõekben megfogalmazottak alapján is jól érzékelhetõ, hogy számos olyan tár-
sadalmi folyamat zajlott az elmúlt évtizedekben, melyek átalakították a korábbi évszá-
zadok során meghonosodott struktúrákat a munka és a munkavégzés világában. 
Az ilyen folyamatok jelentõs része a technológiai változások következménye, erre lehet
példa bizonyos feladatok, munkafolyamatok egyszerûsödése vagy teljes függetlenedé-
se az ember tevékeny részvételétõl. A munkaerõpiacon történõ változás jelentõs része
a munkamegosztás nemek közötti megosztásában jelenik meg, ahol a nõk a 20. század
közepéhez viszonyítva jelentõsebb szerephez jutottak. Ezzel egyidejûleg a munkavég-
zés jellege is változott, szemponttá vált a 21. században a munka és magánélet össze-
hangolása, valamint a foglalkoztatottak felkészültsége és kiteljesedése.

Mindezek mentén kiemelt figyelmet érdemel egy kevésbé kutatott téma: a vállal-
kozó nõk helyzete, mely számos értékkel szolgál. Ilyen érték a szabadság, a merev
struktúrák és keretek hiánya, mely lehetõvé teszik a kreativitás kibontakozását, melynek
mentén az egyén önmaga ura lehet, saját terveit követheti, és önmaga elképzeléseit va-
lósíthatja meg. A vállalkozásokkal kapcsolatos pozitív percepció, az, hogy létrehozá-
sával értéket teremtenek, ezzel együtt lehetõséget biztosítanak másoknak, további
munkahelyet teremtenek még több embernek. Ez a tény egyfajta presztízst is biztosít
jelenkorunk vállalkozói számára. A vállalkozóvá válás a nõk számára egy elfogadható
karrierválasztás lehetõségét villantja fel, amely biztosítja a szabadságot, ami alkalma-
zottként nem adatik meg számukra, többek között azt a rugalmasságot a munkaidõ és
a munkavégzés helyének megválasztásában, amire a hagyományos szervezeti körül-
mények között ma még nincs vagy csak alig van rá lehetõség. Ez a megfontolás, mely
fokozottan érvényesül a kisgyermekes anyáknál, vonzóvá teheti a vállalkozást mint
életformát, habár a vállalkozói lét nem feltétlenül oldja meg, sõt akár súlyosbíthatja 
is a munka és a magánélet közötti diszharmóniát (Vajda 2014). A hölgyek esetében a
személyes indíttatás leginkább a családi hátteret jelenti. A családi kötõdéseken kívül
meghatározó a vállalkozást segítõ tényezõk, az egzisztencia és a pénz szerepe. A vál-
lalkozói indíttatásnál meghatározó szempont az iskolai végzettség. Elsõsorban a felsõ-
fokú végzettségûeknél megjelenik egyfajta elkötelezettség az adott terület iránt, amely
részben motivációs, részben pedig legitimációs eszköz arra, hogy saját magukat el tud-
ják „képzelni” vállalkozónak. Az alacsonyabb végzettségûeknek nincs szükségük
ilyen legitimációs eszközre, mivel szakmai indíttatásból mindig is következhetett 
a nagyobb jövedelem, a jobb életkörülmény. A magasabban kvalifikáltak fõleg olyan
területeken próbálnak vállalkozást beindítani, amely kapcsolatban áll végzettségük-
kel, vagy éppen fedi azt. A családi indíttatással összefüggésben a diplomás szülõk vál-
lalkozó, de még nem diplomás gyermekei általában a levelezõ vagy az esti felnõttok-
tatást veszik igénybe azon a szakirányon, amely a tervezett vagy éppen már mûködõ
vállalkozásuknak a legjobban megfelel. A vállalkozásuk mellett felsõoktatásban részt
vevõk leggyakrabban fõiskolai (BA) végzettséget kívánnak szerezni, mivel ez egyrészt
elegendõ vállalkozói munkájuk magas szintû, diplomáshoz méltó elvégzéséhez, más-
részt ezzel eleget tesznek a szülõi elvárásnak az iskolai végzettség területén. Az ala-
csonyabban kvalifikáltak vállalkozásának nem feltétlenül feltétele a szakirányú vég-
zettség. Könnyen választanak olyan területet, amelyet alig ismernek vagy ismereteiket
betanított alkalmazottként szerezték meg.

Magyarországon a nõk munkaerõpiaci helyzete – bár egyre több intézkedés szüle-
tik annak érdekében, hogy ne így legyen – eltér a férfi munkavállalókétól. A magyar
kormány által foganatosított rendelkezések és törvények ugyan segítik a családalapítást
és a gyermekvállalást, ennek ellenére fõleg a kisgyermekes nõket éri diszkrimináció 
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a munkaerõpiacon, az õ körükben a legnagyobb az inaktivitás aránya, továbbá a kép-
zetlenek, nyugdíj elõtt állók, sõt a gyermekvállalás elõtt álló fiatal nõket is éri hátrá-
nyos megkülönböztetés (Vajda 2014). A különbözõ életszakaszban lévõ nõket más-más
sztereotípiákkal bélyegzik meg, a gyermektelen nõket azért nem alkalmazzák, mert
hosszú távon nem lehet rájuk építeni, hiszen elõbb utóbb gyermeket fognak szülni, a
kisgyermekes anyák a gyermek miatt nem számítanak megbízható munkaerõnek; ha 
a gyermek megbetegszik, a nõ szabadságot fog kivenni. A nyugdíj elõtt álló nõket pedig
már túl idõsnek gondolják, valamint nincsenek korszerûen kiképezve minden munka-
körre. Állásinterjúkon léteznek bizonyos tiltott kérdések, pl. a gyermekszámra, gyerek-
vállalásra vonatkozók, amelyek az elbeszélgetések harmadában-felében elhangzanak. 
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság felmérései azt mutatják, hogy az életkor a második, a nõi
nemhez tartozás a negyedik leggyakoribb diszkriminációs tényezõ (Vajda 2014).

Habár az 1980-as évek óta felsõfokú végzettséggel rendelkezõk között több a nõ,
mint a férfi, nem figyelhetõ meg a nõk elõnye a munkaerõpiacon. Vezetõ pozíciókban
az arányuk csupán 40,3 százalék; ahogy haladunk a szakképzettséget nem igénylõ fizi-
kai munkák felé, jelenlétük egyre inkább nõ (Vajda 2014). Ez a felsõoktatás elõnytelen
szerkezetére utal, ugyanis vannak olyan területek, amelyek elnõiesedtek, ezáltal korlá-
tozottak a kilátásaik a munkaerõpiacon. 2003-as adatok alapján ilyen elnõiesedett 
terület volt az egészségügyi, a bölcsészeti, a tanító- és óvóképzés, valamint a szociális
terület (Nagy 2006).

Bár a társadalmi normák jelentõsen változtak, azt továbbra is nehezen fogadják el,
ha egy nõ tölt be csúcspozíciót; változatlanul a férfiakat fogadják el vezetõnek. Ez az
elõítéletesség is jelzi – a javadalmazások különbözõségét is ide értve –, hogy miként ér-
tékelik gazdaságilag és társadalmilag a nõket. A bér azonban emellett az egyének isko-
lázottságát, képzettségét, munkaerõ-tapasztalatát és a várható jövõbeli részvételét
összefoglaló statisztikai mérõszám is.

A vezetõkre fókuszáló kutatások azt bizonyítják, hogy a nõknél jelentõsebb magán-
életi áldozattal jár az, ha vezetõkké akarnak válni. Az üvegplafon jelenség meggátolja
a nõket az elõrejutásban, a nõi vezetõk egy részének reakciója erre az önállóvá válás
(Nagy 2006). Mindemellett az alulfoglalkoztatottságra is kiút a nõk számára a vállalko-
zás-alapítás. A rendszerváltás után jelentõs mértékben megnövekedett a kis- és közép-
vállalkozások, egyéni cégek, kft-k száma. Ennek egyik oka, hogy hirtelen bõvültek a le-
hetõségek, a másik ok pedig, hogy nõtt a munkanélküliség, és egyre nehezebb volt al-
kalmazottként elhelyezkedni. A saját vállalkozás alapítása inkább a nõket ösztönözte,
a férfiak önfoglalkoztatására alig volt hatással (Scharle 2000). Tehát az a sztereotípia,
hogy a vállalkozásalapítás inkább férfiprivilégium, megdõl, hiszen a nõk nagy számban
alapítottak és alapítanak ma is cégeket. (Vajda 2014). A kétezres évek második felében
a vállalkozók között a nõk aránya 32 százalék volt. Õk azok, akik kevesebb alkalmazot-
tat foglalkoztatnak; inkább kis-, illetve, mikrovállalkozásba kezdenek; két területen
vannak leginkább jelen: a kereskedelmi, valamint a szolgáltatási téren (Horváth 2006).
Alacsony vállalkozói aktivitást eredményez a nõk körében a hagyományos nemi szere-
peken alapuló neveltetésük, a sztereotípiák, elõítéletek és az ebbõl származó önbiza-
lomhiányuk, továbbá a háztartással és családdal kapcsolatos terheltségük. Ezenfelül
többségük kényszerként éli meg a vállalkozóvá válást; az  önfoglalkoztatást akkor vá-
lasztják, amikor munkanélkülivé válnak, továbbá mikor alkalmazotti viszonyból „al-
vállalkozóvá” kényszerülnek (Laczkó 2012; Horváth 2006). Mégis a kényszer ellenére
is a nõk megkaphatják vállalkozóként azt a rugalmasságot (munkaidõben, munkahely-
színen), amit alkalmazottként nem élvezhettek, ez fõleg a kisgyermekes anyák számá-
ra lehet vonzó (az apáknál nem), de a vállalkozói életforma akár nehezítheti is a mun-
ka és magánélet közti harmóniát (Vajda 2014).

Koncz (2006) háromféle nõi karriertípust különböztetett meg: a) azok a nõk, akik
fõállású anyák; ennek hátránya, hogy nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, és ez
összefügg a kiszolgáltatottsággal; b) a második kategóriába azok a nõk tartoznak, akik
a munkaerõpiaci karrier elsõdlegességét vallják, tehát a karriert tartják fontosabbnak;
ezek a nõk általában iskolázottak, egyedülállóak vagy gyermektelenek, vagy a gyerme-
kük születését követõen sem szakítják meg karrierjüket; hátrány ennél a típusnál, hogy90
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gondot jelent a családi szerep zavartalan ellátása, továbbá a munka túlhajszolásából
adódóan állandó stressz, késõbb pedig kiégés is lehet a következménye; elõnyt jelent
viszont az önálló jövedelem, az önmegvalósítás és a magas presztízs; c) a harmadik 
kategória a kettõs kötõdésû karrier; azok a nõk, akik ebbe a típusba tartoznak, mind 
a családi karriert, mind a munkaerõpiaci karriert elõnyben részesítik, tehát anyák, akik
ellátják a családgondozási feladatokat, és mellette dolgozó nõk is – általában kötetlen
vagy részmunkaidõben.

Több vállalkozásfejlesztési politikai döntés született mind Magyarországon, mind
Európában az elmúlt években. A nõi vállalkozóknak gyakorlati támogatást is nyújtanak
a nemek közti egyenlõség növelését megcélozva. Ilyen például az Európai Hálózat 
a Nõi Vállalkozók Támogatására (WES), ez 31 országra tejed ki, tanácsadás és gyakor-
latok megosztása folyik. 2009-ben a Nõi Vállalkozók Nagyköveteinek Európai Hálóza-
ta célul tûzte ki, hogy növeljék a vállalkozási hajlandóságot, ezeknek eszköze például,
hogy workshopokon, eseményeken keresztül sikeres nõi vállalkozókat mutattak be,
akik megosztották tapasztalataikat, saját példájukon át ösztönözték a nõket, valamint
gyakorlati támogatást nyújtanak olyan nõk számára, akik vállalkozást szeretnének 
indítani (Vajda 2014).

Európa 2020 projekt egyik célkitûzése a 75 százalékos foglalkoztatottsági ráta elérése
a 20-64 évesek körében, ami fellendíti a gazdaságot. A cél elérése érdekében folyama-
tos erõfeszítésekre van szükség fõleg annak érdekében, hogy a nemek közti különbsé-
geket csökkentsék, továbbá olyan modell kiépítését célozzák meg, amelyben a nõk és
férfiak egyenlõ mértékben felelõsek a családgondozási feladatok ellátásáért és a keresõ
tevékenységért. 

A 20-64 év közötti népesség foglalkoztatási rátája és a részmunkaidõben foglalkoztatottak
százalékaránya nemek (F/N) szerinti bontásban 2016-ban.

1. Forrás: Európai szemeszter

Az összes európai tagállamban alacsonyabb a nõk foglalkoztatási rátája, mint a fér-
fiaké, a tagállamok között pedig nagymértékûek az eltérések. 2016-ban a nemek közöt-
ti foglalkoztatási különbség az EU 28 tagállamát összesen nézve 11,5 százalékpont volt,
a férfiak 76,8 százalékos foglalkoztatási rátával, a nõk 65,3 százalékos foglalkoztatási
rátával rendelkeznek. Iskolázottság tekintetében Magyarországon felülmúlják a nõk 
a férfiakat, és ez igaz a tagállamokra is. A nemek közötti foglalkoztatási különbségek
Görögországban, Olaszországban, Máltán – itt a legnagyobb 27,6 százalékpont –, Hor-
vátországban, Spanyolországban és Romániában a legjelentõsebb, itt a nõknek 60 szá-
zalék vagy az alatti a foglalkoztatási rátájuk. Ezeknek az országoknak elöregedõ a tár-
sadalma, a tagállamok többségében a munkaképes korú népesség várhatóan csökkenni
fog, idetartozik még Litvánia, Németország, Magyarország és Lengyelország is. A nõk
alacsony foglalkoztatottságának oka lehet, hogy hagyományosan rájuk hárul a gyerme-
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kek nevelése, az idõs korúak ellátása. Azoknak a nõknek, akik ebbe a kategóriába tar-
toznak, átlagosan 8 százalékponttal alacsonyabb a foglalkoztatási rátájuk a gyermekte-
len nõkkel szemben. Magyarországon a különbség több mint 30 százalékpont. Az áb-
rán látható, hogy a részmunkaidõs foglalkoztatás nemek közti különbsége továbbra is
jelentõs. 2016-ban az EU28-ban a foglalkoztatott nõk 31,4 százaléka dolgozott rész-
munkaidõben, míg a férfiak körében ez az arány 8 százalék. A szülõk tekintetében 
az anyák 39 százaléka, míg az apák csupán 6 százaléka dolgozik részmunkaidõben.

A nõk elõtt ott áll a lehetõség, hogy vállalkozást indítsanak, sikeres vezetõk legye-
nek a gyermekvállalás mellett. Magyarország számos befolyásos és sikeres nõvel büsz-
kélkedhet, amirõl minden évben a Forbes listát ad ki Az 50 legbefolyásosabb magyar nõ
címmel üzlet, média, közélet és kultúra kategóriákkal. Az üzleti kategóriában alapve-
tõen a számok döntenek, a vállalat mérete, alkalmazottjainak száma, és mekkora az ár-
bevétele a cégnek. A lista élén 2018-ban Dávid Ilona állt – ahogy egy évvel korábban 
is õ foglalt helyet a dobogó elsõ fokán – a MÁV Zrt. elnök vezérigazgatója 2012 óta, 
továbbá két gyermek édesanyja, karrierjét a Sparnál kezdte könyvelõként. A lista má-
sodik helyén Hegedûs Éva áll, a Gránit Bank elnök vezérigazgatója, valamint résztulaj-
donosa. Fõosztályvezetõként 29 éves korában ment el szülni, szintén két gyermek
édesanyja (https://forbes.hu/uzlet/). 
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CSEKE PÉTER

POMOGÁTS BÉLA 
„TÜRELMES TÁRGYILAGOSSÁGA”

Aligha meglepõ, hogy a Kuncz-monográfia sikere után Pomogáts Béla a transzil-
vanizmus irodalmi hatástényezõjével foglalkozik; hacsak az nem, hogy 1977-ben szü-
letett munkájának eszmetörténeti jellegû alcímet adott (Az Erdélyi Helikon ideológiája).
Igaz, egyébként sem is kerülhette volna ki az erdélyi gondolat belsõ dimenzióiban va-
ló mélyebb merítkezést. Hiszen a Fekete kolostornak az írói világképe maga a transzil-
vanizmus.1 (Egy terminológiai megjegyzés kívánkozik ide. Könyve címében Pomogáts
a kissé archaizált változatot használja. A kilencvenes évekig a „transzilvanizmus” volt
érvényben, s csak az 1999-ben közzétett új helyesírási szabályzat változtatta „transz-
szilvanizmus”-ra. Dávid Gyula a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztése so-
rán „szembement” ezzel az eljárással, és törekvésében jeles szaktekintélyek támogat-
ták. Fellépésük hatására a 2015-ös szabályzat szójegyzékében ismét a „transzilvaniz-
mus”-sal találkozhatunk.)2

Nem kétséges, hogy serkentõleg hatott Pomogáts munkájának a megszületésére
az Erdélyi Helikon szerkesztõinek irodalomfelfogása. Kuncz Aladár számvetésébõl3 tud-
juk, hogy az induló folyóirat nem csupán ígéretet jelentett az akkori irodalmi életben;
már megjelenése is nagy eredménynek számított, hiszen éppen a korábbi törekvések,
irodalomteremtési kísérletek tették szükségessé életre keltését. Az Áprily-, majd a
Kuncz-szerkesztette fórum elsõ számától kezdve arra vállalkozott, hogy az itteni életvi-
szonyokkal számoló regionális törekvéseket szintézisbe hozza az európaiság magasabb
szellemi igényével. Áprily a folyóirat beköszöntõ cikkében így jellemzi az erdélyi magyar
irodalmat: „erdélyisége világfigyelõ tetõ, nem szemhatárszûkítõ provincializmus”,4 majd
közli Babits Európaiság és regionalizmus címû esszéjét, amelyik tudatosítja: „Európa a
termékeny, haladó szellemû nagy mûveltségi és politikai együttmûködéshez csupán 
a magukat szabadon kifejezõ regionalizmusok útján juthat el. Elõbb össze kell törniük
a mûegységeknek a lehetõ legkisebb darabokra, hogy egy új és összegezõ szellemi
áramlat megcsinálja belõlük a valódi egységet.” A világpolitikai perspektíva mellett 
a mûértelmezések szempontjából is meghatározónak ítéli a regionalizmus szerepét: „a
kis irodalmak reménye, hogy fontosat és izgatót mondhassanak ma, amikor a nagyok
is alig tudnak ilyet mondani”.5 Ezeket az értékeket akarta felszínre hozni Kuncz is, ami-
kor folyóiratában elindította a „Kisebbségi irodalom – világirodalom” rovatot, kitekin-
tésül az akkori Európa más kisebbségeinek (provanszál, ír, katalán, szudétanémet, zsi-
dó) szellemi életére.

Kuncz reményei valóra is váltak. Hiszen rendre beértek az erdélyi magyar irodalom
olyan kiemelkedõ mûvei, mint Dsida Jenõ költészete, a prózában az Ábel és a Jégtörõ
Mátyás (Tamási Áron), az Erdélyi történet nagyszabású trilógiája (Bánffy Miklós), 
Az országépítõ (Kós Károly), a Tibold Márton (Molter Károly), a Fekete éveim (Szántó
György), a Farkasverem (Wass Albert), a drámában az Énekes madár (Tamási Áron), a
Martinovics (Bánffy Miklós) a Korunk táborában, a „tiszta osztályvonal irodalma” terén
pedig az Új pásztor (Szilágyi András), Nagy István novellái és Özönvíz elõtt címû drá-
mája. Csakhogy Kuncz halálával (1931) az Erdélyi Helikon nemcsak kiváló szerkesztõ-
jét, de az „erdélyi gondolat” és irodalom folyamatos megújulásra, önkorrekcióra képes
vezéregyéniségét is elveszítette. A harmincas évek elsõ felében pedig megjelenik az új
erdélyi írónemzedék, amelyik határozott szociográfiai érdeklõdéssel fordult a társada-
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lom hétköznapjai és problémái felé, ugyanakkor kritikusan nézett szembe az „erdélyi-
ség” programjával, annak illúziós elemeivel és addigi írói gyakorlatával. 

A II. világháború után a transzilvanizmus jó ideig a dogmatikus marxista kritika
céltáblájává vált – olvasható Dávid Gyula tollából a Romániai Magyar Irodalmi Lexi-
konban. „Tárgyszerûbb értékelése csak az 1960-as évek második felében kezdõdött
meg: irodalomtörténeti munkákban az elsõ idõkben még mindig »osztályharcos
szellemben« torzítottan (A magyar irodalom története 6. kötetében, Bp. 1966) vagy a
transzilva-nizmust romániaisággá »tágító« koncepció (Balogh Edgár), a Kós-örökségnek
az osztályharcos hagyományok sorába állítása formájában (Czine Mihály és Varró Já-
nos). Egy hitelesebb értelmezésnek volt elõjátéka a Kritikában Pomogáts Béla, E. Fehér
Pál és Tordai Zádor részvételével lezajlott vita (1973. 8., 1973.11.), majd kiteljesítõje 
a helikoni vonulatba sorolható írók mûveinek és a korszakra vonatkozó irodalomtörté-
neti dokumentumoknak az (újra)kiadása a Romániai Magyar Írók sorozatban.”6

Beláthatjuk, hogy igényei szerinti monográfiát a hetvenes évek elsõ felében aligha
írhatott volna Pomogáts a transzilvanizmusól. Nem támaszkodhatott például olyan
alapvetõ jelentõségû gyûjteményekre, mint amilyen a Marosi Ildikóé.7 Igaz ugyan, hogy
a Kriterionnál – Dávid Gyula elgondolásai alapján – folyt a helikonista írók mûveinek
újrakiadása, ám ezek többnyire csonkoltan „csúsztak át” a cenzúrán.8 A korabeli folyó-
iratok és hírlapi közlemények felkutatása révén azonban azt is bizonyítottnak láthatta,
hogy a történelmi Erdélyben született transzilván eszmekör két világháború közötti új-
raéledése történeti szükségszerûség volt, funkcionalitása a korabeli erdélyi magyarság
létviszonyaiból fakadt: önálló államiság nélkül miként lehet megõrizni a nemzeti ön-
azonosságot? Ennek sugallása több volt irodalomtörténészi feladatnál. Nemcsak ki-
sebbségi, hanem nemzeti létértelmezés. Nélkülözhetetlennek bizonyult vállalkozása
abból a szempontból is, hogy ideológiákban gazdag irodalmunk történetébõl épp az
ideológiák jellemzése hiányzott a leginkább.9 Nem a transzilván ideológia történetét 
írja meg, ellenben történeti mozgásában szemléli/mutatja be a jelenséget. Eljárásának
hatékonysága hamar megmutatkozott: Erdélyben felerõsítette a transzilvanizmus-
értelmezéseket.

Az avantgárd-, illetve baloldali eszmeiségû irodalom feltárása számára a hatvanas
évektõl kedvezõ volt az ideológiai-politikai erõtér, csak a cenzúraviszonyok 1968 utá-
ni „lazulása” tette lehetõvé a helikoni értékteremtés fokozatos jelzését. Ám így is az Er-
délyi Helikonról és a Termésrõl írt elsõ eszme- és irodalomtörténeti tanulmányok csak
a Kriterion második évtizedének kezdetén jelenhettek meg. Lényeges azonban, hogy
amint tisztult az avantgárd és a „baloldali forrásvidék” képe, úgy nõtt meg a természe-
tes igény a Helikon-övezet, illetve a „népi” irányzat története iránt.10 Pomogáts könyve,
A transzilvánizmus végül is csak 1983-ban láthatott napvilágot, ami ismét arra vall,
hogy a kézirat életre keltéséhez addig nem volt alkalmas a magyarországi politikai-ide-
ológiai erõtér. Fõként az nem. Hiszen a transzilvanizmus kitartó igehirdetõjét, Kós Ká-
rolyt „megrögzött nacionalistának” tekintette akkoriban az MSZMP szócsöve.

Marosi Ildikó kétkötetes munkájának olyan tanulmányok voltak a „szálláscsinálói”,
mint Gáll Ernõtõl Az „erdélyi lélek”: mítosz és valóság,11 Nagy György elmélyült eszme-
történeti megközelítései12 vagy Láng Gusztáv irodalomtörténeti jegyzetei a transzilva-
nizmusról.13 Közben megfogalmazást nyert az erdélyi gondolatnak az irodalom dimen-
zióin túli s a megváltozott körülmények ellenére is érvényes aktualitása. „A transzil-
vanizmus – írta Fábián Ernõ – csak egy demokratikus politikai konszenzus keretében
válhatott volna hatékonnyá. Amibõl következik, hogy amennyiben egy ilyen konszen-
zus és annak alapfeltételeként egy új, korszerû azonosság-ideológia megteremtése na-
pirendre kerül, kiindulópontul szolgáló ideológiai minták sorából a transzilvanizmust
semmilyen körülmények között nem szabad kifelejtenünk.”14

A tudományos tárgyilagosság jegyében Nagy György nem fogadta el sem az egyol-
dalú historizálást, sem a jelen értékszempontjainak a múltra való visszavetítését, illet-
ve az egymástól lényegesen eltérõ szellemi-kulturális törekvések egybemosását. Nem
látta bizonyíthatónak az olyanszerû kijelentéseket, miszerint az erdélyi népek közötti
kapcsolatokban örökké csak az elkülönülés tényezõi hatottak, s a román–magyar vi-
szony alakulásában is mindig a szembenállásnak volt meghatározó szerepe. Kacsó Sán-
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dorra hivatkozott, aki az 1938-as transzszilvanizmus-vitában máig ható érvénnyel le-
szögezte: „Az erdélyiséget nem az éppen uralkodó nemzet, még kevésbé a politikai ha-
talmat gyakorlatilag is birtokló osztályok hivatalos történelmében kell keresni elsõsor-
ban, hanem sokkal inkább azon az oldalon, ahol a szabadságért, a szabadabb szelle-
mért, a humanizmus gyakorlati megvalósításáért verekedni kellett!”15

Hogy Pomogáts annak idején az eszmetörténeti megközelítést helyezte elõtérbe, azt
a késõbbi értékelések is igazolták. K. Lengyel Zsolt például úgy látja, hogy ez a politi-
kai ideológia 1918 elõtt a magyar államkereteken belül a magyar nemzeti és regionális
öntudat feszültségében nyert megfogalmazást,16 1918 után pedig Romániában vált kul-
túrpolitikai, cselekvési és irodalmi programmá, amelyik a kényszerûen önállósult ma-
gyar szellemi élet megteremtését és intézményeinek kifejlesztését tûzte ki céljául, s
programja nyomán „Erdély lelkét” kívánta a szépirodalom eszközeivel kifejezésre
juttatni.17

A Jelszó és mítosz címû 2003-as kötetben maga Pomogáts is visszatér a tran-
szilvanista ideológia kérdésköréhez, és nagyobb történelmi távlatban is úgy látja, hogy
annak legtöbb tétele szervesen beépült az erdélyi magyarság közösségi tudatába, az er-
délyi gondolat a nemzetiségi önismeret a történelmi és kulturális hagyomány szerves
része lett, egyszersmind a közös cselekvés: a politikai akarat érvényesítését, a kulturá-
lis szervezõmunka megalapozását szolgálta.18

Amibõl arra is következtethetünk, hogy az irodalmi nemzet arculatatépítésének té-
mái „körkörösen” visszatérnek Pomogáts életpályájának egy-egy meghatározó szaka-
szában. Az „erdélyi gondolat” eszmei hátterét kutató 1983-as kötetének végkicsengése
szerint az igazi probléma 1937-ben nem az volt, hogy miért nincs (vagy van) transzszil-
vanizmus, hanem az, hogy miért nincs többé transzilvanizmus. Azért nincs – állapítot-
ta meg –, mert „az erdélyi gondolat” történelmi szerepe véget ért, mint tudatforma és
ideológia az eszmetörténet tárába került. „A változó idõk súlyos realitásai határozot-
tabb ideológiát és radikálisabb progressziót követeltek. A nagyromán nemzetiségi el-
nyomás és a nagymagyar revanspolitika kettõs kihívásával szemben a magyar kisebb-
ségnek a nemzetiségi realizmus és demokratizmus hatékonyabb magatartását kellett
kialakítania.”19 Balázs Imre József figyelt fel arra, hogy a 2003-as kötet kísérõ tanulmá-
nyában csupán árnyalatnyit módosult a szerzõ álláspontja: „Az »erdélyi gondolat« tör-
ténelmi szerepe egy idõre véget ért, a változó idõk súlyos realitásai határozottabb és ra-
dikálisabb progressziót követeltek. A nagyromán nemzetiségi elnyomás kihívásával
szemben a magyar kisebbségnek a nemzetiségi realizmus és demokratizmus magatar-
tását kellett kialakítania.” Ebbõl arra következtet az újabb nemzedékeket képviselõ iro-
dalomtörténész, hogy Pomogáts ma a transzilvanista gondolat folytonossága mellett
foglal állást, de nem kíván azonosulni egyik fél megállapításaival sem.20

Pomogáts könyvének utóéletéhez nemcsak a Jelszó és mítosz-vita széles medrû 
dokumentálása tartozik hozzá. Fábián Ernõ 1982-es ajánlása nem sikkadt el a kommu-
nista vészkorszakban sem. Pontosabban: elsõként került elõtérbe. A Molnár Gusztáv
szervezte Limes-kör tagjai – Fábián jelenlétében – „neotranszilvanista eszmecserét”
folytattak róla, amelynek problémafelvetõ szövege Cs. Gyímesi Éva Gyöngy és homok
címû 1986-os kézirata volt.21 Ennek a „hamu alatt õrzött parazsából” lobbant lángra
1990–1991-ben a Sepsiszentgyörgyön indított Európai Idõ hasábjain az újabb
transzilvanizmus-vita, amelyben „az értékszempontok a teljes elutasításig menõen
megváltoztak”.22 Fábián Ernõ, Kántor Lajos, Láng Gusztáv azonban az erdélyi gondolat-
nak a kisebbségi magyarság identitásának és kultúrájának védelmében betöltött szere-
pét emelte ki.

„Neotranszilvanista” programmal lépett fel a 2000. év tavaszán Marosvásárhelyen
a kétnyelvû Provincia szerkesztõbizottsága (a román kiadás felelõs szerkesztõje Al.
Cistelecan, a magyaré Molnár Gusztáv volt): „Eljött az ideje egy közös fórum megterem-
tésének az erdélyi és bánsági nyilvánosságban, amely a viták korszakából átlép a dia-
lógus korszakába.” Érvelésük lényege: „Nem akarjuk, hogy a mi provinciánk ezután is
egy harmadrangú ország másodrangú tartománya legyen. Azt akarjuk, hogy Erdély
centrummá váljon. Nem mások fölött, hanem egyensúlyban és partnerségben más
centrumokkal. Olyan Erdélyt akarunk, amelyben a vallási, etnikai, kulturális különb-96
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ségek kölcsönösen kiegészítik egymást – az egész térség javára. […] Európai erdélyisé-
get akarunk, amely ezeket az eltérõ hagyományokat és identitásokat modern, az egysé-
gesülõ Európa szellemiségéhez közelítõ konszociatív rendszerbe tudja foglalni.”23

A Provincia rövid életû volt, az autonómiatörekvések újabb kori felerõsödése azon-
ban az európai erdélyiség gondolatát a jelenben is tovább élteti.

Ugyancsak 2000-es marosvásárhelyi fejlemény a Helikonról és Kemény Jánosról
elvevezett Alapítvány életre keltése, az író fiának, Kemény Miklósnak a kezdeménye-
zésére. A nagy távlatú célkitûzések közt szerepel a helikoni örökség megõrzése és nép-
szerûsítése, munkáik újrakiadása, marosvécsi emlékpark létesítése. A kastély vissza-
szerzése után jobb körülmények között, nagyobb hatékonysággal folyik az intézménye-
sülés: a leszármazottak rendszeresített évi találkozójával, elõadásokkal, emlékmûso-
rokkal, kiállításokkal stb. Maga Pomogáts Béla is többször tartott elõadást a helikoni
írókról, kezdve a sort magával Kemény Jánossal. A marosvécsi várban címmel doku-
mentumgyûjteményt állított össze, amelyben kidomborítja azokat a szellemi, közéleti
és mûvészi elveket, amelyeket a helikoni munkaközösség – sokszor egymással vitában
álló – tagjai vallottak az európai elkötelezettségû nemzeti küldetés vállalásával egye-
temben. Ez az egymást kiegészítõ, összegzõ szemlélet és magatartás – bizonyítja a kö-
tet – olyan szellemi, közéleti értékek kialakítását, szolgálatát tette lehetõvé, amelyek
ma is követendõ példát jelenthetnek.

Kántor Lajos ezredvégi transzilvanizmus-értelmezésére már csak azért is fel kell
hívnunk a figyelmet, mivel ez átvezet a népiség fogalomköréhez, Pomogáts másik ki-
meríthetetlen kutatási témájához. Szabédi nyomán a tanulmányíró megkülönbözteti 
a TÁJ-transzilvanizmust és az ORSZÁG-transzilvanizmust, és ezen az alapon világít rá
az „Áprily-kérdésre, pontosabban: a re-, illetve expatriálásra. Mestere közelítését idézi:
„Én […] nem láttam soha ellentmondást abban, hogy a »Tetõn« költõje »cserbenhagyta«
Erdélyt. Értetlen és gyerekes vád; a transzilvanista Áprily sohasem hagyta cserben a tá-
jékot, hiszen a tájékban a magyar Erdélyt magasztalta mindig, és aztán – a román 
Erdélyt nem bírta tovább.”24

Az Erdélyi sorskerék szerzõje a Szemlér Ferenchez szóló levél kapcsán arra hívja fel
a figyelmet, hogy Szabédinak már négy-öt éves korában vérévé vált a népballada, 
a népdal, a mese (a Vadrózsák által tanult meg olvasni is édesapja segítségével), de
ugyanakkor József Attilát, Illyés Gyulát és Szabó Lõrincet rokonának tartja. Persze még-
is más, mint õk. Erdélyiségét nem tudja transzilvanizmusként megélni. Értelmiségi 
lebegése, a „romokon sodródó sorskereke”, örökös otthontalansága folyamatosan arra
ösztönzi, hogy beletartozzék egy nagyobb közösségbe; hogy része legyen a nemzetnek,
amiért érdemes és kötelessége is tennie. Kisebbségi mivoltát plusz tehernek és plusz
felelõsségnek érzi, persze. Tanulmányokban, vitacikkekben és versekben követhetõ
nyomon Szabédi idegenkedése a népi mozgalom körében érvényesülõ irracionaliz-
mustól, miszticizmustól. Az igenlés és a tagadás dialektikája érvényesült a népi szár-
mazását soha el nem hallgató tudós költõ s a népi írók mozgalmának viszonyában is
– állítja Kántor.25

A „türelmes tárgyilagosság” jellemzi Pomogáts transzszilvanizmus-könyvét. Min-
den bizonnyal a kisebbségi helyzet megismerése és törvényszerûségeinek megértése
alakította ki e fogékonyságot benne. Tény, hogy ezt az elõnyös tulajdonságát késõbb 
is megõrizte. Például a Magyar irodalom Erdélyben írása közben. Ahol nemcsak az ön-
szervezõ kisebbségi életforma tényeit mutatja be, hanem azt is, ahogyan e tények 
a kisebbségi irodalom képviselõinek gondolkodásában lecsapódtak, és tudat- és iden-
titásformáló hatásokká váltak. Láng Gusztáv metaforikusan eposzi tárgyilagosságnak
nevezte ezt a rokonszenves alapállást.26
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„KORNISS PÉTER ÚJRA ITTHON!” 

Selmeczi György ezzel a mondattal kezdte lelkesen, lendületesen a kortárs magyar
fotográfia egyik legkiemelkedõbb alakjának kolozsvári kiállításán mondott beszédét.
Korniss Pétert és fényképeit régi és új barátok, ismerõsök és ismeretlenek fogadták,
tiszteletére szóltak a „fanfárok”. 

Korniss Péter, a Nemzet Mûvésze, Pulitzer-emlékdíjas fotómûvész 1937. augusztus
4-én Kolozsváron látta meg a napvilágot. A Szentegyház utcában lakott, és egészen biz-
tos, hogy amikor gyerekként reggelente kifordult a sarkon a piarista iskola felé vagy
meglátogatni a New York szállót vezetõ szüleit, a szeme sarkából megpillantva a
Bánffy-palotát meg sem fordult a fejében, hogy a barokk mûemlék dísztermeiben egy-
szer majd az õ fényképeit csodálja a nagyérdemû. A történelem eseményei
meghatározóaknak bizonyultak az életére. Családja Magyarországra menekült, ott ta-
nult, kezdett dolgozni, ott talált szerelemre, ott születtek gyerekei. Az élet elszakította
szülõvárosától, de túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Korniss Péter erdélyi maradt, s ezt
nemcsak az itteni kultúra és emberek iránti szeretete, illetve a gyerekkorából felderen-
gõ néhány román szó bizonyítja. Felesége gyakran tréfálkozik vele, hogy még nyolcvan-
két éves korára sem tanulta meg, hogy a tészta Magyarországon laskát jelent, Korniss
Péternek az almás sütemény ma is tészta.98
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Korniss sosem távolodott el Erdélytõl, 1967-ben visszatért szülõföldjére, Novák
Ferenc „Tata”, koreográfus, etnográfus kísérõjeként, és felfedezte Szék autentikus vi-
lágát, azt a zárt világot, ahol mintha megállt volna az idõ, s még élõ volt mindaz, amit
Magyarországon már csak a néprajzi múzeumok és szakkönyvek õriznek. Korniss 
Péter felfedezte ezt a világot, megörökítette, megmutatta, megõrizte. Korai fényképei,
melyekbõl a kolozsvári kiállításán is egy teremnyit láthatunk, ennek a paraszti világ-
nak a lenyomatai, elbûvölnek, szépek, és még számunkra, erdélyi befogadók számá-
ra is van bennük valami szinte egzotikus. Az 1975-ben készült Fejkendõs lány tiszta
arca, büszke tartása, az, ahogyan a nyakában látható gyöngysorok ellenére is egysze-
rûség árad belõle, szinte megigézi a nézõt. Ez a kép jól kifejezi Korniss 1967 és 1978
közöttire tehetõ elsõ mûvészi korszakának stílusjegyeit: a fehér-fekete képek szinte
beszippantják a nézõt, a jelenetek részeseivé válunk, áterezzük az érzelmeket, a
munka fáradalmait, a táncház hevét. Az Anya és bubája címû kép az egyik közismert
alkotása (fõként, mivel két évtizeddel késõbb kis csavarral újra feldolgozta a témát),
melyen nem csak az aranyos csecsemõ lágyítja meg a befogadó szívét, az anya moso-
lya és tekintete a bensõségesség csodás példája. Az anya úgy néz a fotósra, illetve 
a kamerába és ezáltal a nézõre, mintha legkedvesebb családtagjára nézne. Korniss 
képein érezzük, hogy nem egy megfigyelõ tárgyilagosságával, hanem bennfentese-
ként örökítette meg a szemlélt világot.

Mûvészetének második periódusa 1979–1988 közé tehetõ, ez a korszak elsõsorban
a szociofotó mûfajáról szólt, ekkor készült el többek között a híres Vendégmunkás so-
rozat, melyen egy ingázó munkás életét, mindennapjait örökítette meg. A korszak ké-
pei betekintést engednek a nyolcvanas évek Magyarországának nagyvárosi és vidéki
létformáiba. Ez a periódus – valószínûleg nagyon is tudatosan – kimaradt a mostani,
kolozsvári kiállításból, ám hiányát nem érzi, nem is sejti a befogadó. 

Korniss 1989–2016 közötti korszakát a Változás címszóval szokták illetni (például
a Folyamatos emlékezet címû, a Nemzeti Galériában rendezett kiállításának katalógu-
sában is így szerepel). A változás itt többet jelent a politikai rezsimek forradalmi válto-
zásainál, a vasfüggöny keleti oldalán található Európa újjászületésénél. Korniss Péter 
a változást, amit az idõ hozott, ott éri tetten, ahol korai fényképei készültek, visszatér
Erdélybe, visszatér Székre, ahol világok izgalmas találkozására bukkan. 1967-bean még
attól félt a néprajzos szakma, hogy az, amit Széken találtak, rövid idõn belül eltûnik.
Korniss is abban a hitben fotózott, hogy talán soha többé nem lesz erre esélye, mert a
széki népviseletet egyszer csak ugyanúgy levetik, mint más tájegységeken, és beadják
a múzeumok raktáraiba. Ám a képei teljesen másról mesélnek. A korszak fotói – a ko-
lozsvári kiállításon ezek szintén egy egész termet kaptak – együttélésrõl, továbbélésrõl
mesélnek. A 2008-as Görkorcsolyás lány címû fotón egy kamaszlányt látunk, modern
öltözetben, farmerben, lábán görkorcsolya, mögötte pedig a család vagyona, szõttesek,
a falon egy falvédõ, utolsóvacsora-jelenettel.  Ennél talán még sokkolóbb a kontraszt, 
a Lakodalomra hazaérkezett vendégmunkás otthonában (2016) címû fotó, melyen a fej-
kendõs fiatalasszony a népviseletre emlékeztetõ szinte mininek mondható ruhát visel,
a háttérben pedig modern lakást látunk, méretes plüss nagymacskákkal dekorálva.
Korniss nemcsak észrevette azt, hogy ezen a tájon mennyire izgalmasan mennek vég-
be a változások, hanem keresett egy megfelelõ mûvészi nyelvezetet is arra, hogy eze-
ket közvetítse: ekkor kezdett beállított és bevilágított fotókat készíteni. Ezek a képek
megrendezettségük és statikuságuk által még inkább kifejezõk, szinte megbénítják a
szemlélõt. Bár még mindig bejáratosok vagyunk egy zárt világba, hisz belépünk a ké-
pek alanyainak falusi otthonaiba, már külsõ szemlélõként, néha kissé tanácstalanul
szemléljük az alakokat.

A harmadik tematikus együttest 2005 és 2012 között készült képek jelentik, melyek
a betlehemezés hagyományára koncentrálnak. Akárcsak a fentebb leírt alkotások, ezek
is modern világ és hagyomány elegyére mutatnak rá. Debrecenben minden évben bet-
lehemes találkozót rendeznek, melynek keretein belül az õsi népszokás jellegzetes sze-
replõi, beöltözött figurái a városi környezetben jelennek meg. Korniss e fotók esetében
is a beállított fényképet választja, erõsen megszerkesztett, néha már-már erõltetettnek
ható kompozíciókat. Ám éppen ez adja a képek pikantériáját, a felfokozott ellentét, az
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erõs kontraszt a „képünkbe tolja” a változást, kényszerít, hogy elgondolkozzunk rajta.
A Betlehemesek a lakótelepen címû kép – mely a kiállítás plakátját is adta – a sorozat
egyik legerõteljesebb darabja. A betlehemes játék már önmagában bizarr figurái, akik
között van, aki katonaruhát visel, más szedett-vedett rongyokat, egy végeláthatatlan
szocmodern tömbházsor elõtt állnak. A látvány szinte groteszk, majdhogynem értel-
mezhetetlen. A nézõ nehezen hiszi el, hogy a jelenet nem egy kortárs mûvész
performance-ja, hanem tulajdonképpen a valóságot látjuk – a fotós csak igazított a tá-
laláson. A sorozat képei annyira természetellenesek, hogy a befogadó a sokadik fotó
után sem tud megbékélni a látvánnyal, valószerûtlennek érzi azt. 

A negyedik terem szintén egy rövidebb, ötéves idõszakot ölel fel, 2012 és 2017 kö-
zött. Tematikailag visszaköszön a Vendégmunkás sorozat, hiszen ezeken a fényképe-
ken, a Magyarországon dolgozó széki asszonyokat látjuk, másrész szervesen tovább
épül az elkezdett lánc: a hatvanas évek táncházában pördülõ leány, a kilencvenes évek
változásait szemléltetõ anya, itt talán nagymamaként jár ki raffiazacskóival egy pesti
belvárosi bérházba takarítani. És hogy mitõl izgalmasak a képek? Van, ami nem válto-
zik: a széki nõk, asszonyok népviseletben járnak a magyar fõvárosba, azt viselik a buda-
pesti utcán és a század eleji stílusban berendezett otthonokban (az ugyancsak beállított
képeken). Sõt ezek a nõk ezt viselik egy képkiállításon is, hagyományos ruhájában jelent
meg az a néhány széki is, aki részt vett a kiállítás augusztus 17-i megnyitóján. Az Úton
címû 2015-ben készül fotó a sorozat egyik szemléletes darabja: a vörös viseletben, feke-
te fejkendõvel tekintetét a nézõre szegezõ nõ kezében kockás szatyrok, mögötte szürke-
ség, autók és buszok. A nézõ érzi azt a kiszolgáltatottságot, amit csak idegenben, egyedül
érez az ember, és ha csak egyszer is megfordult nagyvárosi, például budapesti buszpálya-
udvaron, feldereng benne a „Magyarban dolgozók” jellegzetes rétege, akik azonban nem
népviseletben, inkább hamisított márkás ruhákban szállnak fel a buszra. Amit ezen 
a képen látunk, percekig hihetetlen és megmagyarázhatatlan.

A képeket a kiállítás kurátora, Jerger Krisztina szisztematikusan rendezte, szövegei
segítenek megérteni a „változásokat”, ám fontos megjegyeznünk, hogy nem négy elkü-
lönülõ korszakról kell beszélnünk, hanem négy fázisról, amelyek egymást építették,
építik tovább, és összeségükbõl kerekedik ki Korniss életmûve. Sõt az a Korniss, aki 
a rendszerváltás elõtti Nõk Lapja fényképésze, a GEO és National Geographic munka-
társa, egy holland táncegyüttes fotósa volt, nemcsak a széki siratóasszonyok bánatát
tudta megragadni fényképein, hanem az észak-amerikai indiánokról is hiteles fotókat
készített, egy idegen kultúrát ugyanúgy képes volt megragadni és átadni. Selmeczi
György nyitóbeszédében megállapította: „Korniss mindenekelõtt a tûnõdés mestere.
Mindig feltûnt nekem, hogy képeinek gazdag rétegei között ott találni a tûnõdés, a ref-
lexió, a motívum továbbgondolásának, a képben rejtõzõ történetnek a jeleit. Mert
Korniss a történet mestere. Nemigen láttam olyan képét, amelynek mélyrétegeibe ne
szövõdne egy történet, a szereplõk története, a fotós története, a mi történetünk, ame-
lyet a fotós szeretettel helyez el a mûvészet aurájában.” Nem tudom, hogy Korniss 
tûnõdik-e, de mi tûnõdünk a képei láttán – és nem a saját múlandóságunkon, örömün-
kön vagy bánatunkon, mert fotókkal elmondott történeteivel képes kizökkenteni saját
világunkból, hogy elmerülhessünk egy másikban.

A fotómûvész a megnyitón csak rövid beszédet mondott, elsõsorban köszönetnyilvá-
nítások sora hangzott el, másrész tréfálkozva emelte ki, hogy sikerült valami frappánsat
megfogalmaznia: „a fotográfus a valóság kiszolgáltatottja”. Tény, hogy a fényképész ab-
ból alkot, amit a maga körüli világban lát, azzal kell dolgoznia, ami õt körülveszi, de az
is tény, hogy a jó fényképész úgy tudja kiválasztani a világnak egy-egy szegletét, hogy ké-
pe mögöttes tartalma gazdagabb lesz, mint egy szürreális festmény. Korniss Péter tavaly-
elõtt egy interjúban többek között arról mesélt, hogy a Leltár címû 1998-as kiállítását,
mely számára egy korszak lezárását jelentette, belsõ ûr, a hiány érzete követte. Persze
szép lassan az új témákkal megtalálták egymást, de – ahogy mondta – fiatalon mindig
könnyebb újrakezdeni. Korniss talált egy új, más, merészebb stílust – melyben talán még
gazdagabb a mögöttes tartalom, mint korábbi, hagyományosabb fényképein. A Betlehe-
mesek vagy a Budapesten dolgozó széki asszonyokat bemutató sorozat a képek tudatos
megkomponáltsága által beszél. A régi fehér-fekete képek olyanok, akár egy-egy óda100
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vagy ballada, annak ellenére, hogy a nézõ betekintést nyer zárt és szinte mesei vilá-
gukba. Az új képeken a beállítottság, a frontális szereplõ, a szinte természetellenes
mozdulatlanság színekkel egészül ki. Ezek a képek kiáltványok, propagandafüzetek,
melyek nem eszméket vagy rendszereket dicsõítenek, csak fennhangon szónokolnak
a változásról.

Az augusztus végén a kolozsvári Bánffy-palotában megnyílt kiállítás a Változások
címet viseli. Jerger Krisztina válogatása nemcsak azt mutatja meg, hogy a Korniss által
megörökített világ hogyan változott, hanem azt is, hogy a fényképész stílusa hogyan
változott vele. Sajnos a különbözõ korszakokat nem idõrendi sorrendben járja végig 
a látogató, bár tény, hogy van egy izgalma annak is, hogy csak az utolsó, kissé félreesõ
teremben pillantjuk meg a kezdeteket. Ám fontos hangsúlyozni, ezek a kezdetek
Korniss számára a legkedvesebbek, fényképezett világszerte Dél-Amerikától Oroszor-
szágig, de széki komáit igyekszik minden évben meglátogatni. És igen, ha õszinték 
vagyunk a hatvanas-hetvenes évek paraszti társadalmát, a díszes ruhában kaszáló lá-
nyokat, az iskolába igyekvõ gyerekeket megörökítõ képei nyugalmat árasztanak, míg 
a változásokra kiélezett sorozataiban ott vibrál a feszültség.

A kiállítás képeit vagy a mûvész stílusát természetesen hosszan lehetne még ele-
mezni. Ahogy Selmeczi is sejttette felkiáltásával, mielõtt meglendítette a karmesteri
pálcát: „Szóljanak a fanfárok!”, Korniss Péter hazatérése ünnep. Selmeczi hangsúlyoz-
ta, Korniss olyan mai mûvész, „aki nélkül nincsen kortárs magyar gondolkodás”. Igen,
Korniss olyan alakja a magyar kultúrának, olyan erdélyi figurája, aki történelmet írt –
mint kortársai közül nem kevesen. Majd tíz évvel ezelõtti kiállítását még jó barátja Kán-
tor Lajos nyitotta meg, pár éve, erdélyi látogatásakor még meglátogatta Kallós Zoli 
bácsit, akivel egykor együtt járták a falvakat, s Budapestre hazatérve beszámolhatott 
erdélyi élményeirõl Kányádi Sanyi bácsinak. Változik a világ, változnak az értékek:
Korniss még az a fényképész, aki – saját elmondása szerint – megtisztelve érezte ma-
gát, és hálás volt, hogy lefotózhatta képei szereplõit. Hálás a bizalomért. Ez a lelkület
a változások ellenére ott van Korniss minden képén, õ nemcsak fényképez, hanem tisz-
tel, megörökít, megõriz, megmutat.

Várjuk a következõ kiállítást, várjuk az újabb képeket, addig is igyekszünk megta-
nulni Kornisstól, hogy hogyan kell látni.

Tóth Gödri Iringó
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MOLNÁR JUDIT

BIHARI ESEMÉNYSZERVEZÕK
1. Olyan fiatal nagyváradi nõkkel hozott össze a sorsom, akik nem ismerik az önsaj-

nálatot, a szülés után gyakran jelentkezõ, frusztráció kiváltotta depressziót, az újszü-
lött gondozásával járó kimerültséget, nem panaszodnak a „méltóbb elfoglaltság” hiá-
nyára. Ellenkezõleg: igyekeznek kifürkészni a csodateremtés egyéb titkait is. Herman
Noémi be sem várja elsõ kérdésemet, mert sejti, hogy kisvállalkozásuk útja érdekel en-
gem: az ötlettõl a megvalósulásig.

Értelmes szórakozás? Hasznosan eltöltött „énidõ”? – kérdez vissza. És már felsza-
badultan mondja is:

– Bizony elég hiányosak voltak a pályázási ismereteink, amikor 2016-ban férjem-
mel és egyik barátunkkal megcéloztunk egy vidékfejlesztési uniós programot. Szeren-
csénk volt: a meghirdetett 50 ezer eurónak megkaptuk a 85 százalékát…

– És a fennmaradó rész?...
– Ahhoz is hozzájutottunk. Ennek a feltétele az volt, hogy öt év alatt évi tízezres

forgalmat bonyolítsunk le. Eseményszervezés az alapprofilunk, tehát nem olyan elér-
hetetlen ez a feltétel, ám pályázat nélkül nem tudtuk volna megteremteni a vállalko-
záshoz szükséges berendezéseket. Igaz, folyamatosan megfelelni sem könnyû, de távol
áll tõlem a panaszkodás, hisz szépen alakul a csapatunk. Nem biztos, hogy választott
nevünknek köszönhetõen, de nem ódzkodunk önmagunk bíztató vállon veregetésétõl
sem. Jelszavunk a Yatta!, ami japánul azt jelenti: hurrá! A csapatszervezéskor minde-
nekelõtt a kézmûveseket szólítottuk meg, mivel egyre népszerûbb lesz a régebben „csi-
náld magad!” akciónak nevezett tevékenység, és nemcsak szerte a nagyvilágban, 
hanem közvetlen környezetünkben is. Elsõ lépésként egy weboldalt létesítettünk a kéz-
mûveseknek, nemcsak azért, mert ilyen nincs a román piacon, de a kapcsolattartás 
nagyon fontos: segítséget jelent az eladónak és a vevõnek egyaránt. A csapattagok bér-
letrendszerben fél évre vagy egy évre megveszik a weboldalt, annyit és azt töltenek fel,
amennyit akarnak, mi nem nyúlunk bele a másik munkájába. 

2. Karikás Noémi, a csapat egyik legkreatívabb tagja fontosnak tartja kiemelni, hogy
olyan más csapatról nem tud, amely vásárt is szervezne, ahogy õk teszik a majálisok
kézmûves vásáraival. Az idei várbeli majálisnak is nagy sikerû eseménye volt az õ 
vásárjuk, ismét jöttek az elõzõ években megismert kézmûvesek egész Erdélybõl; de
olyanok is megkeresték õket ajánlataikkal, akikhez eljutott a vásár híre. Érdekességként
említették a székelyudvarhelyi Mátyás Adélt, aki nagy babákat készít, minden részlet
az õ keze munkája. Reklámmenedzseri felkészültségének köszönhetõen babái már el-
jutottak Ausztráliába is. Az idei majális egyik fõ attrakcióját is épp Karikás Noéminak
köszönhettük. Az angol Annie Sloan által kidolgozott speciális krétafestéssel felújított
bútoroknak, a vágódeszkából varázsolt kulcstartóknak, a kidobásra ítélt háztartási 
alkalmatosságok üzenõ felületekké „avatásának”. 

Mindketten nagyon fontosnak tartják a vásárokat, mert ott nemcsak online, hanem
élõben is látja a vevõ a termékeket, esetleg azt is, ahogyan készülnek. Mindkét ifi-
asszony a szellemi munka területérõl lépett át a kreatív kézmûvességbe. Herman Noé-
mi tizennégy évig dolgozott a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárában, de egy idõ
után már nem érezte magáénak a változatosságot mellõzõ munkát, most viszont öröm-
mel mondja: nagyon rátalált a vállalkozói munkakör. Karikás Noémi tizenkét évig volt
a szinkronstúdió fordítója, és õ is úgy érezte, egyre inkább beszûkülnek a mindennap-
jai. Szintén 2016 óta kezdett hobbiszinten foglalkozni a bútorfestéssel, kisvállalkozói
engedélyt váltott ki, beindítva ezzel a Manoka Arts & Crafts kft-t, következõ lépésben
pedig szeretné, ha saját kisboltot nyithatna, csak nem könnyû a megfelelõ helyiségre102
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rátalálni, a legnehezebb pedig az anyagi alap megteremtése. Elmondásuk szerint Ro-
mánia még nem jött rá, hogy a kis- és középvállalkozásokat támogatni kellene, hisz õk
a szolgáltatásukat tudják fejleszteni, a workshopokon a kreativitást kiélni. Igaz, megél-
ni még nem lehet belõle, mivel nagyok a járulékos költségek. Ahol csak tudnak, segí-
tenek egymásnak, hívják, keresik a többieket, nemcsak a folyamatos kapcsolattartás és
a tapasztalatok kicserélése végett, de bármikor bejöhet egy újabb rendelés, potenciális
munka. Azt mondják, nem sétagalopp a kézmûveskedés. Ám ha valaki nem tudja tel-
jes szívbõl csinálni, akkor inkább hagyja abba. 

Mennyire változatos a felhozatal a vásárokon, mi mindennel foglalkoznak az alko-
tó kedvû fiatal nõk? Megtudtam, hogy nagy részük gyesen van, így természetes a sok
játékkészítõ, bár többen varrnak, és ékszereket készítenek, illetve nagyjából mindennel
foglalkoznak a ház körüli teendõk közül, de a vásárokon kelendõk a gyümölcslevek,
lekvárok, szörpök és az újabban kapós csendes könyvek, az úgynevezett matató köny-
vek kicsiknek.  Õsztõl bõvítenék a weboldalukat, cégalapítási tanácsadásra is gondol-
tak, románul és magyarul, készítenek majd egy-egy kis interjút minden kézmûvessel,
hogy végre Várad is felkerüljön a vásártérképre, és a jövõ májusi háromnapos majális-
nak még erõteljesebb visszhangja lehessen, mint az idei nagy sikerûnek volt. Több
workshopot is szeretnének rendezni, mert mintha Váradon még nem volnának teljes
mértékben felkészülve arra, hogy valami eddig nem ismert tevékenységet gyorsan meg-
tanuljanak, pedig nemcsak ételrecepteket lehet váltani, ha-nem munkakört is. Az ön-
képesítés mindenki elõtt nyitott, lehet értelmesen szórakozni, segíteni egymást fotó-
zással vagy bármivel, és például a bútorfestést is el lehet egyedül végezni, nemcsak
a varrást és befõzést. Egyre jobb hangulatú a csapat, gondot inkább csak az idõpont-
ok egyeztetése okoz, hisz nyáron például már sokan a karácsonyi megnövekedett ke-
resletre dolgoznak.

3. Nagy Tímea-Zita a partnerek felkutatása, a szerzõdéskötések menedzselése mel-
lett felvállalta gyermekrendezvények szervezését. Második kisfia keresztelõje alkalmá-
ból, amikor elkezdte szervezni az eseményt, rájött, nincs olyan cég, amelyik biztosíta-
ni tudná a kreatív és logikai játékszervezést. Aki például bohócot, bûvészt is tudna
„szerezni”, mindent, amire igény volna. Belefogott hát õ maga… Ebbõl született a gyer-
mekrendezvényeket szervezõ Davidam Kft. Pályázati tanácsadó lévén, a pályázási le-
hetõséget könnyen megtalálta, és 2015-ben meg is nyerte. Tisztában volt vele, hogy so-
kan sokféle eseményt szerveznek, így az igényteremtést tûzte ki céljául. A pályázati
pénzbõl vették az elsõ, mindenekelõtt ügyességi és logikai fajátékokat. Az elsõ évben
három rendezvényük volt, most már évente harminc körül tartanak. Mint minden más
hasonló munkában, ebben is folyamatosan fejlõdni kell, nem lehet ugyanarra a helyre
ugyanazokkal a játékokkal visszatérni. Állandóan foglalkozni kell a fejlesztéssel,
ugyanakkor a produkció függ a megrendelõ igényeitõl is. Nem tudja erre szánni az ide-
je nagy részét, egyébként is csak körülbelül egy fél éven át mûködnek, amikor szabad-
téren lehetnek. Jó volna, ha sikerülne majd egy zárt teret bérelniük, de az egyelõre csak
vágyálom. Önálló mûsoraik még nincsenek, más rendezvényekbe integrálódnak. Ha
majd sikerülne egy közösségi teret belakniuk, változtathatnának az ajánlataikon.
Gondolt más megyék és a felnõttek felé történõ nyitásra is, de a gyerekprogramok
már bejáratottak, és az említett nyitás a jelenlegi egy állandó alkalmazottjuk mellett
több személyt is igényelne. A bedolgozók változnak, nagyobb terveknél nem lehet 
bizonytalanra építeni. 

A nagyváradi piacoknak évtizedek óta állandó slágere a borsi káposzta, a tavaszi
üdezöld primõrtõl kezdve az õsszel megjelenõ és a téli ínségesebb idõszakot uraló hor-
dóban savanyított áruig. Ennek az elévülhetetlen hírnévnek a hátára pattantak fel a
Nagyváradtól nyolc kilométerre fekvõ határ menti nagyközség ötlettündérei, a néptán-
cos, örökmozgó Bajgyik-Baranyi Emma és gyerekkori ismerõse, Ambrus Zsuzsa, elin-
dítva a hírnév útján a borsi káposztafesztivált. Kérdésemre, hogyan is pattant ki az öt-
let, Bajgyik-Baranyi Emma olyan egyszerûséggel válaszolt, mintha egy ilyen eseményt
bárki bármikor pillanatok alatt képes volna megszervezni: együtt unatkoztak Ambrus
Zsuzsával a vadmeggyfa alatt, és jött az ötlet, hogy nem ártana valami közösségépítõ
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esemény. Ez a kétezres évek elején történt, azt megelõzõen tartottak már gyermeknapo-
kat, bográcsozást a borsi erdõben vagy Száldobágyon, sportnapot és Mikulás-bált, de ez
felvillanyozta mindkettõjüket.  Régi ismerõsök lévén, sokat nem kellett egyeztetniük,
nekiláttak a tervezésnek. Zsuzsa kertjében nõ a fesztiválra szánt káposzta, megbeszél-
ték, hogy csak helyi csoportok vehetnek részt a fõzõversenyen, a szervezésbe pedig be-
segít a nõszövetség, presbitérium és az iskolák. Õk küldik szét a meghívókat, ugyanis
a személyes megszólításhoz ragaszkodtak, mert az sokat számít, és a kidolgozott felté-
telekhez is: a csapatok vicces uniformisban jelenjenek meg, saját bemutatkozó szöveg-
gel (ének, vers tetszés szerint), és minden csapatnak legyen meg a sátra. A fesztivált
mindig vasárnap rendezik, kizárólag egy ételt fõz minden csapat, helyi, házi jellegû
ételeket. Általában tíz fölötti a részt vevõ csoportok száma, a díjazás pedig különbözõ
kategóriákban történik, úgymint a leghagyományosabb, illetve a legmodernebb étel, 
a legjobbnak ítélt bemutatkozó szöveg, a legötletesebb uniformis és a sátordekoráció.
Különlegesen fontos, hogy nincs díjhalmozás, egy csapat egy díjat kap, nincs eleve el-
rendelt nyertes, a zsûri nem is tudja, melyik csapat fõztjét kóstolja éppen, mivel egy-
forma tálakat adnak mindenkinek. Ma már jóval túllépte az esemény népszerûsége a
megye határait, sõt az országhatáron túlról is jönnek vendégeik. Nagyon sok és nagyon
jó visszajelzésük van, már a nyár elején elkezdik kérdezgetni, mikor lesz a fesztivál,
lesz-e gyerekjátszótér, egyéb programok, úgyhogy nagy a készülõdés. A káposztafeszti-
vált egyébként a helyhatóság finanszírozza, köszönettel veszik az anyagi támogatást –
mondta Bajgyik-Baranyi Emma. Mert így több jut a többi közösségépítõ programra: az
október eleji szüreti bálra, a kemencés ételek novemberi fesztiváljára. A nagy sikerre
való tekintettel az idén kettõ is lesz ez utóbbiból; majd jön a farsangi bál, kötelezõ jel-
mezekkel, végül pedig az állandó programot, régi szerelmét, a néptáncot említi. Õ már
nem aktív táncos, esetleg fel-fellép néha hétközben, de gyerekekkel tart órát, egy héten
egyszer. Mindezt önkéntes alapon, ez az életformája. A káposztafesztivált követõ prog-
ramokat hallva megjegyeztem, hogy akkor tavaszig nem fognak unatkozni, õ pedig 
nevetve válaszolta: számára Bors a világ közepe, és Zsuzsával sokszor emlegetik is: ná-
luk mélyebben érzõ lokálpatriótát nem találhat senki. 

4. Miközben a kreatív, merész szellemû vállalkozónõkkel beszélgettünk, egyiktõl-
másiktól, a legkülönbözõbb témákkal kapcsolatban, elhangzott a bizakodó kijelentés,
hogy „majd Dalmával megbeszéljük”. Ezért gondoltam én is, megkérdezem Petõ Dalma
városi tanácsost, melyek a nagyváradi vállalkozónõk és nemcsak az õ legfontosabb
gondjai, és mennyire sikerül megoldani ezeket. Nagyon örültem, amikor nem kezdett 
a pénz és a jóindulat hiánya miatt panaszkodni, hanem arról beszélt, milyen sokat szá-
mítanak a közösség szempontjából a közös lelkesedéssel megszervezett események.
Nyár közepéig számos rendezvényt sikerült a vállalkozónõk segítségével (is) megszer-
vezniük, minden alkalommal jól érezhetõen, mennyire tudták tartani magukat kitûzött
szempontjukhoz, miszerint akkor jó egy esemény, ha mindenki jól érzi magát benne.
Ezenkívül viszont Petõ Dalmának van még egy fontos szempontja, amit mint ember,
családanya és feleség és nem utolsósorban – természetesen – mint városi tanácsos is
szigorúan betart: az egyéni példaadás. Tanácsosként különösen fontos, hogy ne legyen
elérhetetlen, mindig hallgassa meg az embereket, akik tudják, hogy õ ott van, és a ren-
delkezésükre áll. Közösségépítõ politikusnak tartja magát, aki a közösséggel együtt, 
a közösségért tesz mindig. Ezt szerinte jól érzik azok, akik javaslatokkal, illetve segít-
ségért fordulnak hozzá. Példaként a 2017-ben alapított Ovisuli Egyesületet említi: több
helyrõl érkezett olyan jelzés, miszerint hiányzik egy olyan egyesület, amely nagyvára-
di magyar családoknak és gyerekeknek szervez különbözõ programokat. Természetesen
megértette a kérést, és az alapítás óta virágzik is az egyesület. Nyár közepéig húsznál
több rendezvényük volt az Ovisulival. Szerencsésnek érzi magát Petõ Dalma, mert sze-
reti azt, amit csinál. Szerves része a közösségnek, érzi a bizalmat, nagyon jó, fiatal csa-
pattal dolgozik együtt. A rendezvényeken mindig prioritás a helyi értékek felkarolása:
helyi vállalkozókkal dolgoznak, a helyi fellépõknek – különbözõ tánccsoportoknak, di-
ákoknak, a mûvészeti líceum tanulóinak – pedig mindig lehetõséget adnak arra, hogy
megmutassák magukat. Talán a több mint tizenöt éve szervezett majális is ezért sikerül104
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évrõl évre egyre jobban, de más rendezvényekre sem lehet panaszuk, hisz a virágkar-
nevált, a Körös-parti partit is szeretik a nagyváradiak. Mindenre nyitott, nagyon örül,
ha jó ötletekkel, javaslatokkal keresik meg az emberek.  A gondok közül talán a legsú-
lyosabbként a több nyelven való kommunikáció hiányát említi. Hiányérzete van akkor,
amikor például a helyi vállalkozók nem kommunikálnak több nyelven, hiszen az
online kommunikáció lehetõséget ad erre, nem korlátoz. Folyamatosan beszélget a he-
lyi magyar vállalkozókkal, arra buzdítja õket, hogy tartsák fontosnak az anyanyelven
való kommunikálást is, hiszen ez nem csupán mindenkinek az elõnyét jelentené, ha-
nem neki egyik programpontja is: legyenek bátrak, használják ki hasznosan mindazt,
amit lehet, mutassanak példát, mert ha nem így tesznek, akkor azok, akik itthon ma-
radtak, elbátortalanodnak, és talán õk is elmenésre gondolnak. Márpedig a távozást
elõbb-utóbb az egész közösség megsínyli. Végezetül még azt tartja fontosnak Petõ
Dalma elmondani, hogy tanácsosként, ha hívják, mert szükség van a segítségére, ház-
hoz is elmegy. Szerinte ugyanis így helyes, így a legtermészetesebb, és így megy legjob-
ban a közös munka. 

PARAJDI LEPKEHÁZ

Igazán hétköznapi, tipikusnak mondható kelet-európai kortárs történettel kezdõ-
dött minden: a fiatalság kötöttségek nélküli idõszakát kihasználva, egy székelyföldi
pár kalandvágyból 2007 végén elment Londonba szerencsét próbálni. Egyévi szállodai
pincérkedés után hazajöttek, spórolt pénzükbõl vásároltak egy Ford Fiestát, majd a szü-
lõktõl külön költözve egy felsõboldogfalvi albérletben elkezdték itthoni közös életüket.
De ami a legfontosabb, a szigetországban valami olyat láttak, amit addig még soha:
LEPKEHÁZAT!

Egyévi intenzív külföldi munka után hazahúzott a honvágy. A honvágyban van va-
lami megmagyarázhatatlan, valami ösztönös, valami tudatalatti, aminek nem sok köze
van a rációhoz. Ennélfogva nehéz ésszerû választ adni a „miértre”. Mert felmerült a
kérdés. Itthon korábban elkezdett életünket folytattuk, egyikünk földrajztanárként
mindennap ingázott, másikunk a civil szférában próbálta megtalálni újra önmagát. Las-
san kiderült, hogy a tanügyben egy évre kötött munkaszerzõdésem miatt többszöri pró-
bálkozás ellenére sem kapunk banki hitelt, amivel saját lakást vásárolhatnánk, vagy
építhetnénk. Ekkor kezdtünk el olyan vállalkozáson gondolkodni, ami egyrészt hosszú
távú anyagi kiszámíthatóságot ad, illetve az egzisztenciális javakon túl valamiféle ér-
téktöbblettel is rendelkezik. Mindkét kritériumot fontosnak tartottuk. 

Szabadidõnkben kávézáskor házi ötletbörzéket tartottunk; megpróbáltuk papírra
vetni számításainkat, lehetõségeinket. Idõközben egy külön füzetet is vásároltunk (ami
máig megvan), hogy szárnyaló gondolataink ne repüljenek szét. A rendelkezésünkre ál-
ló szûkös pénzügyi keret, a saját képességeinknek és a külföldön minket ért ingereknek
a közös együtthatójaként – hosszas mérlegelés után – megszületett egy élõ trópusi lep-
kéket bemutató kiállítás ötlete. Bár akkor még nem tudatosan, de mint kreatív ötlet 
nagyon megmaradt bennünk a kint tartózkodásunk alatt meglátogatott londoni
Sensational Butterflies címû kiállítás, amelyet jelenlegi vállalkozásunk alapélménye-
ként tartunk számon. 

2011-ben az állandó munkahelyünk mellett elkezdtük egy idõszakos kiállítás elõkészí-
tését, aminek a megvalósításában és sikeres lebonyolításában nagyszerû partnerünk volt 
a székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum és annak frissen kinevezett igazgatója, Miklós
Zoltán. A kiállítás másfél hónapja egyértelmûvé tette számunkra, hogy van realitása egy
állandó élõ trópusi lepkéket bemutató kiállítás létrehozására, mindössze a megfelelõ hely-
színre, kezdõ tõkére és – mind utóbb kiderült – szerencsére és kitartásra van szükség. És
ekkor meghoztuk szárnybontogató vállalkozásunk elsõ legfontosabb döntését, és
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kényszerhelyzetbe hoztuk magunkat
Családi összefogással banki hitelt vettünk fel, majd a lelkesedéstõl túlfûtött létbi-

zonytalanságba fejest ugorva egyikünk a biztos tanári állását is felhagyta, és a többszö-
ri helyzetelemzés után 2012 tavaszán elkezdtük egy bérelt ingatlanra megépíteni Ro-
mánia elsõ állandó lepkeházát. Bár az elsõ évben végkimerültség miatt kétszer vitt be
a feleségem a sürgõsségire, a kitartó munka õszire megerõsített bennünket, hogy talán
lesz esélyünk hosszú távon is a fennmaradáshoz.  

Télen megpihenve, kiértékelve hibáinkat, további fejlõdési irányba kezdtünk el
gondolkodni. Tavasszal megkerestük a bukaresti Grigore Antipa Természettudományi
Múzeumot, hogy lennének-e partnerek egy idõszakos élõ trópusi lepkekiállítás létreho-
zásában. A két napig nagy izgalommal fogalmazott e-mail tíz perc alatt megfordulta
magát, még aznap megegyeztünk egy személyes találkozóban, és május 1-jén már nyi-
tottunk is a román fõváros patinás múzeumában. Mérföldkõ volt ez az év is. A nagy si-
kerû három hónapos kiállítás további idõszakos kiállítások létrehozásához kiváló ugró-
deszkának bizonyult: jászvásári, budapesti, suceavai, nagyváradi, csehországi bevásár-
lóközpontok kértek fel. Így az évek folyamán vállalkozásunk nemcsak a parajdi állan-
dó helyszínünk mûködtetésével volt elfoglalva, hanem második pillérként idõszakos
kiállítások szervezésével, lebonyolításával is bõvült.  

Bár az elmúlt nyolc év minden megjelenési lehetõségének nagyon örvendtünk, de
talán a legfontosabb, hogy a Parajdi Lepkeház bebizonyította, van értelme a történetet
továbbgondolni, magasabb szintre emelni. Így a székelyudvarhelyi 4Zet Architects épí-
tészeti iroda segítségével sikerült 2017-ben egy olyan kortárs, reprezentatív épületet
megépítenünk, amely reményeink szerint nemcsak hogy közel áll a saját vizuális érték-
rendünkhöz, világunkhoz, hanem – ha fellengzõsen is – megpróbál valamiféle követen-
dõ példaértéket is képviselni. Az új épületegyüttesben immáron nem csak a lepkék cso-
dálatos világával lehet megismerkedni: helyet kapott benne egy folyamatosan fejlesz-
tés alatt álló igényes ajándékbolt, illetve egy hangulatos terasszal ellátott kávézó is. Bár
az önmeghatározás egy kicsit szokatlannak tûnhet, de egy olyan butique lepkeház pró-
bálunk lenni, ahol a látogató azt érzi, itt törõdnek a részletekkel. Természetesen még
sok a tennivalónk, meg az ötletünk is, de igyekszünk arra, hogy a törekvéseinket, ha
nem is látja, de legalább érezze a látogató.

Organikusan fejlõdünk?
Valahol azt olvastuk, hogy az a jó, ha egy vállalkozás organikusan fejlõdik. A mi ol-

vasatunkban ez azt jelentheti, hogy a vállalkozás igyekszik olyan megfontolt döntése-
ket hozni, ami túlzott kockázatvállalás nélkül igazodik a számára elérhetõ anyagi és
egyéb, számokban nem kifejezhetõ lehetõségekhez. Ha ez így van, akkor a lepkeházunk
fejlõdéstörténetének nem minden szakaszáról mondható el ez (de talán más vállalko-
zás esetében sem), ugyanis születtek olyan döntések, amelyek vakmerõek, nem eléggé
megfontoltak voltak, és amelyek igenis a vállalkozás teljes vesztét okozhatták volna.
Egyik ilyen sikertelen próbálkozásunk a magyarországi Hajdúszoboszlón létrehozan-
dó állandó lepkeház megépítése volt. Vállalkozásunk teljes anyagi tartalékát és a fe-
leségem családi örökségének nagy hányadát felemésztve sem sikerült akkora látoga-
tói számot elérnünk, ami legalább egy halvány esélyt adott volna a következõ évi új-
rapróbálkozásra. Egy teljes évi megfeszített munka és nem kevés pénz veszett oda, de
legalább idejében abbahagytuk.  Sokat tanultunk, mára megfontoltabbá váltunk, job-
ban figyelünk a részletekre. 

Hogy mi a „tuti recept”, azt nem tudjuk,
de az biztos, hogy a befektetett munkát, az odafigyelést, a folyamatos fejlõdést nem

lehet és talán nem is szabad megspórolni. Legalábbis nekünk nem sikerült. Családi vál-
lalkozás esetében különösen fontos az együtt gondolkodás, a közös célok meghatározá-
sa. Ez mindenki részérõl türelmet és folyamatos egymásra figyelést igényel. Igyekezni
kell, hogy mindkét fél egyformán magáénak érezze a vállalkozást, ellenkezõ esetben
csökken a lelkesedés, belsõ konfliktushoz vezethet. 106
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A sikerrõl beszélgetve a feleségem azt mondta, hogy mindenképpen írjam bele a
cikkbe, hogy a sikernek meg kell adni az esélyt. Mondhatnánk, hogy mi megadtuk, és
kész. Ez így bionyára túl fellengzõs, de amit mi talán megtettünk, és talán más a he-
lyünkbe nem tett volna meg, az a többszöri kockázatvállalás. Ez mindenképpen szük-
séges volt ahhoz, hogy a lepkeházas történetünk fennmaradjon, tovább fejlõdjön. Ez ta-
lán nem is emberi kvalitás kérdése, inkább alkati kérdés.

Már kezdtük unni a „Steve Jobs”-idézeteket.
Minden kezdõ vállalkozó keresi azokat a felületeket, platformokat, ahol fejlõdni

tud, ahol megtanulhatja energiájának, idejének optimális beosztását, ahol mások hibá-
jából saját maga számára hasznosítható végkövetkeztetéseket vonhat le, ahol aranysza-
bályokat hall, ahol hasonszõrûek társaságában feloldhatja vélt vagy valós vállalkozói
magányát, ahol olyan varázsszavakat hall, mint kreativitás, marketing. Néhány ilyen
megnyilatkozási lehetõségen aktív vagy passzív szereplõként mi is részt vettünk. Ko-
rábban sokkal nagyobb lelkesedéssel, mára már egy kicsit telítõdtünk a divatos Steve
Jobs-idézetekkel, hivatkozásokkal. Minket nem inspirált, sõt talán kontraproduktív
volt. Bár hasznos gondolatmorzsákkal bárhol találkozhatunk, érdemes folyamatosan
önmagunkra rákérdeznünk, hogy vajon valóban a megfelelõ helyen vagyunk-e. Az ide-
jében feltett kérdésekkel elég sok idõt és energiát megspórolhatunk, és egy esetleges fej-
lõdési vakvágány lehetõségét is korábban kizárhatjuk.

Ilyen a vállalkozói lét!?
Feleségem, Melánia kint éppen fogadja a látogatókat, kérésre kávét szolgál fel, el-

mondja a Lepkeház belsõ rendszabályzatát, megújult erõvel a naponta többször ismét-
lõdõ lepkés látogatói viccekre reagál, kislányunk, Lili a nagyszüleinél van, én szabad-
napot kilobbizva, többnapos mosatlan edények és vetetlen ágy társaságában gubbasz-
tok, és dolgozom a cikken. Egy újabb fárasztó, de eredményes szezon utolsó szeptem-
beri napjait töltjük. Boldogok vagyunk! Ilyen a vállalkozói lét!? 

Kilyén Barna

AZ IKE IRÁNYVÁLTÁSA

Öt évvel ezelõtt jártam elõször az Amerikai Egyesült Államokban. 2014 tavaszán ér-
kezett a meghívás a Magyar Baráti Közösség részérõl, hogy az Erdélyi Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesület programjairól tartsak elõadást a Reménység tavánál szervezett táborban.
Idõközben kiderült, hogy végzettségem alapján, kommunikációs szakemberként egy
kerekasztal beszélgetésen is részt veszek, ahol a tapasztalataimról beszélhetek, azaz 
fiatalként hogyan tudunk kapcsolatot teremteni az ifjakkal. Miként élünk 21. századi
lehetõségekkel? A beszélgetés Média a szétszórtságban címet viselte. Ez volt életem el-
sõ útja a tengeren túlra. Rengeteg új helyzettel találkoztam, és új embereket ismertem
meg, akiknek hasonló gondjai, problémái, nehézségei és tapasztalatai voltak, mint az
itthon élõ és tevékenykedõ magyar közösségnek.

Az idén arra kértek a szervezõk, hogy mutassam be: hol tartunk azóta, milyen
irányba haladunk. Most már ketten mentünk a feleségemmel, hogy az IKE tevékenysé-
gérõl, eredményeirõl beszámoljunk. Ami még csak tervezet volt, az az utóbbi öt eszten-
dõben valósággá vált. Túl vagyunk egy strukturális átszervezésen, folyamatosan szer-
vezzük a megyei elnökségeket, amelyek hol nagyon jól mûködnek, hol stagnálnak. 
Néha fent, néha lent. Azóta már egy második generáció is „kiment”, akikkel sikerült
biztos talajra helyezni és továbbadni a következõ nemzedéknek az alapokat, amelyek-
re folyamatosan építkezünk. Amikor szükséges, változtatunk, újra és újra nekifutunk. közelkép
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Legnagyobb sikerünk a 2016-os és 2018-as Válts irányt! Fesztivál. Ritkán érkezik
ilyen hirtelen a megerõsítés, de mi ezt megtapasztalhattunk ezen a rendezvényen. En-
nek a kiindulópontja és elsõ fázisa a bizalom volt. Bizalmat kaptunk az erdélyi magyar
fiataloktól, akik 2016-ban Szovátára 1500-an, majd 2018-ban Nagyenyedre 2500-an jöt-
tek el. Itt teljesedett be mindaz, amire vágytunk: egy közösségbe gyûjteni a fiatalokat.
Itt éreztük egymás erejét, a közösség erejét, és azt, hogy milyen sokan vagyunk, és mi-
lyen sokfélék, de valahol mégis kicsit egyformák. 

Párhuzamosan az IKE-struktúra építésével és a Válts irányt! beindításával rengeteg
erõt és energiát fektettünk az arculatépítésre. IKE-brandet építettük, hogy 2019-ben egy
erdélyi magyar fiatalnak erõssége és vágya legyen ehhez a közösséghez tartozni. Meg-
ismertetni velük mindazt, ami az IKE. Bevonni õket és lehetõséget adni az önkéntes-
ségi tapasztalat megszerzésére. Talán furcsa, hogy 2018-ban csapatunkból sokan 
lemondtak a szabadságukról, nyári pihenésükrõl és akár a vakációról is, hogy mások-
nak valami maradandót alkossanak. A Válts irányt! Fesztivál kétszáz helyszíni önkén-
tes és harmincfõs önkéntes-fõszervezõ csapat keze munkája. Rengeteg programunk és
rendezvényünk nem tudna létrejönni, ha nem lennének önkénteseink. 

A helyi és megyei szervezetekben tevékenykedõ fiatalok elõbb-utóbb valamelyik
egyetemi városba költöznek, így jelenleg Kolozsváron és Marosvásárhelyen egyetemi
missziós tevékenységet is folytatunk. A tõlünk kikerülõ generációból nagyon sok fris-
sen végzett egyetemista kereste meg az IKE-t, hogy nem tudunk-e valamilyen munka-
helyrõl, lehetõségrõl itt Kolozsváron. Ezen a ponton kezdtünk el azon gondolkozni,
hogy hol van a mi szerepünk egy ilyen esetben. Mert ez egyértelmû kérés, konkrétan
megfogalmazott igény. Közösen a Magyar Ifjúsági Tanács tagszervezeteivel elindítottuk
a Dinamit sikerkonferenciát, amely erdélyi fiataloknak lehetõséget adott a bemutatko-
zásra. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor szükség van a pozitív példára, megerõsítésre. 
A Dinamiton nagyon változatos elõadókat sikerült felvonultatni, akik itthon, Erdélyben
megvalósították álmaikat. Nemcsak vállalkozókat hívtunk; eljöttek ügyvédek, lelké-
szek, szakácsok, kertészek, tanítók is. A harmadik sikerkonferencia után továbbgondol-
tuk a koncepciót, megterveztük, hogy mi lehetne a következõ lépés, hiszen láttuk, hogy
Erdélyben több civil mozgalom is hasonló rendezvényeket kezdett el szervezni, így ju-
tottunk arra a következtetésre, hogy a valódi kérdésre még nem válaszoltunk. Mert bár
bemutattuk a jó példát, de hogyan lesz ebbõl munkalehetõsége azoknak, akik nem ér-
zik azt a talentumot, amivel maguktól el tudnak indulni? Ehhez kapcsolatot kell terem-
teni a vállalkozók és a frissen végzett egyetemisták között. Ez a következõ szint. Így jött
létre a Mesterségem címere állásbörze, amelyre kizárólag kolozsvári székhelyû vállala-
tok jöttek kolozsvári magyar egyetemistáknak bemutatkozni. Az állásbörzén szakember
segített a résztvevõknek a megfelelõ önéletrajzot megírni. A pozitív visszajelzések
nemcsak szóban, hanem tettekben is megvalósultak, hiszen azóta többen is álláshoz ju-
tottak. A Reménység tavánál sikerült bemutatni ezeket az újonnan elindított programo-
kat, majd hosszasan beszélgettünk ezek kivitelezésérõl és fenntarthatóságáról. 

A globalizáció erõs jele, hogy a több ezer kilométerre élõ magyar testvéreink is ha-
sonló gondokkal és nehézségekkel küszködnek, mint mi. Az elvándorlás, a számbeli
megfogyatkozás, a kilátástalanság és a szociális gondok mindenhol felütik a fejüket.
Záró gondolatom hasonló ahhoz, mint amit a magam, az IKE és az amerikai Magyar 
Baráti Közösség számára is megfogalmaztam: nem szabad sok energiát és idõt fektetni
abba, amit szeretnénk, de nincs. Azzal kell foglalkozni, ami van, abból fõzni, ami van,
és megtanulni örülni annak, amink van. Ha ezt megtanuljuk, és így tudjuk motiválni
saját magunkat, környezetünket és mindennapjainkat, akkor hiszem, hogy megtaláljuk
a miértjét a munkánknak és életünknek egyaránt.

Tussay Szilárd
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„ezek itt csak falak, minden lakás má-
sik történet, és az enyém is csak egy a sok
közül” – mondja Tóth Krisztina elbeszé-
lõje a Tizenhét lakás címû novellában,
miközben rögeszmésen kutatja saját egy-
kori otthonának mását.

A szerzõ legújabb, Fehér farkas címet
viselõ, tizenhat elbeszélést tartalmazó
novelláskötetében feltûnõen sok lakástör-
ténet van. Még akkor is, ha épp nem ezek-
be a sokszor szûk terû és zsúfolt ottho-
nokba járunk, érezzük a terek fojtogató
szorítását, fõként mert általában kénysze-
rû együttlétek és viszonyok jelenítõdnek
meg bennük – egyszerre viszik színre 
a biztonságosnak hazudott, ismerõs és
meghitt otthonosságot és a fullasztó, me-
nekülésre ösztönzõ diszkomfortot. Példá-
ul a Vevõk címû novellában, amelyben az
ügyfelek egy idõ után minden határt túl-
lépve veszik igénybe a kiszemelt lakást.
Vagy a már hivatkozott Tizenhét lakás cí-
mû történetben, amelynek elbeszélõje
mániákusan látogatja azokat az eladásra
kínált ingatlanokat, melyeknek az alap-
rajza megegyezik egykori gyerekkori lakó-
helyével. Ugyanígy a Lift címû novellá-
ban, amelyben tulajdonképpen annyi tör-
ténik, hogy egy ismeretlen férfi és nõ uta-
zik egy társasház liftjében, ennek minden
feszültségével együtt.

Van két ezektõl nagyon eltérõ novella,
a kötetbõl és általában Tóth Krisztina írói
világából is kitûnnek. A címadó Fehér
farkas, illetve a Borjú címû szöveg (nem
véletlen, hogy éppen két állat szerepel a
címekben, és a perspektíva mindkét szö-
vegben két fiatal lányéhoz közelít) olyan
világokba vezet, amelyek csak ritkán tár-
gyai Tóth Krisztina elbeszéléseinek. A ki-
szolgáltatott gyerek és kiszolgáltatott állat
történetei íródnak egymásra, de a szerzõ

mégsem egyszerûen arról mesél, hogy 
a vidék, a nyelvtelenség, a szegénység és
a kiszolgáltatottság kibírhatatlan, hanem
arról, hogy a vidék, a nyelvtelenség, a
szegénység és a kiszolgáltatottság helyze-
tében a gyermekkor kibírhatatlan vagy
nincs is. A férfiak-gyerekek-állatok hie-
rarchiája, az erõszak, a brutális elnyomá-
son alapuló „rend” világa gondosan ki-
dolgozott ezekben a novellákban, mégis
hihetetlenül gazdaságos szövegek. 

A tizenhat novellának a fele egyes
szám elsõ személyû, másik fele egyes
szám harmadik személyû elbeszélés.
Nem biztos, hogy tudatos, de izgalmasan
mutatkozik meg, hogy a jó novellának
nem ez a biztosítéka. A Borjú címû egyes
szám harmadik személyû elbeszélés pél-
dául épp olyan jól mûködik, mint a Vevõk
egyes szám elsõ személyû története. Ami
a kötetben még feltûnõ az eddigiekhez
képest, hogy Tóth remekül ötvözi a tárca-
novella és a klasszikus elbeszélés mûfajá-
nak poétikai sajátosságait. Az elõzõ, Pár-
ducpompa címû, ötven közéleti tárcát tar-
talmazó kötet egy szövegtestbe rendezve
nem mûködött olyan jól, mint ahogy va-
lószínûleg az eredeti megjelenés pillana-
tában, egy hetilapban mûködött, amikor
aktuális társadalmi, politikai események-
re és érzékenységekre reflektált. Persze
felvetett fontos témákat, mint az idegen-
gyûlölet, a szegénység, az autoriter okta-
tási rendszer, az elvándorlás, a hajlékta-
lanság, a gazdasági kiszolgáltatottság
(nemi, etnikai stb.), kisebbségiség, de a
szövegek egymás mellé helyezve olykor
nagyon receptízûek és rutinosak lettek,
másszor didaktikusak, és az is megesett,
hogy újratermeltek bizonyos oppozíciós
sémákat. Például a Huszonöt lépcsõben,
ahol arról olvashatunk, hogy Európa nyu-
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gati nagyvárosaiban a villamosvezetõ ki-
nyitotta volna a késve érkezõ és a jármû
után magassarkúban loholó nõ számára
az ajtót, kivéve Budapestet, ahol ez a vil-
lamosvezetõ simán és kajánul elhajt,
anélkül, hogy megismernénk legalább
utalásszerûen annak a kontextusát, ami-
ben egy ilyen helyzet létrejön (például,
hogy létezik ez a végtelenül frusztrált vil-
lamosvezetõ), nem beszélve a „Nyugaton
minden sokkal jobb” sztereotip és bináris
kódokat kijátszó tanulságról. Vagy a Hol-
land süti címû novellában, ahol a propa-
gandától megszédített vidéki házaspár
csuklóból és zsigerbõl gyûlöli a menekül-
teket, pedig azok valójában csak kissé
hippi, de egyébként kedves és mosolygós,
az õket rossz szemmel nézõ idõs házas-
párt sütivel kínáló holland turisták.

Éppen ezért tett nagyon jót az új kö-
tetnek, hogy a két mûfaj ötvözetébõl szü-
lettek a novellák, ez terjedelemben és
írástechnikában is nagyobb teret biztosí-
tott. Mégis vannak nagyon forgatókönyv-
szerû megoldások. Nem is véletlen, hogy
remek kisfilmek készültek az elbeszélé-
sekbõl, hiszen emellett nagyon erõs az at-

moszférájuk, sokszor ez hivatott ellensú-
lyozni az ötletszerûséget. A tizenhat tör-
ténet nagyon emlékeztet Pálfi György
Szabadesés címû, hét lakás történetét el-
mesélõ filmjéhez, ahol az egymás alatti
hét emeleten elhelyezkedõ otthonokban
élõ hétköznapi emberek látszólag hétköz-
napi történeteit ismerjük meg – a min-
dennapiságukban abszurd és drámai vilá-
gokat. Vagy Pedro Almodóvar spanyol
filmrendezõ, forgatókönyvíró Eszeveszett
mesék címû hat történetet feldolgozó
szkeccsfilmjéhez, ahol szintén teljesen
átlagos figurák hétköznapi helyzetébõl
kerekedik ki valami rendkívül tragikus,
miközben a karakterek hitelesek, emberi-
ek, a dramaturgia nagyon jó, és persze ne-
vetünk, hogy aztán hirtelen ránk zuhan-
jon a cseppet sem vidám felismerés nyo-
masztó családi és társadalmi viszonyok-
ról, erõszakról, a hatalom mûködésérõl. 

„A nyelv hatalom” – hangzik el a Pár-
ducpompa Táncol a nyelv a fürdõszobában
címû nyitószövegében. A Fehér farkas
egyes darabjai valóban élnek ezzel a hata-
lommal, és ellenszerül szolgálnak a nyelv-
telenséggel és a szégyennel szemben. 
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KOLOZSVÁRI ÍRÓI EGYESÜLETEK 
ÉS IRODALMI LAPOK 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
Irina Petraº (szerk.): Filiala Cluj al Uniunii
Scriitorilor 1949–2019

A Romániai Írószövetség kolozsvári
egyesülete idén ünnepli fennállásának
hetvenéves évfordulóját. Ez alkalomból
jelent meg Irina Petraº szerkesztésében 
a tanulmányokat, visszaemlékezéseket és
interjúkat tartalmazó kötet, amelyik al-
címében az Almanahul Literar (a jelenlegi
Steaua) folyóirat történetét is ígéri.

A bevezetõ tanulmányban az íróként,
irodalomkritikusként, fordítóként és szer-
kesztõként is számon tartott Irina Petraº,
a kolozsvári egyesület elnöke foglalja
össze a szervezet alapításának körülmé-

nyeit, történetének legfontosabb állomá-
sait és jelenlegi céljait. A kötet annak a tö-
rekvésnek a jegyében született meg, amit
Irina Petraº már 2005-ben, elnöki mandá-
tumának kezdetekor megfogalmazott:
szükség van a múlt eseményeinek rend-
szerezett dokumentálására, a történelmi
emlékezet ápolására, archívumok készíté-
sére és ezek naprakész adatokkal történõ
kiegészítésére. Elsõként a kolozsvári kötõ-
désû írok arcképcsarnokát tartalmazó,
Clujul literar: 1900–2005 (Kolozsvári iro-
dalmi élet 1900–2005) címû kötet jelent
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meg 2005-ben, majd ezt számos egyéb
hasonló jellegû kiadvány követte, közöt-
tük az idei évfordulós kötet is.

A bevezetõ tanulmányból tudhatjuk
meg, hogy a Romániai Írószövetség ko-
lozsvári fiókszervezete 1949 tavaszán
alakult, az Almanahul Literar folyóirat 
elsõ számát pedig ugyanazon év decem-
berében adták ki. A szervezet elsõ szék-
helye a Jókai (mai Napoca) utca 2. szám
alatt mûködött. Irina Petraº megemlíti azt
is, hogy az 1945-ben alapított Romániai
Magyar Írók Szövetsége ekkor már közel
négyéves múltra tekintett vissza, és az új
írószervezet a magyar és román szerveze-
tek összevonásával, gyakorlatilag a mûve-
lõdési élet központosítása révén jött létre.
Az egyesített szervezetben a tagok több-
sége eleinte még magyar nemzetiségû
volt, kezdetben a hivatalos iratokat is ma-
gyar nyelven szövegezték, és utólag fordí-
tották azokat románra. A kolozsvári fiók 
az országos szervezet legjelentõsebb rész-
legének számított még az ötvenes évek
végén is, amikor tagjai két román nyelvû
(Tribuna, Steaua) és négy magyar nyelvû
(Utunk, Korunk, Napsugár, Dolgozó Nõ)
folyóiratnál dolgoztak. A szervezet elsõ
elnöke 1949-ben Nagy István, õt követi a
sorban Ion Brad, D. R. Popescu, Ion Vlad,
Liviu Petrescu, Constantin Cubleºan,
majd 2005-tõl Irina Petraº.  

A korabeli sajtóból fény derül arra is,
hogy az új alakot öltõ Írószövetség meg-
határozott feladata az irodalmi életnek az
ideológiai elvárások alapján történõ meg-
szervezése, ennek részeként a szocialista
realizmus alkotói modelljének terjeszté-
se. Ennek érdekében a szervezet jelentõs
anyagi támogatásban részesül: saját fo-
lyóiratokkal rendelkezik, létrejön az
pénzügyi forrásokat biztosító Irodalmi
Alap, a tagok alkotótáborokban dolgoz-
hatnak, és ingyen pihenhetnek az írószö-
vetségi nyaralókban. Az állami támogatá-
sért cserében viszont az íróknak fel kell
adniuk alkotói szabadságukat, és csatla-
kozniuk kell a hivatalos platformhoz, egy
pontosan körvonalazott paktum része-
ként. A tudományos, irodalmi és mûvé-
szeti tevékenység ösztönzésérõl szóló
1949-es törvényrendelet éppen ennek a
megszövegezett formája. A törvény sze-
rint jutalomban részesülnek az írók, iro-
dalomtudósok, mûkritikusok és publicis-
ták, tehát azok az alkotók, akik harcolni

hivatottak az „új kultúráért, a tömegek kul-
túrszínvonalának emeléséért”. Az állami
támogatás tehát biztosított, s ezután „az
alkotó írókon és tudósokon a sor, hogy be-
bizonyítsák, méltók arra a megkülönböz-
tetett figyelemre és szeretetre, amivel a
munkásosztály, […] a Párt, valamint a kor-
mány elhalmozza õket”. (Új ösztönzés 
a tudósoknak, íróknak, mûvészeknek. Ro-
mániai Magyar Szó, 1949. január 31.)

Errõl az idõszakról szólva Irina Petraº
megemlíti, hogy az ideológiának alávetett
nyelvezet mögött az íróknak és szerkesz-
tõknek sikerült megkerülniük a propa-
ganda szólamait, és ténylegesen értékes
irodalmi projekteket is meg tudtak jelení-
teni mûveikben.

A kötetben az Írószövetség és az iro-
dalmi folyóiratok történetének összes je-
lentõs idõszaka és eseménye megjelenik,
az 1949-tõl számított korfordulótól kezd-
ve egészen napjainkig. Az elsõ rész az
írószervezet múltjáról szóló írásokat
gyûjti össze. Ebben a részben jelenik meg
a Ion Braddal készített interjú, amely el-
sõsorban az 1953–1955 közötti idõszakot
eleveníti fel, amikor a kolozsvári írószer-
vezet titkári teendõit látta el. Ezt követi
Ion Brad visszaemlékezése az 1981-es bu-
karesti gyûlésrõl, amely D. R. Popescut
választotta az országos írószervezet élére.
Ion Vlad és Constantin Cubleºan írásai
után az értelmiségi élet kolozsvári szín-
helyei kelnek életre: a korabeli New York
Kávéház (a késõbbi Continental Szálló), 
a politikusok, mûvészek és írók kedvenc
találkozóhelye, valamint az Tribuna szer-
kesztõsége mellett levõ Arizona kávézó, az
irodalmi viták hagyományos színhelye. 

A második részben az kolozsvári író-
szervezet folyóiratai kerülnek elõtérbe. 
A Steaua folyóirat korábbi fõszerkesztõjé-
vel, Aurel Rãuval készített interjú után
következnek Petru Poantã, Mircea Tomuº,
Virgil Mihaiu és Mircea Popa visszaemlé-
kezései a Steaua és a Tribuna folyóiratok-
ról. Igazi csemege, hogy a kiadvány szö-
veghûen közli azokat a köszöntõket, ame-
lyeket a Steaua 25 éves fennállása alkal-
mából küldött annak idején Constantin
Noica, Mircea Zaciu, Nicolae Manolescu
és Marian Papahagi. 

Ugyanebben a részben jelenik meg
Cseke Péter tanulmánya az 1949 után ki-
adott kolozsvári magyar irodalmi lapok-
ról. Habár a magyar irodalmi élet egyes
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emlékei máshol is megjelennek a kötet-
ben, a tanulmány jelentõsége, hogy hang-
súlyossá teszi a magyar jelenlétet a kiad-
ványban, kitérve a kolozsvári irodalmi
élet összes fontos mozzanatára. A tanul-
mányból megtudjuk, hogy a Romániai
Magyar Írók Szövetségének alakuló ülése
1945 márciusában zajlott Kolozsváron,
amikor Nagy Istvánt választották a szerve-
zet élére. A magyar irodalmi lap terve is
hamarosan szóba került, azonban az enge-
délyezésére még várni kellett, így az Utunk
folyóiratot a hadifogságból hazatért Gaál
Gábor indította el 1946 májusában. 

A második világháború utáni kor
szellemét idézik a tanulmány által emlí-
tett események: az „új írói szövetkezés”
gondolata 1947 tavaszán, egy bukaresti
magyar–román írótalálkozó során vetõ-
dött fel. Itt indítványozták elõször a Ro-
mániai Írók Szövetségének megalakítá-
sát, amely egységes szervezetben vonná
össze a nemzetiségek szerint tagolt író-
szövetségeket. Az újonnan létrejött író-
szervezet kolozsvári fiókjának életérõl
szólva Cseke Péter felidézi Kántor Lajos
gondolatait, aki szerint a hatvanas évek
elejének-közepének írószövetségi össze-
jövetelein „a hivatalos tekintélyt továbbra
is Nagy István jelentette. […] A helyzet
akkor kezdett változni, amikor a Steaua-
fõszerkesztõ Aurel Rãu költõ mellé olya-
nok kezdtek bekerülni a kolozsvári ro-
mán irodalmi életbe, mint […] Dumitru
Radu Popescu, a Tribunához a szintén
prózaíró Vasile Rebreanu és Augustin
Buzura. […] Velük mi, a magyar Forrás is
hovatovább hangadók lettünk, Lászlóffy
Aladárral, kevéssel késõbb Szilágyi Ist-
vánnal – a néhány évvel elõttünk járó
Szabó Gyulával.”

Ezt követõen Cseke Péter tanulmánya
a magyar irodalmi lapok történetét mu-
tatja be. A rövid életû Irodalmi Almanach
helyét a marosvásárhelyi Igaz Szó vette 
át 1953-ban. „Negyvennégy évfolyamával
az Utunk a leghosszabb életû romániai
magyar irodalmi lap. A sajtó- és iroda-
lomtörténészek – az ideológiai-politikai
szemléletváltásoknak megfelelõen – több
történeti periódust is elkülönítenek elem-
zéseikben” – írja a szerzõ. És való igaz,
hogy az Utunk története kapcsán végigkö-
vethetjük a romániai kommunista diktatú-
ra irodalomirányítási rendszerének külön-
bözõ idõszakait: a kezdeti pluralizmustól

az 1940-es évek végén beköszöntõ dogma-
tikus osztályharcos szellemig, a magyaror-
szági forradalom utáni megtorlások idõ-
szakától a Forrás-nemzedék színrelépésé-
ig, egészen az 1989-es rendszerváltásig. 

A Korunk közmûvelõdési szemle és a
Napsugár gyermeklap a magyarországi
forradalom elõszelének hatására indult
alkudozások révén indulhatott el 1957-
ben. A forradalom leverése után viszont a
fokozott ellenõrzés légkörében már egyér-
telmû elvárásként mutatkozott meg a ha-
talommal szembeni hûség kinyilvánítása.
A kultúra terén viszont olyan típusú nyi-
tást kíséreltek meg a Korunk szerkesztõi,
amely ideológiai szinten az enyhülés
szovjet példájával volt alátámasztható.
Az Utunk és a Korunk kapcsolatáról szól-
va Cseke Péter tanulmánya Kántor Lajost
idézi: „az Utunk elsõsorban szépirodalmi
jellegû volt, másmilyen szövegeket kevés-
sé vállalt, és bár abban az idõben a Ko-
runkban is eléggé jelentõs volt a szépiro-
dalom, emellett ideológiai, szociológiai,
filozófiai tanulmányok, társadalom- és
természettudományos munkák is szép-
szerével megjelentek, amelyek az Utunk-
ba nemigen kerültek be.”

Az 1968-ban induló háromnyelvû ko-
lozsvári egyetemista lap, az Echinox érde-
kes színfolt a romániai mûvelõdési élet-
ben. Az Echinox történetét rekonstruáló
László Szabolcs úgy fogalmaz, hogy
„egyedülálló jelensége a romániai össz-
kultúrának: különlegessé teszi egyrészt
az, hogy mindig többnyelvû formája volt
(hajdan román, magyar és német, ma csu-
pán román és magyar), másrészt pedig 
az, hogy (diáklap lévén) létmódját állan-
dóan az átmenetiség és a folytonos válto-
zás jellemezte”.

Cseke Péter tanulmánya kitér a rend-
szerváltás utáni irodalmi lapokra is. 
A Jelenlét, a Romániai Írók Szövetsége ál-
tal kiadott ifjúsági lap elsõ száma 1990 ja-
nuárjában jelent meg, és a kiadvány követ-
kezõ év tavaszáig élt. Az Utunk folytatása-
ként megjelenõ Helikon az erdélyi magyar
irodalom jelentõs fórumává vált az 1990-
es években. Az elismert szerzõk mellett a
folyóirat a fiatal tehetségeket is felkarolta,
valamint a kultúrák közötti párbeszéd
szellemében számos román szerzõ írásait
is megjelentette. Az 1995-ben induló Elõ-
retolt Helyõrség az azonos nevû alkotói
mûhely nyomvonalán jelent meg, könyv-112
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sorozatukkal és számos irodalmi rendez-
vényükkel „új, fiatalos jelenlétet hozott az
erdélyi magyar irodalomba”.

A kötet harmadik része a kolozsvári
irodalmi életnek a rendszerváltás utáni
idõszakát veszi számba. Horia Bãdescu
tanulmánya a Lucian Blaga Kulturális
Egyesület és a hozzá kötõdõ nemzetközi
fesztivál történetét idézi fel. Elena Abru-
dan a kolozsvári írókat bemutató video-
projekrõl ír, melynek anyaga nyomtatott

formában is megjelent. Ugyanebben a
részben mutatják be a 2000-es évek elején
megjelent Miºcarea Literarã és Nord
Literar címû mûvelõdési folyóiratokat,
valamint a besztercei, máramarosi és szil-
ágysági irodalmi életet. A kötet végén egy
kronológia is található, amely a nyomdá-
szat erdélyi megjelenésétõl (1528–1530)
követi végig az erdélyi irodalmi eseménye-
ket egészen napjainkig. 

Gyõrffy Gábor
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SZÁZ ÉV 
ERDÉLY MÛVÉSZETTÖRTÉNETÉBÕL
Murádin Jenõ: A biedermeiertõl az avantgárdig.
Tanulmányok, esszék 

Artprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2018.

Mûvészettörténet-írásunk doyenje,
Murádin Jenõ, több mint félszáz kötet
szerzõje az utóbbi években összegzésre
törekszik. Indokolja is ezt a 2017-ben
megünnepelt 80. születésnap. Akkor
beszélgetõfüzete jelent meg Szücs György
szerkesztésében, amelyben pályafutásáról
vall. E vallomás egy részlete a most meg-
jelent kötet hátsó borítóján is olvasható.
Arról a céltudatos felkészülésrõl szól,
ahogyan az Igazság címû napilap szer-
kesztõjeként az 1960-as évek közepétõl
naponta „munkaidejét” az Egyetemi
Könyvtárban töltötte, s valamennyi elér-
hetõ kolozsvári napilapból, folyóiratból
kijegyzetelte a mûvészettörténeti vonat-
kozású írásokat, híradásokat. Ez a gazdag
bibliográfia mindmáig munkássága alap-
ját képezi. Utóbb aztán levéltári kutatás-
sal, szakirodalommal, interjúkkal egészí-
tette ki anyagát, s így születtek adatgazdag
mûvészeti monográfiái. Az összegzés egyik
lépése volt 2016-ban az erdélyi magyar
mûvészeti irodalom 1867–1989 közötti
bibliográfiájának a közzététele két kötet-
ben. Válogatott mûvészettörténeti írásait
2013-ban adta közre Függõhidak címmel.
Nyolcvanhat tanulmány, pályarajz, refle-
xió olvasható a 600 oldalas kötetben. Kü-
lön összefoglalta Kolozsvár képzõmûvé-

szetének a 19–20. századi történetét is
2011-ben. Mindegyik kötete egyben album
is. Jó minõségû papíron szebbnél szebb
mûvészi alkotások illusztrálják õket. 

Az összegzés mellett Murádin Jenõ to-
vábbra is alkot, írja esszéit, reflexióit. En-
nek bizonysága legújabb kötete, mely 
a Függõhidak megjelenése óta született
írásainak gyûjteménye. Mint a cím is jel-
zi, a biedermeier korszak mûvészetétõl az
avantgárd mûvészek jelentkezéséig terje-
dõ idõszakra vonatkozó dolgozatokat ol-
vashatunk. Fõ kutatási területének külön-
ben az 1867-tõl kezdõdõ és az 1940-es
évekig tartó idõszakot tekinti. Egy helyen
vallomást is tesz, hogy bár feldolgozza a
historikus-akadémista mûvészetet, „mesz-
szemenõen jobban kedveli” az „újító szel-
lemû mûveket, különösen a 20. század el-
sõ felének avantgárdját”. Itt is vallja, amit
elõzõ gyûjteményes kötete címébe ikta-
tott, hogy a kutató feladata az anyaországi
mûvészethez, az ottani fõsodráshoz kap-
csolódó függõhidak kimutatása a perem-
vidék mûvészetében. 

A kötet az Elöljáró sorokon kívül 19
írást tartalmaz. Többségük egy-egy ma
már alig számon tartott mûvész életpályá-
ját rajzolja meg, vagy ismertebb mûvész
pályafutásához nyújt adalékot. Néhány



tanulmány összegzõ jellegû. Az írások
sorrendje a tárgy idõrendiségéhez igazo-
dik. A könyv nem tájékoztat sem az írá-
sok keletkezési évérõl, sem pedig az elsõ
megjelenés helyérõl. Azért egyik-másik
szövegben felfedezhetjük az aktualitást,
amelynek kapcsán született az írás. 

Az elsõ öt pályarajz a 19. század elfe-
lejtett kolozsvári mûvészeinek emlékét
eleveníti fel. Kissolymosi Simó Ferenc
(1801–1869) bécsi tanulmányok után 
Budán lett kedvelt portréfestõ. 1831-ben
költözött Kolozsvárra, de itt alig tudott a
mûvészként megélni, úgyhogy 1836-ban
elfoglalta a Normál Rajztanoda tanári ál-
lását, s három évtizeden át tanította az
ipari pályára készülõ fiataloknak a gya-
korlati célt szolgáló rajzot. Emellett azon-
ban magántanítványokat is fogadott, s
ezeket a mûvészi pályára készítette fel.
Nevesebb tanítványai közül kiemelkedik
a kolozsvári születésû Székely Bertalan
festõmûvész, valamint Ugrai László épí-
tész. Néhány alkalommal tanítványai
munkáiból képkiállítást rendezett a Kato-
likus Líceumban. 

Magyari Lajos (1813–1859) kolozsvári
litográfusról eddig alig tudott a szakiro-
dalom. Most sikerült Székelytompán
megtalálni születési bejegyzését s össze-
állítani életrajzát. A marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium elvégzése után jött
Kolozsvárra, ahol Barra Gábor mellett 
tanult mesterséget. Jól rajzolt, portrékat
készített. Fõ mûvének azonban az 1846–
1848 között megjelent Kiskövet címû szép-
irodalmi és mûvészeti lap szerkesztését és
kiadását tekinthetjük. Ez közölt elsõként
képeket az erdélyi lapok közül. A kõnyo-
matos rajzok eleinte a lap oldalain, majd
külön mellékletként jelentek meg. Emel-
lett Magyari verseket is írt, egy versesköte-
te 1858-ban Pesten került sajtó alá.  

Gráf Jakab (1839–1908) a Svájcból Er-
délybe került német anyanyelvû, de fran-
ciául is jól tudó rajztanár eleinte házitaní-
tó volt arisztokrata családoknál, majd gróf
Mikó Imre ajánlására a kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumnál alkalmazták 1865-
ben a szépírás és rajz tanítására. Ha szük-
séges volt, németet és franciát is tanított,
sõt a megnyíló egyetemen õ lett a francia
nyelv magántanítója. Gráf szenvedélyes
akvarellista volt. Magántanítványait sza-
badkézi rajzra is oktatta. Néhány Kolozs-
váron élõ festõtársával 1901-ben kiállítást

rendezett, amelyen a város pusztuló mû-
emlékeit megörökítõ képeket mutattak be.
Tagja volt az 1899–1904 között mûködõ
Erdélyrészi Szépmûvészeti Társaságnak
is. Nagyon kevés képe maradt az utókorra.

Sárdi István (1843–1901) rajztanár-
festõmûvész hagyatéka is szétszóródott.
Torockói unitárius papcsaládból szárma-
zott, az eddigi bizonytalan feltételezések
után sikerült az unitárius anyakönyvben
megtalálni pontos születési és keresztelé-
si dátumát. Az Unitárius Kollégiumban
tanult, s teológus hallgatóként már a ki-
sebb osztályok rajztanítását is elvállalta.
Õ volt a város nagy építészének, Pákei 
Lajosnak az elsõ rajztanára. Maga Sárdi
az 1858 táján Kolozsvárt letelepedõ id.
Vastagh György akadémiai portréfestõtõl
részesült elõször szakszerû oktatásban.
Aztán 1870-ben õt is beválasztották a te-
hetséges fiatalok közé, akiket minisztéri-
umi ösztöndíjjal kiküldtek a nürnbergi
Kunstschuléba, hogy ott, majd a münche-
ni akadémián szakképzésben részesülje-
nek, s hazatérve tanárként adják tovább
tudásukat. Tanulmányai idején Sárdi
Düsseldorfba is ellátogatott, ahol Mun-
kácsy Mihály mûtermében dolgozhatott.
Ígéretes mûvészi karrier állt elõtte. Haza-
térve azonban 1874-tõl az állami Tanító-
képezdében kezdett tanítani, amirõl érte-
sülve Munkácsy megjegyezte: „Ott el fog
szürkülni.” Ez be is következett. De azért
még részt vett munkáival néhány kolozs-
vári és budapesti tárlaton. Ezek katalógu-
sából jó néhány mûvének címét ismerjük.
Híres emberek egész soráról festett port-
rét, erdélyi tájakat örökített meg. Ma jó-
formán csak két-három munkáját tartják
számon. Fényképrõl ismeretes az 1876-os
kolozsvári nagy tûzvészrõl készült fest-
ménye. Az õ rajza örökíti meg az EMKE
1885-ös alakuló gyûlésére lelkesen a Fõ-
térre bevonuló tömeget. Legtöbbször em-
legetett képe a Fõtér északi házsorának
nyitott fedélszékû reneszánsz házairól
készült festménye. Ezt ma a Történelmi
Múzeum õrzi, több könyvben is szerepel
reprodukciója. Ugyanaz a kínos betegség
végzett vele is, mint Munkácsyval, s
annyi kortárssal, a hátgerincsorvadás,
melynek következtében utolsó tíz eszten-
dejét ágyban töltötte. 

Szélesebb mezõt fog át a kolozsvári
Peielle-ház körüli „szellemi séta”. Az egy-
kori Sétatér (ma E. Isac) utca sarkán álló114
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földszintes ház kapcsán egy francia föld-
rõl ide telepedett, magyarrá vált család
történetét vázolja fel. Az apa, Peielle Ist-
ván már tekintélyes kolozsvári polgár, lel-
kesen támogatja az EMKE megalakulását.
Fia, Peielle Róbert (1867–1945) lesz aztán
mûvész. A müncheni akadémián tanul.
Hazatérve a mûvészeti élet egyik szerve-
zõje. Az Erdélyrészi Szépmûvészeti Tár-
saság ügyvezetõ igazgatójául választják.
Támogatja a sétatéri korcsolyapavilon
emeletén mûcsarnok kialakítását. Kiállí-
tásokat szervez, amelyek katalógusából
számos mûvének a címét ismerjük. Mára
egyetlen festménye õrzött közgyûjte-
ményben, ez az Alkony címet viseli. 

Kolozsvár elsõ nagy fényképésze, Ve-
ress Ferenc (1832–1916) halála centenári-
umára írt megemlékezés egy érdekes kísér-
letrõl ad hírt. Az 1850-es évek vége felé
még csak fehér-fekete fényképeket tudtak
készíteni. Veress együttmûködött a város-
ban letelepedõ Vastagh György (1834–
1922) festõmûvésszel. A Veress készítette
fényképeket Vastagh nemcsak retusálta,
hanem színezte is. Ezt az eljárást chro-
mofotográfiának vagy chromotípiá-nak
nevezték. A kolozsvári Mûvészeti Múze-
um raktárában négy ilyen képet is õriz-
nek, amelyeken olvasható: „Photogra-
phia Veresstõl, színezte Vastag”. Állapo-
tuk rendkívül lepusztult, aligha kerül sor
restaurálásukra. 

Mentegetõzéssel indul a Pataky Lász-
ló (1857–1912) festõmûvészt bemutató
kis tanulmány. A Vasárnapi Újság és az
Új Idõk címû folyóiratokban a millenni-
um táján gyakran magyaros-kurucos ké-
pekkel szereplõ divatos mûvésszel csak
azért foglalkozik, mert eddig szülõföldjé-
hez kötõdõ életszakaszairól nem írtak, s
most forrásokra akadt. A fõ nyomot
Szentimrei Jenõ 2009-ben második, bõví-
tett kiadásban közölt emlékirata, a Váro-
sok, emberek nyújtotta. Eszerint a nagy-
enyedi Bethlen Kollégium egykori tehet-
séges diákja Kemény István báró támoga-
tásával jutott el a budapesti Mintarajzis-
kolába. Onnan Münchenbe és Párizsba
vezetett útja. Párizsi tartózkodását a
Munkácsy-ösztöndíj fedezte. A mester
még rajzait is korrigálta. A kilencvenes
évekig divatos festõnek számított, képei-
bõl múzeumok s maga Ferenc József ki-
rály is vásárolt. Aztán megnõsült, Alvin-
cen telepedett le, háza kertjébe üvegfalú

mûtermet épített, s itt alkotta történelmi
képeit. Köztük a Zrínyi Ilona feladja Mun-
kács várát címû hatalmas vásznat a
nagyenyedi vármegyeház dísztermébe. 
A kép az 1920-as években kerülhetett
Gyulafehérvárra, s mostanság bukkant
fel összetekerve, siralmas állapotban az
ottani Egyesülés Múzeumában. A magá-
nyos mester szélütések nyomán megbé-
nult, de úgy is festegetett. Halála után
gyorsan elfeledték. A szerzõ meglepetés-
sel bukkant rá Pataky 2015-ben emlék-
mûvel ellátott sírjára az alvinci reformá-
tus templom kertjében: az ott élõ már
csak tíztagú gyülekezet gondoskodott
emléke megõrzésérõl.

A kötet közepére került a két legfon-
tosabb és legtanulságosabb dolgozat.
Mindkettõ a kolozsvári magyar vonatko-
zású mûértékek szomorú sorsát taglalja.
A Virtuális képtáraink azt idézi fel, hogy
a nagy múltú intézmények, az egyházak,
az 1876-os törvénnyel kialakított új köz-
igazgatási egységek, városi tanácsok szék-
házaikban képtárakat alakítottak ki, ame-
lyek elsõsorban a volt vezetõ tisztségvise-
lõk portréit, de sokszor jelentõs épületek,
városrészek festõi megörökítését is tartal-
mazták. Az 1920-as években – a hatalom-
változást követõen – ezek a képgyûjtemé-
nyek többnyire szétszóródtak, megsem-
misültek. Legjobb esetben múzeumba 
kerültek. A kolozsvári tanácsház portré-
csarnoka aránylag szerencsésebb sorsra
jutott. Képgyûjteményének nagy része
bekerült a Mûvészeti Múzeum raktárába.
Ott valósággal elrejtették, és pusztulni
hagyták. Most sikerült egész sor, jórészt
Kõváry Endre és Ács Ferenc festette port-
rét megtalálni és lefényképezni. Többek
között Groisz Gusztáv, Szentkirályi Zsig-
mond, Haller Károly és Haller Gusztáv,
Minorich Károly, Albach Károly városve-
zetõk, valamint Béldi Ákos, Bethlen
Ödön és Pap József fõispánok portréját
mutatja be a tanulmány, s színes fényké-
püket is közli. „Egy virtuális képtár látha-
tatlan, de foghíjasan és lepusztultságában
mégiscsak tárgyiasult maradéka ez a ko-
lozsvári gyûjtemény” – állapítja meg a
szerzõ. A másik tanulmány is a kolozsvá-
ri Bánffy-palotában mûködõ Mûvészeti
Múzeum eddigi rejtegetett kincseirõl
szól: Kölcsönzött képek hányatott sorsa.
Wlassich Gyula, az 1895 és 1903 közötti
vallás- és közoktatásügyi miniszter támo-
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gatta a vidéki városok mûvészeti életének
fellendítését: mûvészegyletek létesítését,
tárlatok rendezését, képtárak nyitását.
Sõt az Országos Képtár anyagából vidéki
múzeumokba állami letétként jelentõs
festõk képeit juttatták el. Kolozsvárt az
Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében
mûködött képtár. Ennek 1902-ben tíz
festményt juttatott a minisztérium. Majd
miután megnyílt az óvári Petrichevich-
Horváth-ház emeletén a tizenkét helyisé-
ges múzem-egyesületi képtár, 1913-ban a
minisztérium a Szépmûvészeti Múzeum
anyagából ötven festményt és grafikai
mûvet küldött ideiglenes letétként a ko-
lozsvári képtárnak. Olyan neves festõk
alkotásait, mint Munkácsy Mihály, Lotz
Károly, Madarász Viktor, Paál László, Szé-
kely Bertalan. De néhány 16–18. századi
olasz, németalföldi és német mester mû-
ve is bekerült a letétbe. Itt a képek elhe-
lyezésérõl Pósta Béla múzeumigazgató 
és Müller Merész Gyula múzeumõr gon-
doskodott. Aztán az 1916-os román betö-
rés nyomán parancs jött az értékek elme-
nekítésére. Az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let anyagát 161 ládába csomagolva Buda-
pestre vitték. Onnan csak 1918 tavaszán
hozták vissza õket Kolozsvárra. Úgy tû-
nik, akkor még nem számoltak a háborús
összeomlás következményeivel. Mi több,
1918 nyarán a Szépmûvészeti Múzeum
újabb letét küldését helyezte kilátásba.
A román bevonulás hírére a Szépmûvé-
szeti Múzeum egyik munkatársa Erdély-
be jött, hogy az itteni letét értékesebb
darabjait a fõvárosba vigye. Húsz fest-
ményt válogatott ki, s már a románok
Kolozsvárra érkezését követõen, rámá-
jukból kivéve sikerült õket elmenekíte-
ni. Az itt maradt letéti anyagot csak a bé-
csi döntést követõen, 1940-ben vették
elõ és állították ki. 1944 õszén elrendel-
ték a kolozsvári múzeumi anyag elmene-
kítését, de ennek végrehajtását a múze-
um vezetõsége megtagadta. Úgyhogy 
a Nagyszebenbõl visszatérõ román egye-
tem tette rá a kezét az egész képtárra. Az
1952-ben megkötött román–magyar
egyezmény lemondott minden kölcsö-
nös követelésrõl. Így a képek a Mûvészeti
Múzeum tulajdonába kerültek, s az való-
sággal rejtegetve tartotta õket. „A képtár
mai épületében, a Bánffy-palota raktára-
iban várnak jobb idõkre” – összegez a 
tanulmány. 

Egy „majdnem elfelejtett festõ”, Stein
János (1874–1945) pályarajzát is összeál-
lítja Murádin. E sorok írója, az 1980-as
években a kolozsvári Szentpéteri temp-
lomról szóló írásában említette, hogy 
a Lotz-tanítvány Stein János volt falképe-
inek készítõje. Aztán a házsongárdi teme-
tõben is rátalált Stein János (1814–1886)
és „híres szépségként” számon tartott fe-
lesége, Dobrai Teréz (1819–1867) impo-
záns márványoszlopára, s röviden megír-
ta a neves kolozsvári nyomdász és kiadó
élettörténetét. Most aztán megtudhatta,
hogy nagyapa és unokája a két hasonló
nevû személyiség. A Württembergbõl
származó család a Hajdúságba telepedve
magyarosodott el. A szóban forgó idõsebb
János érkezett Kolozsvárra, s házasodott
be itteni jómódú polgárcsaládba. Az õ
Gábor fiuk legidõsebb gyermeke volt 
a festõmûvész, aki aztán a Református
Kollégium elvégzése után Berlinben,
Münchenben, Párizsban folytatta szakta-
nulmányait, s vált mûvésszé. 1899–1900
telén érkezett haza Kolozsvárra, ahol már
mûterem várta. Itt csak rövid ideig tartóz-
kodott, mert 1900 õszén már Lotz Károly
mesteriskolájának tanítványa lett. Még
Kolozsvárra is vissza-visszatért. 1920–
1939 között az Országos Magyar Királyi
Iparmûvészeti Iskolában mûvészeti ana-
tómiát adott elõ. Közben monumentális
mûveken dolgozott. Az Országház étter-
mének, a budapesti Operaháznak, az egri
székesegyháznak s még számos templom-
nak a kifestésében vett részt. Sikerült 
halála idõpontját is megállapítani: 1945.
október 10-én feleségével együtt öngyil-
kosságot követett el egy budafoki villá-
ban, a budafoki temetõben nyugszanak. 

Aktuális vonatkozások kapcsán szü-
letik a Gyalui panorámák címû kis írás. 
A várkastélyt visszaszolgáltatják jogos
örökösének. Így illõ felidézni, hogy ott
egy teremben és néhány lakószobában
Knirr Henrik vezetésével 1898 nyarán
festõiskola mûködött. A világháború ide-
jén, 1915-ben ugyan már nem a várkas-
télyban, de Hollósy Simon festõiskolája is
Gyaluban tevékenykedett pár hónapig.
Mindkét esetben a Rosenberger–Bernát
család volt a vendéglátó. A kastély utó-
életéhez hozzátehetjük, hogy újabban is
gazdát cserélt, s remélhetõleg – restaurá-
lását követõen – magyar mûvelõdési köz-
pontként fog szolgálni. 116
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Szintén adaléknak tekinthetõ a ma-
gyarkanizsai Krisztus-szoborról szóló
írás. Kolozsvári Szeszák Ferencrõl maga
Murádin Jenõ írt monográfiát (2015), ott
éppen csak röviden jellemzi a szobrot, itt
fényképekkel kísérve bemutatja a szobor-
állítás történetét, s leírja mostani állapo-
tát is. Egy másik írás Romain Rolland és 
a fiatal Ferenczy Valér (1885–1954) kap-
csolatáról ír. A Svájcban élõ Rolland Ara
pacis címû, a világháború idején békéért
esedezõ verse megihlette Ferenczyt, aki
három változatban is rézkarcos illusztrá-
ciót készített hozzá. Ezekbõl kettõt elkül-
dött a költõnek, aki levélbe köszönte meg
õket. Ferenczy 1926-ban személyesen is
felkereste a svájci költõt. 

A Vásárhelyi Ziegler Emilrõl (1907–
1986) készített pályarajz már a kisebbsé-
gi élet kolozsvári mûvészvilágába vezet
el. Ziegler a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban kapta a mûvészi alapkép-
zést. Aztán Budapesten Csók István tanít-
ványa volt. Majd édesapja kívánságára el-
végezte a jogot is. Kolozsvárt letelepedve
a Minerva Nyomda épületében tanyázó
mûvészcsoport tagja lett. Fõleg könyve-
ket illusztrált, néhány portrét is festett.
Irodalmi és mûvészeti kritikái fõleg a
Pásztortûzben és az Erdélyi Helikonban
jelentek meg. 1937-ben tette közzé az Er-
délyi mûvészek címû összefoglaló kötetét.
A második világháborús meneküléskor
érkezett Budapestre, majd onnan Auszt-
ráliába emigrált, s ott élt haláláig. 

A zsögödi festõmûvész, Nagy Imre
élete és munkássága eléggé ismert, so-
kan írtak róla. Murádin Jenõ egy olyan
vonatkozásra hívja fel a figyelmet, amit
eddig kevéssé ismertek. Nagy mûvésze-
tét a brassói szászok fedezték fel. Elsõ
tárlatait õk rendezték meg. A Heinrich
Zillich szerkesztette Klingsor szerkesztõ-
ségi termeiben ismételten kiállított, a
Klingsor és a német lapok ezekrõl az al-
kalmakról méltatást közöltek. A szász
Witting családdal volt közeli barátság-
ban. A szász értelmiségiek nagyra érté-
kelték munkásságát. 

Hasznos, de inkább vázlatos össze-
foglalást nyújt a Mûkritika és mûvészeti
irodalom az erdélyi részeken (1867–1944)
címû tanulmány. Számba veszi, hogy a
reformkortól kezdve kik írtak mûvészeti
vonatkozású feljegyzéseket, bírálatokat,
tanulmányokat. Ezek száma fõleg a ki-

egyezést követõen kezd szaporodni, hi-
szen csak ezután beszélhetünk – fõleg
Kolozsvárt – mûvészeti életrõl. Az írások
szemléletére is kitér. Az akadémista
szemléletet hogyan váltja fel az új irány-
zatok befogadása a századfordulót köve-
tõen. Egy fejezet a két világháború közti
magyar mûvészeti irodalmat értékeli, kü-
lön kiemelve „Kolozsvár primátusát”. 
A bécsi döntést követõen megpezsdül 
a mûvészeti élet és a szakirodalom is.
Sorra veszi azokat a nagyobb városokat,
ahol valamelyes mûvészeti irodalom
született az elsõ világháború után: Nagy-
bánya, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad,
Temesvár, Brassó, Marosvásárhely, Sep-
siszentgyörgy. 

Talán a Brassai utcai Minerva-ház
visszaperlése és magyar célokra történõ
újbóli hasznosítási terve adta az indítékot
A Minerva-tárlatok címû emlékeztetõ
összeállítására. Az erdélyi magyar egyhá-
zak összefogásával alapították meg 1920-
ban a Minerva Irodalmi és Nyomdai Mû-
intézetet, s ez a kisebbségi idõkben a leg-
nagyobb magyar nyomdaipari vállalatnak
számított. 1924-ben húzták fel emeletes
székházát, majd ezt 1938-ban egy máso-
dik emelettel bõvítették. A nyomda köz-
ismert irodalmi jelentõsége mellett 
a székház bekerült a mûvészettörténetbe
is. Eleinte a nyomda kiadványait illuszt-
ráló mûvészek találkoztak itt, majd az
épület manzárdjában kiállításoknak ad-
tak helyet, s itt mûködött a Szolnay–Szer-
vátiusz mûvészeti szabadiskola. Az udva-
ron egy fészerben Vágó Gábor szobrász-
mûvész alakíthatott ki mûtermet. Mai
helyzetkép: „A Minervában rég elhallgat-
tak a szedõgépek. A Brassai utcai épület
art decós díszítésével csak kívülrõl mu-
tatja magát változatlannak. Belül tátongó
üresség, csõtöréstõl fölpúposodott par-
kett, kitépett vezetékek, az egykori kiállí-
tások helyén talán egy szükséglakás.”

Egy újabb mûvészportré a temesvári
avantgárd szobrászmûvész, Gallasz Nán-
dor (1893–1949) emlékét idézi fel.
Gallasz szülõvárosa ösztöndíjával érke-
zett a budapesti Iparmûvészeti Fõiskolára
1909-ben. 1912-ben már tanársegéd lett.
De aztán kitört a világháború, s õt is beso-
rozták. Galíciába küldték harcolni, ott
orosz fogságba esett 1915-ben. A szibéri-
ai Krasznojarszk városának fogolytáborá-
ba került. Tífuszon esett át. Moszkvába
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jutott, ahol felvették a Képzõmûvészeti
Fõiskolára. Kandinszkijjel és több neves
mûvésszel ismerkedett meg ekkoriban.
Gorkijjal, Majakovszkijjal és Leninnel 
is találkozott. A forradalom vezére nem
szerette az avantgárdot – emlékezett
vissza. 1921-ben tért haza Temesvárra, itt
születtek expresszív erejû kis szobrai, il-
lusztrációi orosz népmesékhez. Tragikus
kimenetelû vérbaja miatt egy elfekvõbe
került, ma ismeretlen helyen nyugszik.

Az utolsó dolgozat visszavezet Ko-
lozsvárra, a világháború elõtti évekbe. 
A Budapesten megalakult Magyar Imp-
resszionisták és Naturalisták Köre (MI-
ÉNK) 1909 tavaszán három vidéki kiállí-
tást rendezett: Kolozsváron, Nagyvára-
don, Aradon. Õk voltak a magyar fauve-
ok vagyis „Vadak”. A tanulmány e kolozs-
vári kiállítás elõkészítésének történetét 
és a kiállítás fogadtatását dolgozza fel. 
A város inkább konzervatív ízlésû közön-
sége és a mûbírálók sem lelkesedtek az új

alkotásokért. Az Adyt is kezelõ, modern
gondolkodású Lukács Hugó elmeklinikai
tanársegéd lett helybéli támogatójuk.
Több képüket meg is vásárolta. 

Murádin Jenõ legújabb kötetét akár
albumként is forgathatjuk jó minõségû
színes reprodukcióinak köszönhetõen.
Van azonban még egy vonatkozása, amit
ki szeretnénk emelni: a helytörténeti tá-
jékozottság. A tanulmányok néhány ki-
vételtõl eltekintve mind Kolozsvárhoz
kötõdnek. A szerzõ ezekben jellemzi a
város korabeli helyzetét, a szóba kerülõ
intézmények történetét, jelentõségét, a
nemzetiségi-politikai viszonyokat, felso-
rolja az ismételt utcanévváltozásokat. Fi-
gyel arra, hogy a nem helybéli illetõségû
is tájékozódni tudjon a város házai és te-
rei közt. Felmutatja az értékeket, s figyel-
meztet a veszteségekre. Mûve várostör-
ténet is egyben. 

Gaal György 
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„CSAK AZ IDÕ KÖT ÖSSZE MINKET,
MEG A HIT”
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés

A Harminc év napsütésrõl megjelent ko-
rábbi kritikák rendszerint a kötet valamely
tematikus vonalát emelték ki, és ebben a
megközelítésben tárgyalták a mû érdemeit
és visszásságait. Így például az Olvass bele
kulturális portál oldalán megjelent írás,
mint ahogy a címe (A felnõtté válás történe-
tei) is mutatja, a beavatódástörténetek ke-
retébe helyezi a kötetet, míg a különbözõ
blogokon megjelent kritikák, ajánlók in-
kább a múltidézésre, a nosztalgiázásra és 
a biográfiai olvasatot alátámasztó érvelésre
feketetik a hangsúlyt (Smoking Barrels
Blog: Afféle tûnõdõs könyv, megérint, de
nem vág földhöz, Gabó Olvas címû blog:
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés). 
A KönyvesBlog ismertetõje is az emlékeket
bebarangoló kötetként beszél a szerzõ mû-
vérõl, az ismertetés címében (Grecsó hõsei
a nõi bokákból olvassák ki a sorsot) pedig

egy másik fontos tematikus elemet is fel-
villant: a nõkhöz való viszonyulást, a ve-
lük megélt történetek jövõre tett hatásának
fontosságát. Ezek ugyan mind benne van-
nak a novelláskötetben, de szétválasztha-
tatlanul. Nem emelhetünk ki egyetlen
olyan tematikus vagy szerkezeti elemet,
amely hiány nélkül magába tudná foglalni
az összes novellát. A felnõtté válás, az apa-
fiú viszony, az emlékezés, a nõkhöz való
viszony mellett ott van a reflexió, a felnõtt-
kori újraértelmezés, az idõrenddel, a szub-
jektummal való játék, a hétköznapi csen-
desség mellett és ellenében ott vannak a
harsogó pillanatok. Ehhez hasonlóan a no-
vellák hangulata is széles skálán mozog. 
A szívmelengetõ nosztalgiától az öniróniá-
ig, a viccestõl a sztoikuson keresztül egész
a lehangolóig, a borúlátótól az örök re-
ménykedõig szélesedik a paletta, úgy, hogy

Magvetõ, Bp., 2017.
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119közben egyik értékdimenzió sem emelke-
dik a többi fölé. A tematikus és hangulati
diverzitást tovább árnyalja az, hogy mi-
lyen típusú novellákban jelennek meg. 
A történetmesélõ írások mellett ugyanis
esszé-isztikus és moralizáló írások is he-
lyet kapnak. De ezek a típusok sem vá-
laszthatóak élesen szét minden esetben,
találkozunk olyan írással is, amelyben
ezek keveréke jelenik meg. Kritikámnak
nem célja a tematikus szálak és a novel-
lacsoportok pontos számbavétele, hiszen
hasonló törekvéseket valósítanak meg a
fentebb említett kritikák is. Inkább a tí-
pusok, témák, hangulatok keveredését
mutatnám be és ennek narratológiai és
jelentésteremtõ hozadékait.

Elõször is, ha a szerzõ visszamegy a
múltba, vagy emlékezik a múltra a jelen-
bõl, akkor az nem egyszerûen behozza 
a gyerek- és kamaszkor témáját, de az el-
beszélõ pozícióját, tudását, szubjektumát
sem hagyja érintetlenül. Nem is beszélve
arról, hogy nyelvileg hogyan igazolják
vissza a novellák, hogy éppen milyen idõ-
ben vagyunk. A kötet számos olyan no-
vellát sorakoztat fel, amelyekben az elbe-
szélõ egyes szám elsõ személyben meséli
a történetet. Az effajta írások nagyobb
számban jelennek meg a válogatás elsõ fe-
lében, ahol valóban a felnõtté válás, a be-
avatódás történeteit olvashatjuk (pl. Édes,
édes, édes; Remények, Ildik). A két ki-
emelt novella a kötet elsõ, Nyarak a na-
gyival címû részébõl származik. Azonban,
amint már utaltam rá, nem teljesen egyér-
telmû, hogy ki is ez az egyes szám, elsõ
személy. Az világos, hogy egy kiskamasz
beavatódástörténetét olvassuk, hiszen a
novella az elsõ udvarlás nehézségeirõl, si-
kereirõl ad számot. Ugyanakkor sokszor
már a felütésbõl is látszik, hogy az elbe-
szélõ retrospektív nézõpontból közelít 
a múlt eseményeihez, például: „Úgy hit-
tem, akkoriban mindenkinek úgy járja
Kenesén, hogy frissiben rámutathat a ke-
szegre.” Vagy: „utólag már látom, félt,
hogy elveszíti titkos barátságunkat” (Re-
mények, Ildik). A novella énjének megal-
kotottsága emellett abból a szempontból
sem egyszerû és egyértelmû, hogy
mennyi tudással rendelkezik. Az elbeszé-
lõ ugyanis direkt módon közvetíti az olva-
sónak azt is, hogy mit gondol, érez, tud 
a többi szereplõ. Mintha belelátna a sze-
mélyükbe. (pl. „[Juszti mama] tudta, hogy

azt hiszem, könnyû eset vagyok, hogy
még a kamaszkori lázadásom is abban az
önelégültségben telik, velem milyen köny-
nyû.” Remények, Ildik) Az idézett részlet-
ben azonban ennél is többet fedezhetünk
fel. Láthatjuk, hogy az író az igeidõk hasz-
nálatával is mutatja azt, hogy mikor olvas-
suk az elbeszélõ gyerekkori énjének gon-
dolatait, hiszen ilyenkor jelen idõt hasz-
nál. Szemben az olyan mondatokkal,
mint „De én Juszti mamával így nyaral-
tam – neki megtették”, ahol szintén a gyer-
meki én elbeszélését olvashatjuk, de a
visszatekintõ felnõtt szemszögébõl, s így 
a szerzõ múlt idõt használ.

A másik nagyobb csoport az egyes
szám harmadik személyt mûködtetõ elbe-
szélés. A narrátor itt is közvetítés nélkül
képes számot adni a szereplõk ki nem
mondott gondolatairól (pl. Már nem em-
ber, Himnusz egy nõi bokáról, Moszkva).
Azonban nemcsak továbbítja az olvasó fe-
lé ezeket, hanem kritikusan felettük is áll:
A szeretõ neve címû novellában például
közli és érvényteleníti is az öreg tanár
megfigyelését: „Bizonyosan nem így volt,
de Szalma Lajos így látta.” Érdekes pozíci-
ót foglal el mindezek szempontjából 
Az ezüstcsillagok nyoma felnõtt, egyes
szám, elsõ személyû elbeszélõje, aki ezút-
tal nem lát bele beszélgetõtársa, Angéla
fejébe. Sõt saját gondolatairól is csak a no-
vella zárlatában ad számot, szerepe
mondhatni nem más, mint hogy kérdése-
ivel továbbgördítse Angéla beszámolóját.
A kötet egészét tekintve az elbeszélõnek
tehát egyszerre vannak mindentudó nar-
rátorra és énelbeszélõre jellemzõ tulaj-
donságai.

Az emlékezés mint téma és mint poé-
tika újabb árnyalattal bõvíti a novellák-
ban megfigyelhetõ elbeszélõi komplexi-
tást, ugyanis megidéz egy újabb reflexiós
szintet. A narrátori pozícióhoz hasonlóan
a reflexió sem egynemû a Harminc év
napsütésben. Elsõ és talán leghamarabb
szembetûnõ típusa a gyermeki és a felnõtt
perspektíva közötti különbségekre törté-
nõ utalásokban érhetõ tetten. Számos pél-
dát idézhetnénk, de az egyik legtöbbet
mondó talán az Apu fõz elsõosztályos el-
beszélõje, aki olyan tudással rendelkezik
gondolkodási módjából fakadóan, amely-
lyel a felnõtt szülõk nem: „felfedezte,
hogyha elkeveri a két fogást, gulyáslevest
kap. Pillanatig csönd lett, elsõ osztályos



voltam, de még én is éreztem, hogy ez af-
féle alapvetés lehet, amit egy felnõttnek
mulatságos felfedezni. Hogyhogy õk ezt
nem tudták?” A gyermeki logikának szí-
vet melengetõ megjelenítése A tejút és a
festett ló címû történetben is ábrázolásra
kerül, ahol a nagymamával szobát festõ
gyermek már rég elhatározta, hogy bokrot
fest a falra, de olyan bokrot, amit nem le-
het felismerni. Az ehhez hasonló részek
olvasásakor többször is eszünkbe juthat
Kosztolányi Dezsõ A szegény kisgyermek
panaszai címû kötete, hiszen mint már
utaltam rá, megjelenik a gyereknek nem-
csak sajátos gondolkodása, de az ebbõl
fakadó sajátos többlettudása is. Az inter-
textuális utalás a leglátványosabban a
Magánjézus címet viselõ novellában ér-
hetõ tetten, ahol a felnõtt elbeszélõ így
szólítja meg saját gyermeki énjét: „Fonjál
magadnak koszorút, te szegény fiú.”

A reflexió egy másik szintje nemcsak
az elbeszélõt, de magát a szubjektumot
érinti, szétszedve, újraértelmezve azt.
Több novellában is feltûnik Daru alakja,
aki azonos a novella narrátorának gyerek-
kori énjével („Mert Daru haragudott a kö-
vér Kisjézusokra, és én értem õt. Értem 
a haragját, mert Daru én vagyok. És él
bennem a haragja húsz év múlva is.” Ma-
gánjézus). Mikor azonban az elbeszélõ 
elkezd az elmúlt idõ tényezõjére reflek-
tálni, a kapcsolat elszakad, és az ének el-
távolodnak egymástól: „Mert Daruban
semmi sincs belõlem, és bennem sincs
semmi belõle, csak az idõ köt össze min-
ket, meg a hit, hogy az a valaki, aki Daru
volt, az az én múltam.” A szubjektum
kérdése tematikusan is megképzõdik a
kötetben, több novellának is témája az in-
dividuum és hagyomány viszonya. A lá-
zadó kamasz legtöbbször az apával, nagy-
apákkal és a hozzájuk elválaszthatatlanul
kötõdõ falusi életmóddal kerül ellentétbe
(Balatoni eszkimó, Csendes kalendári-
um). Azonban bárhogy is szeretné levet-
kõzni a falusiasságot (amelyet a felnõtt
szemlélõ már megszépítve lát), a hagyo-
mány diskurzusa észrevétlenül, de annál
nagyobb hatást keltve csúszik bele az el-
szakadni akaró, származását sokszor szé-
gyellõ kamasz gondolatfolyamába: „Õ
próbálta elmagyarázni Darunak a barokk
Jézusokat is. Mert Daru haragudott a kö-
vér Kisjézusokra, és én értem õt. […] Hi-
szen az én Jézusom betlehemes jászolban

talál nyugvóhelyet, és szalma az ágya. Ke-
mény szalma gyönge testét, ó mily kínoz-
za.” (Magánjézus). Népi, tehát hagyomá-
nyos és közösségi költésbõl származik az
a sor, amely az individualitását minden-
áron kierõszakolni akaró én saját hitéhez
való viszonyulását a legjobban meg tudja
ragadni. 

Amint látható volt a fenti példákból,
a reflexió sokszor bekúszik a történetme-
sélésbe, az elbeszélõ egy-egy elszólássze-
rû megnyilatkozásában. Azonban, mint
már említettem, a novellák között vannak
esszéisztikusabb, moralizáló darabok is,
amelyek inkább elmélkedések, mint epi-
kussá alakított történetek. A kötet elma-
rasztalható részeit éppen ezekben a no-
vellákban fedezhetjük fel. A kötetben
nagy szerepet kapó újraértelmezések ter-
mészetesen legitimálják az ilyen novellák
jelenlétét, de amikor több is egymás mel-
lé kerül belõlük, akkor nehézkessé teszik
az olvasást. A kötet utolsó részében egy-
más után olvassuk Az utolsó és az elsõ
angyal nálunk; Este, otthon; Jó nap a ha-
lálra novellákat, ráadásul ezek mindeni-
ke többnyire lehangoló, pesszimista lá-
tásmódot érvényesít, megakasztja az ol-
vasást. A sikerületlenséget persze nem
maga a megjelenített hangulat és talán
nem is a novellák sorrendjének kialakítá-
sa, annál inkább a túlírtság okozza. Sike-
rültebbek azok a novellák, amelyekben 
a szerzõ nem akar mindent megmagya-
rázni, hanem hagyja, sõt meghívja az ol-
vasót arra, hogy maga értelmezzen. A Há-
zi kecsap zárlata („Egész délután nem
tudtam betelni vele.”) így válik az egyik
legjobb csattanóvá a kötetben. Nem tud-
juk ugyanis, hogy az újjal, városiassal
nem tudott-e betelni az elbeszélõ, amit 
a házi kecsap jelentett, vagy a lányokban
felfedezett jósággal, esetleg azzal az eufó-
riával, amit az okozott, hogy végre fel
merte vállalni magát.

A Harminc év napsütés mellett nem
mehetünk el anélkül, hogy ne ejtenénk
néhány szót a képiségérõl. Ez ugyanis
szoros összefüggésben van az múltidé-
zéssel, mégpedig prousti módon. Az em-
lékezés elindítója sokszor egy-egy íz vagy
illat: Remények, Ildik; Húsz év múlva; Há-
zi kecsap. Ezenkívül számos hasonlatba
is beépülnek ételek, hogy csak néhányat
idézzünk: „a blúza is nagyon kerek, és
olyan barna, hogy az lángosban már120
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égett” (Remények, Ildik), „összeestem,
mint a hidegen felejtett kelt tészta” (Édes,
édes, édes), „az asszony fenekén úgy hul-
lámzott a bõr, mint a rétestészta” (Az
ezüstcsillagok nyoma). Az ételek, a sütés
képzeteit mozgósító nyelvi megformált-
ság végigfut a köteten, s ezzel kohézióte-
remtõ eszközzé is válik.

Az emlékezõ helyzetbõl adódó elbe-
szélõi komplexitás és a képiség mellett
egy harmadik módja is mûködik a kötet-
kompozíció megteremtésének, ami abban
érhetõ tetten, ahogy a novellák elõreutal-
nak, illetve felidézik egymást. Megtörté-
nik például az, hogy az egyes történetek
relativizálják egymás értékítéletét: a sze-
mélyes csoda ad jelentést az életnek a
Van olyan, hogy igazi címû szövegben,
míg a Szent Iván-éji csodákban ezzel 
ellentétben a maguk medrében szépen 
folyó hétköznapok jutnak hasonló sze-
rephez. A Hazulról el és A férj monológja
pedig a faluhoz, falusiassághoz való vi-
szonyulás két, egymással szöges ellentét-
ben álló példáját mutatja fel. A család
nõi, illetve férfi tagjait szerepeltetõ novel-
lák is vonatkoztathatók egymásra. Az el-
lenkezõ nemmel való elsõ ismerkedés
történetei Juszti mamához kapcsolódnak,

míg az önkifejezés, identitáskeresés az
apával, nagyapákkal szemben tematizáló-
dik. A kötet címe és az alcíme: Harminc
év napsütés – egy csendes kalendárium –,
a nagyapa sokévi idõjárás-feljegyzéseibõl
születik, míg magához az íráshoz való vi-
szony, az írói sikerélmény Juszti mamá-
hoz kapcsolódik: „Soha ekkora írói sike-
rem többé nem lesz. Néhány sor, az elsõ
kötetem elsõ versének néhány sora legyõz-
te ötven év titoktartását és szemérmét” (ti.
hogy Juszti mama ötven évig rejtegette sa-
ját írásait) – Megszülettem egy kazal tövé-
ben. És mivel az említett kötet a Vízjelek a
honvágyról címet viseli, amely a szerzõ va-
lóban legelsõ, 1996-ban megjelent kötete,
ez a novella is megengedi, erõsíti a
biografikus olvasat lehetõségét.

Egyetérthetünk tehát a Smoking
Barrels Blog véleményével, miszerint a
kötet ugyan „megérint, de nem vág föld-
höz”, ha csak azt vesszük figyelembe, mit
mond a könyv. Ha azonban figyelünk ar-
ra, hogy mindezt hogyan mondja a kötet,
akkor látni fogjuk, hogy közel sem annyi-
ra csendes, egyszerûen nosztalgikus ez a
kalendárium, mint ahogy az alcím sejteti.

Sebestyén Kinga
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A 2003-ban alapított Erdélyi Társada-
lom címû társadalomtudományi szakfo-
lyóirat évi két alkalommal jelenik meg a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Magyar
Szociológia és Szociális Munka Intézete
keretében. A kiadványban a szociológia,
antropológia, etnográfia és politológia tu-
dományterületekhez tartozó – erdélyi, ro-
mániai témájú vagy a kisebbségek kérdé-
sét érintõ – tanulmányok jelennek meg. 
A folyóirat célja a szakmai kommuniká-
ció biztosítása elsõsorban a szociológia, 
a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a
regionális tanulmányok és a kulturális
antropológia területén. 

Az utóbbi két évfolyamot kézbe véve
olyan tanulmányokra voltam kíváncsi,
amelyek – a társadalmi és gazdasági fejlõ-
dés kontextusában – a fiatalok vállalkozó
szellemével (is) foglalkoznak. 

A fiatalokat érintõ egyenlõtlenségek
csökkentésének legjobb módja a társadal-
mi innováció – érvel Szendi Dóra A társa-
dalmi innovációs potenciál mérésének 
lokális szintû lehetõségei címû írásában
(2016. 1.). A tanulmány alapgondolata:
„Több szerzõ egybehangzó véleménye 
értelmében a fejlõdés és konvergencia fõ
mozgatója az innováció.” Joseph Schum-
peter közgazdász klasszikus értelmezésé-
ben az innováció öt különbözõ formában
jelenhet meg: új termék bevezetésével, 
új termelési technológia alkalmazásával,
új piac nyitásával, új beszállítói források-
kal, illetve új szervezeti forma bevezeté-
sével. Ezen társadalmi innovációs ötletek
hatására javulhat adott térség életminõsé-
ge, és olyan társadalmi szükségletek is 
kielégíthetõk, amelyek piaci alapon nem
tehetõk meg.

Az észak-magyarországi régió 610 te-
lepülése és 47 városa kapcsán például az
elemzõ megállapítja, hogy a legtöbb vál-
lalkozás az autópálya nyomvonalában és
a régió északkeleti részén található meg.
A magyarázat? Az autópálya kedvezõ
szállítási viszonyokat biztosít, míg a régió
észak-keleti részén a magas számok in-

kább a fajlagos adatokban keresendõk. 
A  kisszámú népesség miatt ugyanis ma-
gas a száz fõre jutó mûködõ vállalkozások
száma. A régióban egyébként meglehetõ-
sen egyenlõtlen a 68,6 százalékot kitevõ
támogatások.   

A tanulmány szerzõje végül arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy nincs egységesen
elfogadott definíciója a társadalmi inno-
váció fogalomrendszerének. Minthogy
kevés a szakirodalomban a lokális elem-
zés, ezért komplex társadalmi innovációs
index kialakítására törekedett, amely te-
lepülési szinten tudja mérni a társadalmi
innovációs potenciált. Öt indikátor alap-
ján vizsgálta a települések társadalmi-
gazdasági helyzetét, és így számos prob-
lémát azonosított. Megállapította, hogy 
a leginkább hátrányos helyzetben a régió
északi, északkeleti perifériája, valamint 
a Bodrogköz térsége található. Megítélése
szerint ez a módszer alkalmazható orszá-
gos szinten is.

Benedek József, Kocsziszky György és
Veresné Somosi Mariann közös munkájá-
nak a címe Az innováció vizsgálatának 
elméleti és gyakorlati kérdései: technológi-
ai innovációtól társadalmi innovációig
(2016. 1.). Az elméleti alapvetést követõ-
en kiemelik, hogy jelentõs eltérések fi-
gyelhetõk meg Európa nyugati és keleti
makrorégiói között. A nyugati államok
költségvetésük jókora hányadát fordítják
az innovációhoz kapcsolódó kutatásra,
fejlesztésre, míg a kelet-európai országok-
nál a kutatásfejlesztés harmadrangú cél. 

Ma már a városok fejlõdésének leg-
fontosabb tényezõje a technológiai isme-
ret, amely magába foglalja a termelési té-
nyezõk és a munkaszervezés sajátos kom-
binációit. Így minél nagyobb a hozzáfér-
hetõ technológiai ismeretek mennyisége,
annál nagyobb a termelékenység, és an-
nál kisebb a termelési költség. Tehát ha 
a technológiai tudás globális közjóvá vál-
na, elméletben kiegyenlítõdnének a fejlõ-
dési esélyek. Ám a vizsgálatok inkább azt
igazolják, hogy jelenleg a nagy urbánus122
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régiók gyorsabban növekednek, mint más
típusú térségek.  

Szintén fontos szerepet játszik a tech-
nológiai ismeret változásában a globalizá-
lódás. Ennek következtében ugyanis a po-
litikai határok kezdenek elmosódni és 
kisebb szerepet játszani a gazdasági tevé-
kenységekben; az innovációk alapelemei
inkább regionális, mint országos jellem-
zõket öltenek. A technológiai ismeretek
térbeli diffúziója fejti ki a legnagyobb
technológiai változást, és regionális pola-
rizációt eredményez. Ez leginkább Kelet-
Közép-Európában figyelhetõ meg, ahol 
a gazdasági fejlõdés fõvárosközpontú,
erõsen polarizált innovációs rendszereket
hozott létre.

A szerzõk tanulmányukban az inno-
váció társadalmi dimenziójának fontossá-
gát hangsúlyozzák, amely a cég hátra- és
elõreirányuló kapcsolataiban, más sze-
replõkkel létrehozott viszonyokban vagy
új termékek gyártásában nyilvánul meg.
Ezért következtettek arra, hogy a helyi és
regionális kontextus kiemelkedõ szerepet
játszik az eltérõ innovációs teljesítmény
kialakulásában. 

Pacsuta István abból indul ki, hogy 
a társadalmi és mûszaki fejlõdéssel az ér-
tékrend is folyamatosan átalakul. Tanul-
mányában a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók értékválasztásait igyekszik fel-
tárni. „A fiataloknak a gyorsan változó 
világban gyorsabban kell reagálniuk az
újabb kihívásokra. Ráadásul a fiatalok
társadalmi helyzete is változóban van. 
A szocializáció folyamatát tekintve min-
takövetõkbõl részben mintaadókká vál-
nak, »ifjúsági korszakváltásnak« lehetünk
tanúi” – állapítja meg. Ebben a korszak-
ban az önállósodás egyre korábbra tehetõ,
és megváltozik a felsõoktatásban töltött
idõ minõsége, megítélése is. (2017. 2.)
Kulturális tekintetben a hallgatók homo-
gén csoportot alkotnak, és egyedül az
anyagi faktor átlagpontszámai mutatnak
eltéréseket. Ezek vizsgálata azért válik
fontossá, mert a továbbképzéshez az
anyagiak elengedhetetlenek: az önmegva-
lósítás eszközeként szolgálnak. A határon
túli hallgatók értékválasztásai hasonlóak
a magyarországi hallgatókéihoz, annyi
változással, hogy a „vallásos hit”, a „csa-
lád biztonsága” és a „haza, nemzet védel-
me” kapott magasabb átlagpontszámot.
Mindez a kisebbségi lét körülményeivel

magyarázható. Ez a kutatás segít megérte-
ni/értelmezni a felsõoktatási hallgatók
életmódjának, értékválasztásainak sza-
bályszerûségeit.

Veres Valér tanulmányában Románia
1990 utáni átalakulását kutatja (Társadal-
mi-gazdasági változás és fejlõdés Romá-
niában, közép- és kelet-európai kontextus-
ban, 2016. 1.) Kimutatja, hogy 1995-ben 
a 16 volt kommunista közép- és kelet-eu-
rópai ország közül nyolcban kisebb vagy
a romániaihoz hasonló értékû volt a GDP.
Ezt követõen azonban Románia fokozato-
san elmaradt, a 2001 és 2008 közötti idõ-
szakban aztán ismét gazdasági növekedés
figyelhetõ meg. Az európai uniós csatla-
kozás után pedig 2000 és 2010 között 10
250 dollárról 17 355 dollárra nõtt a vásár-
lóerõ-paritáson számolt, egy fõre esõ GDP
értéke Romániában (vagyis az egy fõre
esõ romániai GDP értéke megegyezett 
a lettországival). 

Azonban jelentõs jövedelmi különbsé-
gek figyelhetõk meg a különbözõ megyék
és régiók között is. „Legnagyobb mérték-
ben Konstanca megye növekedett (57%),
ezt követték Brassó (39%), Temes (33%) és
Kolozs (28,7%) megyék. Összességében az
erdélyi régiók növekedésének mértékét
(29-31) mintegy hét-tíz százalékkal átlago-
san meghaladták a Kárpátokon túli régiók
(35-46), különösen a Konstanca központú
Délkeleti régió fejlõdött a legtöbbet. A me-
gyék között viszont a növekedés nagyon
egyenlõtlenül oszlott el.” 

A tanulmány továbbá kitér a románi-
ai foglalkoztatottsági szerkezetekre. 2011
és 2017 között Romániában a munkaké-
pes korúak foglalkoztatottsága 68,8 száza-
lékra nõtt; életkor szerint megfigyelhetõ,
hogy alig vannak foglalkoztatva a 24 év
alattiak és az 55 év fölötti nõk. A mezõ-
gazdaságban dolgozók aránya meghalad-
ja a más közép-európai országok gazdasá-
gában dolgozók arányát. 2002-tõl 2011-ig
28% volt a primer szektorban dolgozók
aránya, ez csupán 2016-ra csökkent húsz
százalékra. A nyugat-európai országok 
átlaga 4-5 százalék. A kereskedelem és a
karbantartási tevékenységek területén
dolgozók aránya 2016-ban már 14,7 szá-
zalékra növekedett, míg a szolgáltatások-
ban dolgozók aránya 47,5 százalékra
emelkedett.

Az oktatási helyzet és iskolázottság 
is teljesen átalakult. Az EUROSTAT által
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is használt mutató szerint Romániában
2013–2016 között a mutató értéke 48-49
százalék körüli, amelynél egy-két száza-
lékkal alacsonyabbak Szlovákia és Ma-
gyarország mutatói, míg a balti államok
mutatói 63 és 74 százalék között mozog-
nak. A legtöbb nyugat-európai országban
az egyetemi hallgatók aránya 60-85 szá-
zalékot tesz ki. „A romániai felsõoktatás
bõvülésével az egyetemen tanulók létszá-
ma 1992-tõl 2002-ig 127,6 százalékkal
növekedik, elérve az 563 991 fõ hallgatót,
2002 és 2011 között pedig tovább növek-
szik, elérve a 649 955 fõt.”

A társadalmi-gazdasági fejlettség ala-
kulása a HDI (Human Development In-
dex) értékén is megfigyelhetõ, ugyanis
1990 és 2015 között kb. tíz százalékot 
javított (0,102), amely kissé elmarad né-

hány országtól, mint Lengyelország, Ma-
gyarország, Lettország, Észtország, ahol a
HDI kb. 12-14% között növekedett. A hu-
mán fejlettségi index alapján összehason-
líthatjuk, hogyan fejlõdött Romániai
nemzetközi kontextusban. Románia HDI-
indexe 25 év alatt tíz százalékot növeke-
dett, ezzel az értékkel világviszonylatban
az 50. helyet foglalta el, miközben a ma-
gasabb HDI-értékekkel rendelkezõ KKE-
országok a 28–45. helyet foglalják el.

A tanulmány végkövetkeztetésként
megállapítja, hogy Románia EU-csatlako-
zási folyamata pozitívan hatott az ország
társadalmi és gazdasági fejlõdésére, és
felgyorsította azt, ugyanis az EU-ból ki-
maradó országokhoz képest a mutatók
sokkal jobbak lettek 2010 óta. 

Lõrincz Anna
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ABSTRACTS

Zoltán Biró A. 
Young Agrarian Entrepreneurs –

Social Innovation
Keywords: agriculture, Szeklerland, youth,
social innovation, modernization
A new category of agrarian producers is
emerging and increasingly strengthening
in the Szeklerland in recent years,
consisting mostly of young people. This
generational change is associated with
significant content change and innova-
tion. As both the content and form of
their activity can be regarded as new
when compared to the context of the
geographical region, it brings change not
only in the agrarian sector, but also social
innovation. This group has generated,
through its own activity, an innovative
content that could have effects reaching
beyond the given sector, carrying the
potential of a paradigm shift for the
entire region. We cannot yet predict
whether the appearance and activity of
these innovative young agrarian operators
will lead to modernization in the region,
but there is the possibility for it. Hence,
this small, but ever-growing group de-
serves greater professional and public
attention than it currently receives from
the regional political actors.

Botond Dániel
The Social and Educational Back-

ground, Lifestyle and Future Plans of
High-School Students Planning to Be-
come Entrepreneurs
Keywords: high-school students, entrepre-
neurial spirit, future plans
In our study, we examine the characte-
ristics of high school students in a Tran-
sylvanian (Romania) micro-region –
young people who plan to work as self-
employed persons or entrepreneurs in
the future. In addition to the degree of
entrepreneurial spirit, we wish to iden-
tify how socio-familial and educational
background, lifestyle and future plans of
young people with entrepreneurial plans
differ from those of the majority of
students. The empirical basis of the
research is a survey conducted in 6 high
schools of the micro-region, completed
by 1098 students.

Zsófia Gál 
In the Service of Religious Education:

the Story of the Augusteum Catholic
Kindergarten and Girls’ School
Keywords: Augusteum, József Hirschler, Sán-
dor Pápai, architecture, secession, school
The aim of this study is to present the
history of the Augusteum of Kolozsvár
from the perspective of church politics
and architectural history. This institu-
tion, established in the first half of the
19th century, has become one of the
leading institutions of social care and
later (women’s) education in Transylva-
nia. The educational institution was
about to go bankrupt but was saved by
vicar József Hirschler, who has reorga-
nized it in 1907. The new school buil-
ding was designed by Sándor Pápai,
engineer of the Roman-Catholic Status.

Réka Geambaºu
The Best of Two Worlds? Entrepre-

neurial Strategies Among Women with
Small Children in Transylvania
The paper aims to explore the reality and
meanings of an emerging social category –
that of “mompreneurs”. The central ques-
tions of the analysis are: what kind of en-
trepreneurial strategies are available for
mothers with pre-school children; how
and under what conditions do any of these
strategies contribute to an improved
quality of life or as many put it, to enjoying
“the best of two worlds”. While maternal
entrepreneurship is not in itself new,
“mompreneurship” has recently become 
a socially legitimate and visible labour
market strategy for mothers. Furthermore,
an increasing number of “mompreneurial”
networks and bottom-up initiatives has
been set up for the past years worldwide.
Quantitative data used in the paper were
collected in 2018 through an online survey
carried out among ethnic Hungarian
maternal entrepreneurs living in Romania,
with 224 respondents. The first part of the
empirical section is a general description
of the population, while the second, using
cluster analysis, identifies 3 entrepreneu-
rial strategies, among which two are
specific for women with young children.
The two strategies offer different solutions
to mompreneurs’ personal and professio-
nal needs.
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Árpád Péter
About the Presence of Fantomatika

Magazine in the Press: a Journey Be-
tween Zenith and Nadir of a Small
Publishing Company
Keywords: Fantomatika, Stanislav Lem,
small business, failure, press campaign
In this article, the author analyses the
media campaign of the company called
Editura Fantomatika S.R.L., which in
2017 and 2018 published the first comic-
themed sci-fi, in Hungarian, in Transyl-
vania. The magazine was called Fantoma-
tika, a word taken from Stanislav Lem.
The publishing house was initially suc-
cessful, the news of the publication
appeared on countless press platforms,
both in Hungary and in Transylvania.
Fantomatika has received a very positive
reception both from the specialized press
and from the public. After intense
searches, we have found only minor
criticisms of the magazine and a great
deal of praise. But despite this positive
reception from the media, the magazine
failed. It appeared in a total of 5 editions,
three in 2017 and two issues in 2018. It is
clear from the statements of the founders
of the magazine that they sold an average
of 700-800 copies of the magazine with a
specific theme, and instead they would
have needed 1500-2000 in order to con-
tinue appearing. Unfortunately, there are
no detailed statistics that present the
situation of the science-fiction themed
market, but we can suspect that this
literary (artistic) genre simply did not
have enough clients to support the small
business. 

Ágnes Sárosi-Blága
How Do Young Farmers in the Szek-

lerland Define Themselves?
Keywords: agriculture, Szeklerland, far-
mers, self-definition, social innovation,
narratives

This paper analyses the issue of social
innovation through self-definition narra-
tives of young farmers in the Szeklerland.
Agricultural enterprises that are inno-
vative both in terms of activity and form
of operation can be interpreted as social
innovation. Obviously, social innovation
is accompanied by a social challenge that
affects not only young entrepreneurs but
also the immediate environment. Due to
this social challenge, attempts at self-
justification and self-definition are fre-
quent among innovative group members.
Through the common elements in narra-
tives, these actors can define themselves
as a distinct social group. At the same
time, self-definition narratives support
the strengthening of innovative agricul-
tural activities and the realization of
associated modernization opportunities.

Szilárd Tussay
The Change of Direction of the IKE 

Keywords: IKE, Hungarians, United States
of America, diaspora, Lake Hope
I have visited the United States of Ame-
rica five years ago for the first time. I still
remember clearly the meetings I had, at
which I have realised that the Hungarian
community is facing very similar issues
over the Atlantic Ocean. I went back this
summer to Lake Hope, where the ITT-
OTT summer camp is held, this time
joined by my wife. We have talked about
the work we are doing in Romania,
through YMCA Transylvania (IKE). We
had the possibility to present our biggest
event yet, the “Change of Direction”
Christian Youth Festival, where we had
2500 young participants in 2018. For the
next period, we are ready to help the
connection between the students and the
domestic business area, which is the key
for the preservation of the Hungarian
community in Transylvania. 
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