
Dunakavics
A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2014. II. évfolyam IX. szám

Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Kiss Natália–Németh
István Péter
Interkulturális vagy/és in-
tegrált oktatás – Mennyire 
számít interkulturális hely-
zetnek a roma gyerekek okta-
tása?

Szakács István
Egy „csinált város” önképe: 
Dunaújvárosból nem lesz 
Ózd!

Schmidt Dávid
Testekkel végzett geometriai 
Boole-műveletek programozá-
sa és optimalizálása 1. rész



Dunakavics
A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2014. II. évfolyam IX. szám

Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Megjelelenik évente 12 alkalommal
Szerkesztőbizottság

András István, Kiss Natália, Rajcsányi-Molnár Mónika, 
Talata István, Kukorelli Katalin

Szerkesztőség
Ladányi Gábor (Műszaki)

Nagy Bálint (Informatika és matematika)
Szakács István (Gazdaság és társadalom)

Klucsik Gábor (technikai szerkesztő)

Felelős szerkesztő Németh István
Tördelés Duma Attila

Szerkesztőség és a kiadó címe 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.

Kiadja DUF Press, a Dunaújvárosi Főiskola kiadója
Felelős kiadó András István, rektor

A lap megjelenését támogatta TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 
„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

a Dunaújvárosi Főiskolán”.
http://dunakavics.duf.hu

ISSN 2064-5007



Dunakavics – 2014 / 9.Dunakavics – 2014 / 6.

Tartalom

 

NAGy BÁLINT          

Trajektóriák ábrázolása                     5
 

KATONA JózSeF–KőVÁRI ATTILA–UJBÁNyI TIBOR          

Agy-számítógépek interfészek rendszerbe történő illesztése                               29  
  
KATONA JózSeF–KőVÁRI ATTILA–UJBÁNyI TIBOR           
IT-biztonság egy gráf alapú modellje                                                 39
 
Galéria
(Somorácz György fotói)                      48

Dunakavics – 2014 / 7.

Tartalom

 

KISS NATÁLIA–NéMeTh ISTVÁN      PéTeR           

Interkulturális vagy/és integrált oktatás – 
Mennyire számít interkulturális helyzetnek a roma gyerekek oktatása?  5

 
SzAKÁcS ISTVÁN          

Egy „csinált város” önképe: Dunaújvárosból nem lesz Ózd!  29

SchMIDT DÁVID           

Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása 
és optimalizálása 1. rész                   41
 
Galéria
(Sóti István fotói)                                                   71

Dunakavics – 2014 / 9.



Dunakavics – 2014 / 9.



5Dunakavics – 2014 / 9.

Összefoglalás: Az iskolák a társadalom letérképezései, melyek szintén küzdenek 
a minket körülvevő kulturális sokszínűség adta kihívásokkal. A nemzetközi 
és a hazai szakirodalom alapján elmondható, hogy a valódi interkulturális 
oktatás megvalósítása – mely egymás kultúrájának kölcsönös tiszteletére és 
elfogadására épülő oktatási megközelítés – gyakran olyan alapvető prob-
lémák miatt hiúsul meg, mint például az etnikai kisebbség gyermekeinek 
iskolai alulteljesítése, fegyelmi problémák, és a szülői házzal való kapcsolat 
hiánya. Írásunk egy  kvalitatív kutatás eredményeinek kis szegletét mutatja 
be, melynek célja a roma családok és az iskola (tanárok) negatív kapcsolatát 
befolyásoló tényezők feltárása volt. A kutatás egyik alapvető kérdésfeltevése 
arra vonatkozott, hogy mennyire tekinthető a roma szülők és a tanárok kom-
munikációja interkulturálisnak, valamint a negatív kapcsolat okait mennyire 
tulajdonítják a felek eltérő kulturális hátterüknek. 
A roma családokkal és a pedagógusokkal készült mélyinterjúk segítségével a 
tanulmány választ keres azokra a kérdésekre is, milyen tényezők befolyásolják 
az interkulturális oktatás bevezetését, a hatékony integrációt.  
Kulcsszavak: Interkulturális oktatás, roma oktatás, multikulturalizmus, integ-
ráció, szegregáció.  

Abstract: Schools are the mappings of the social milieu of a society and often 
face difficulties in coping with cultural diversity as such. International and 
national publications show that implementing intercultural education – an 
approach to education which is based on mutual appreciation and acceptance 
of cultures – is thwarted by systemic problems such as underachievement of 
minority students, poor discipline, and lack of cooperation with parents. 
The aim of this presentation is to outline the findings of a qualitative research 
which aimed to explore Roma parents’ and teachers’ understanding 
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and interpretation of the causes of their negative relationships, and to identify fac-
tors teachers and parents found most salient in the forming of this relationship. 
Based on interviews with Roma parents and teachers the paper aims to find answers 
to questions such as what factors affect the implementation of intercultural educa-
tion and realisation of effective integration.  
Keywords: Intercultural education, roma education, multiculturalism, integration, 
segregation.

Bevezetés

Az „interkulturális” kifejezés a mai világban egyre elterjedtebb fogalommá válik, 
mivel a globalizáció és a felerősödött mobilizáció olyan komplex társadalmakat 
eredményezett, melyekben a mindennapi élet során elkerülhetetlenné válik 
különböző kultúrák találkozása és kommunikációja. ezek a találkozások 
alapvetően – a kommunikáció folyamatát tekintve – nem különböznek a kultúra-
azonos (intrakulturális) kommunikációtól, mégis, ahogy sok interkulturális–
kommunikáció-kutató érvel, a kultúra, az adott társadalmi kontextus valamint 
az ezekből eredő pszichokulturális és szociokulturális tényezők összekuszálják, 
megnehezítik egymás megértését. ezek a tényezők az interkulturális–kommunikáció 
fókuszai. Ahhoz, hogy interkulturálisnak nevezzünk egy kommunikációs szituációt, 
collier és Thomas (1989) [1] szerint elég az, hogy a felek egymást eltérő kultúrákból 
érkezőnek tartsák.   
érdekes párhuzam figyelhető meg a hazai és nemzetközi szakirodalomban 
az „integráció” és az „interkulturális/multikulturális oktatás” fogalmak 
meghatározását, és mögöttes oktatásfilozófiáját tekintve. Valójában az integráció 
egy interkulturális helyzetnek is tekinthető, és ez különösen így van, ha a kultúrát, 
a modern felfogásoknak megfelelően, nem csak úgy értelmezzük, mint nemzetek 
vagy államok kereteire leszűkített csoportokat jellemző értékek, hiedelmek, 
tradíciók és tevékenységek összességét, hanem kultúrahordozónak tekintünk 
társadalmi-gazdasági különbség mentén létrejövő csoportokat is. Leegyszerűsítve:
interkulturálisnak számíthat a roma gyerekek, de a bármilyen fogyatékossággal élő 
gyerekek oktatása is. A hangsúly azon van, mennyire tulajdonítunk jelentőséget a 
különbségeknek, és az esetleges konfliktushelyzetek okait magyarázzuk-e a másik 
eltérő kultúrájával. 
 

[1]  collier, M. J.–
Thomas, M. (1988): 
cultural identity: An 
interpretive perspec-
tive. In: y. y. Kim– 
Gudykunst, W. B. 
(eds.): Theories in 
intercultural commu-
nication. (Pp. 99–120). 
Thousand Oaks, cA: 
Sage.  
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ezt a gondolatmenetet követve, jelen tanulmány azt próbálja megvizsgálni 
egy község iskolájának és óvodájának életén keresztül, hogy az integráció 
célcsoportjai közül a szociális, kulturális vagy nyelvi hátrányokkal küzdő 
roma tanulók integrációja mennyire tekinthető interkulturális helyzetnek. 
Kutatásmódszertani szempontból a kvalitatív módszer bizonyult a 
leghatékonyabb eszköznek ahhoz, hogy feltárja az iskolai vezetés, a 
pedagógusok, és a roma szülők véleményét arról, vajon ők mennyire 
tulajdonítják kapcsolatuk, esetleges konfliktusaik okait eltérő kultúrájukból 
eredőnek. Az empirikus kutatás felvázolt eredményei és az összevetés, 15 roma 
családdal és 6 pedagógussal készült mélyinterjú elemzése alapján történt. 

Integrált oktatás

Általános meghatározás szerint az „integráció a különböző okoknál fogva 
tanulásban akadályozottak együttes oktatása–nevelése hasonló korú és 
ilyen zavarokat nem mutató társaikkal”. Magyarországon, az integráció 
megvalósítása kapcsán leginkább a fogyatékossággal élők és a romák csoportja  
merül fel, mely sok szempontból nézve két teljesen különálló jelenség, mégis, 
ahogy Szira [2]  megjegyzi, a két dolgot gyakran összemossák. Az integráció 
mögöttes filozófiáját Papp [3] az integratív pedagógia gyakorlataként így 
fogalmazza meg: 

„Az integratív pedagógia a tanulási- és fejlesztési folyamatban heterogén 
csoportokban biztosítja a gyermekeknek, hogy egymástól tanuljanak, 
megismerjék egymás különbségeit. Az integratív pedagógia azoknak 
az elméleteknek, cselekvéseknek az összessége, amelyek az azonosság 
megtapasztalását segítik a különbözőség mentén. Az integratív pedagógia éppen 
ezért egy értékek mentén zajló döntés a demokratikus jogok elfogadásáról, 
amellyel kifejezésre juttatja szolidaritását az akadályozott emberekkel.” [3]  
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének lényege, hogy nem oktatási 
tartalomra, alkalmazandó programokra fókuszál, hanem az egyéni különbségekre 
alapozott nevelés kialakításának szükségessége mellett érvel. Kiindulópontja 
az, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék lehetnek, ezért amikor 
differenciálásról beszélünk, akkor a tanulók személyiségstruktúrájának leginkább 
megfelelő, számára optimális fejlesztést biztosítjuk. 

[2]  Szira Judit (2006): Gon-
dolatok az integráció nemzet-
közi gyakorlatáról. In: Mayer 
József (Szerk.): Akadémia: 
innovatív környezet, inkluzív 
társadalom, integratív iskola. 
Budapest: Országos Közokta-
tási Intézet.

[3]  Papp Gabriella (2002): 
Tanulásban akadályozott 
gyermekek iskolai integrációja 
a szakemberek közötti koo-
peráció tükrében. Magyar 
Pedagógia. 102:2. 159–178.

Interkulturális vagy/és integrált oktatás
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Mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük „előzetes tudását, annak gyengébb és 
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének 
rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit”. A nevelés és az 
oktatás igazodik a gyermekhez, nem fordítva. [4]   
Az, hogy kik „szorulhatnak” integrált oktatásra, leginkább az „Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi cXXV. 
törvény 8.§-a határozza meg. Felsorolja azokat a csoportokat, jellemzőiket, 
akiket az adott csoporthoz tartozásuk alapján nem lehet diszkriminálni. Ide 
tartozik többek között a személy faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, vallási 
vagy világnézeti meggyőződése stb. 

Szira (2006) [2] óva int attól, hogy az integrációt az akkulturáció vagy 
asszimiláció folyamataként értelmezzük, mivel az akkulturáció fogalma az 
idegen kultúra (jelen esetben akár az iskolai kultúra) néha önkéntes, ám 
többnyire kényszerű átvételét jelenti, míg az asszimiláció egy olyan folyamattal 
jellemezhető, mely során az adott kultúra tagjai mintegy feloldódnak a többségi 
társadalomban, vagyis szociálisan, kulturálisan láthatatlanná válnak. 

Magyarországon ez a kérdéskör elsősorban a roma gyermekek integrációját 
érinti, de mint látni fogjuk, a globalizáció és migráció következményei 
miatt, európa-szerte igen jelentős hangsúlyt fektetnek az eltérő kultúrájú 
vagy ahogy leggyakrabban utalnak rá az etnikai kisebbségek oktatásának, 
integrációjának kérdésére. A nemzetközi szakirodalomban manapság nem 
is annyira az integráció, mint inkább az interkulturális, vagy multikulturális 
oktatás-nevelés címszó alatt tárgyalják ezt a témát. ezek a terminusok, mint 
látni fogjuk, az integrált oktatás egy szeletének foghatók fel.  

  
Interkulturális vagy/és multikulturális oktatás

Különböző oktatásügyi megközelítések léteznek a kulturális különbözőség 
jelentette problémák kezelésére, főként az európai etnikai kisebbségek isko-
láztatására. Számos új és régi eU-tagállamban léteznek kisebbségi oktatási 
programok, vagy a kulturális és nyelvi különbözőségeket enyhíteni kívánó 
iskolák, de a törvények és a kisebbségi jogokkal kapcsolatos gyakorlat és azok 
megvalósítása az oktatás mindennapjaiban nagyon eltérőek. [5] 

[4]  Lásd: 1993. évi LXXIX. 
törvény a közoktatásról. A 
hátrányos helyzetű tanulók 
integrációs és képesség-
kibontakoztató felkészíté-
sének pedagógiai rendszere 
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/D. § (4) és 39/e. § 
(4) bekezdése szerint.

[5]  Luciak, M. (2006): Mi-
nority schooling and intercul-
tural education: a comparison 
of recent developments in 
the old and new eU member 
states. Intercultural Education. 
17:1. 73–80.

         Kiss Natália–Németh István Péter
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 ezen különbségek okait nagyban befolyásolja a kisebbség és a többség kapcsolata 
egy országon belül, vagyis a kisebbségi csoportok helyzete, megítélése. 

Az interkulturális oktatásról szóló szakirodalomban a „multikulturális” és az 
„interkulturális” oktatás kifejezések hol ugyanazt, hol egymástól teljesen eltérő 
megközelítéseket jelölnek. Míg dokumentációiban és jelentéseiben az UNeScO 
és az európai Tanács az „interkulturális” szót használja, az OecD, az egyesült 
Államok, Kanada és Ausztrália a „multikulturális” jelzőt alkalmazza. [6]   

Le Roux (2001) [7] szerint a multikulturális oktatás egy homályosan 
körülírt, koncepcióját tekintve nem tisztán meghatározható oktatási 
megközelítés, így inkább az interkulturális oktatás filozófiai és gyakorlati 
elődjeként definiálható. Míg a multikulturális oktatást gyakran úgy 
határozzák meg, mint etnikai csoportok számára felajánlott egyirányú 
oktatási megközelítést, [6, 8, 9] addig az interkulturális oktatás egy kétirányú 
folyamatként képzelhető el, amelynek célja, hogy a különböző kultúrák 
egyfajta közös nevezőre jussanak egy adott közösségen belül. ez mind a 
kisebbségi, mind a többségi társadalom érdeke. [10],  [11] 

eme cél elérése komplex terheket ró a közoktatásra. Az iskolától, mint 
intézménytől, és főként a tanároktól elvárják, hogy helytálljanak egy olyan 
környezetben, ahol a hagyományosnak vélt kulturális értékrendszerek napi 
rendszerességgel megkérdőjeleződnek. [7] Sokan az oktatástól várják a 
szociális egyenlőtlenségek, előítéletek és a diszkrimináció megszüntetését. 

Az interkulturális oktatás legfőbb célja, a tanulók segítése abban, hogy 
megtanulják, hogyan éljenek egy etnikai és kulturális szempontból összetett 
társadalomban nemzeti és globális szinten egyaránt. [6] Következésképpen, 
az interkulturális oktatás nem lehet szimplán egy tantárgy [7]  amit órarend 
szerint oktatnak. ennek ellenére, Luciak és Khan-Svik (2008) [12]  szerint 
még mindig probléma, hogy az interkulturális oktatás tartalma sok esetben 
tükrözi azt a kultúraértelmezést, miszerint a kultúra egy adott entitás, 
emberek csoportja, akiknek életmódját, értékrendszerét, tradícióit és 
hiedelmeit oktatni lehet. Márpedig egy „információs csomag” szolgáltatása 
egy másik kultúráról teljesen alkalmatlan arra, hogy megtanuljuk, hogyan 
éljünk egy etnikailag és kulturálisan eltérő közösségben. [6]  

Sajnálatos módon a hatalommal való visszaélés és az esélyegyenlőt-
lenségek kérdése még gyakran kimarad az oktatási tananyagokból, pedig ezek
segíthetik elő annak megértését, hogyan alakulnak ki az előítéletek és 
sztereotípiák, vagy a rasszizmus következményei. [12]  

[6]  Leeman, y. A. M. (2003): 
School Leadership for Inter-
cultural education. Intercul-
tural Education. 14:1. 31–45.

[7]  Le Roux, J. (2001): effec-
tive schooling is being cultur-
ally responsive. Intercultural 
Education. 12:1. 41–49.

[8]  Le Roux, J. (2002): effec-
tive educators are culturally 
competent communicators. 
Intercultural Education. 13:1. 
37–48.

[9]  Gerganov, e.–Varbanova, 
S.–Kyuchukov, h. (2005): 
School adaptation of Roma 
children. Intercultural Educa-
tion. 16:5. 495–511.

 [10]  Gundara, J. S.–Portera, 
A. (2008): Theoretical reflec-
tions on intercultural educa-
tion. Intercultural Education. 
19:6, 463–468.

[11]  Forray R. Katalin (2003):  
A multikulturális/interkulturá-
lis nevelésről. Iskolakultúra. 
13:  6–7. 

[12]  Luciak, M.–Khan-Svik, 
G. (2008): Intercultural educa-
tion and intercultural learning 
in Austria – critical reflec-
tions on theory and practice. 
Intercultural Education. 19:6. 
493–504.

Interkulturális vagy/és integrált oktatás
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A különbözőséget értékelni kell, és eszközként kell használni ahhoz, hogy erősítsük egy 
közösség dinamikáját, ezzel teremtve tanulási lehetőséget mindenkinek. Luciak állítása 
szerint az interkulturális oktatás akkor enyhíti majd a társadalmi különbségeket, ha:
– Különböző nézőpontokat építünk a tanításba ahelyett, hogy mindig a többség nézőpontját 
tanítanánk.
– ha az „ők” és a „mi” szavak nélkül tudunk tanulni-tanítani más kultúrákról.
– ha lehetővé tesszük a kisebbségi és a többségi csoportok tagjai számára, hogy kritikus 
szemmel is megvizsgálják saját kultúrájukat, és észrevegyék annak összetettségét (kulturális 
tudatosság).
– ha felhívjuk a figyelmet a diszkriminációra és a társadalmi egyenlőtlenségekre. [5] 
európa-szerte a kulturális, vallási, értékrendbeli különbségek egyre több konfliktushoz 
vezetnek iskolákon belül, mely egyes etnikai kisebbséghez tartozó tanulók állandó iskolai 
alulteljesítését, a megszokott iskolai gyakorlatok (ruhaviselet, szabályok) megkérdőjelezését 
eredményezik. egyre gyakrabban bélyegezik meg az egyes kisebbségből származó tanulókat 
„hátrányos helyzetűként” és kulturális másságukat nem lehetőségként, hanem nehézségként 
fogják fel. [10], [13] Sok országban a többségi csopor-
tok részéről erősödő rasszizmus és intolerancia a válasz a helyzet megoldatlanságából fakadó 
tehetetlenség érzése miatt. 

ha az integrált – és interkulturális – oktatás-nevelés szerepe az, hogy alapját adja egy 
igazságos és egyenlő társadalomnak, az esélyegyenlőség biztosításának, akkor az iskola, 
mely az interkulturális érintkezések arénája, döntő szerepet játszhat abban, hogy olyan 
készségekkel, kompetenciákkal ruházza fel a tanulókat, melyek segítségével meg tudnak 
felelni a multikulturális környezet kihívásainak. Azonban, ahogy a következő részben 
látható lesz, ezeknek a feladatoknak a gyakorlati megvalósításával kapcsolatban még nagyon 
sok kérdés válaszra vár. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja valójában mennyire jelent 
interkulturális kontextust a roma gyerekek oktatása, és a vélt kulturális eltérések milyen 
mértékben nehezítik az integráció folyamatát. 

Az empirikus kutatás háttere

A kutatás helyszíne egy község általános iskolája, mely ÁMK-ként működik, magában 
foglalva az óvodát és a művelődési házat. Az iskolában igen magas a roma tanulók aránya, 
ezt a pedagógusok körülbelül 60−70%-ra becsülik. Az iskola gondokkal küzd, egyre 
csökken a tanulók létszáma. 

[5]  Luciak, 
M. (2006): 
Minority 
schooling and 
intercultural 
education: a 
comparison 
of recent 
develop-
ments in the 
old and new 
eU mem-
ber states. 
Intercultural 
Education. 
17:1. 73–80.

 [10]  Gun-
dara, J. 
S.–Portera, 
A. (2008): 
Theoretical 
reflections on 
intercultural 
education. 
Intercultural 
Education. 
19:6, 463–468.

[13]  Igarashi, 
K. (2005): 
Support 
prog-rammes 
for Roma 
children: do 
they help 
or promote 
exclusion? 
Intercultural 
Education. 
16:5, 443–452.
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A csökkenés okai összetettek. Míg az 1980-as évek végén az iskolában tanulók 
létszáma körülbelül 300−400 körül volt, a körzetesítés megszűnésével egyre többen vitték 
gyermekeiket a közeli városi iskolába. A folyamat eredménye mára az lett, hogy az iskolába 
leginkább az anyagilag kevésbé tehetős családok járatják a gyermekeiket, akik nagyrészt 
roma származásúak, ráadásul igen magas a sajátos nevelési igényű és a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók létszáma, ami a pedagógiai munkában nem kis kihívást jelent. 

ezek a tények fokozzák a többségi társadalom bizalmatlanságát az iskola iránt, így egyre 
kevesebben íratják be gyermeküket a „cigány iskolába”. Az incidensek, az agresszióról szóló 
hírek ezt a tendenciát csak tovább erősítik.   
Az integráció sikeressége egy többségi roma iskolában felveti annak a kérdését, hogy hogyan 
tudna az iskola úgy működni, hogy visszanyerje a helyi közösségek bizalmát, és mennyire 
elhivatottak a tanárok, hogy a helyzetnek megfelelő új oktatási-nevelési program mellé 
álljanak. egyszóval, olyan iskolai kultúra megteremtésére lenne szükség, mely csökkenteni 
tudja a gyakori konfliktusokat, agresszivitást, és lehetővé teszi a tanulást, személyiségfejlődést. 

A kvalitatív kutatás során interjú készült mind a szülőkkel, mind a pedagógusokkal. ez 
utóbbi különösen azért volt fontos, mert interkulturális, két kultúra közötti kapcsolatról 
van szó, melyben mind a két fél a maga sajátos nézőpontjából értelmezheti az eseményeket.  
A kutatás során 15 roma családdal és 6 pedagógussal beszéltünk. A családok gyermekei 
mind halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek a törvény szerint. Lakásviszonyaik 
a romos, fürdőszoba nélküli háztól kezdve a kétemeletes igényes otthonig terjednek. Az 
interjúk alatt többségében jelen voltak a gyerekek is. A tanárok és a tanítók több évtizede 
tanítanak az iskolában. Az iskolai vezetést az igazgató és a helyettese képviselték. 

Kutatásmódszertan

A kutatásmódszertan kiválasztásánál meghatározó volt az a szempont, hogy melyik 
megközelítés képes leginkább rávilágítani azokra a komplex tényezőkre, melyek 
megnehezítik a roma tanulók integrációját az iskolai gyakorlatban. ennek bemutatására a 
kvalitatív kutatás módszere tűnt a leginkább megfelelőnek. 
A kvalitatív kutatás, mint értelmező paradigma abból a meggyőződésből indul ki, hogy 
minden egyén a maga módján építi fel és értelmezi a körülötte lévő valóságot. [14]  A 
kutatás gyakorlati megvalósítása során tehát különös hangsúlyt kap az, hogy a résztvevők 
miként tulajdonítanak jelentést cselekedeteiknek, tapasztalataiknak, benyomásaiknak. Az 
itt bemutatott kutatás éppen ezért inkább a folyamatokra fókuszál, mint a kimenetre. 

 [14]  Boeije h. 
(2010): Analysis 
in Quantitative 
Research.  Lon-
don: Sage. 
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Dinamikusan változó kategóriákban gondolkodik, mint pl. ideológiák, amelyek a viselkedést 
meghatározzák, tehát nem számszerűsít, és nem mér, valamint nem általánosít. ez azt is 
jelenti, hogy a kvalitatív kutatások a kvantitatív kutatásokkal ellentétben nem dolgoznak 
előre kigondolt hipotézisekkel, csak kiinduló kutatási kérdésekkel, melyek nyitottak. [15]  
A kvalitatív adatok begyűjtése mélyinterjúkkal, megfigyeléssel, dokumentumelemzéssel 
(pedagógiai program, vezetői beszámolók stb.), és kutatási napló vezetésével biztosította 
azt, hogy a feltárt eredmények hitelesek és megbízhatóak legyenek. 

A kutatás a következő kérdésekre próbált meg választ kapni:
– Mivel magyarázzák a szülők és a pedagógusok az együttműködés hiányát, az esetleges 
konfliktusok, nehézségek okait?   
– Mennyire vezethetők ezek vissza vélt kulturális különbségekre?
– A roma identitással való azonosulás erőssége vagy hiánya, milyen mértékben befolyásolja 
az integráció megvalósítását? 
Választott megközelítésünk az oral history adatfelvételi módszer volt.

Az oral history az emberek mindennapi életének, lelki folyamatainak vizsgálatára 
alkalmazott megközelítés, amely különös figyelmet fordít az adott kultúrára, a kultúra 
szereplőire; azon folyamatokra, amelyek révén az emberek (néha vitázva vagy egyetértve) 
jelentést alkotnak. A személyesélettörténet-kutatás az átlagos helyzetben és körülmények 
között levő emberek vizsgálatát jelenti, kiemelt fókusszal  a kultúrára. Az oral history 
inkább kutatási filozófia, mint sajátos módszer, tulajdonképpen a résztvevő megfigyelés 
illetve a strukturálatlan interjú módszerein alapul.

A kvalitatív kutatás alapvetően olyan vizsgálatokat jelent, ahol a dolgok, jelenségek 
részletes, nem számszerű leírására törekszünk, ebben az esetben az oralhistóriai 
terepmunka is egyfajta kvalitatív kutatás. Az oral history-kutatás ugyanakkor magában 
foglalja a történelmet, az életrajzot, az élettörténetet, a nem résztvevő megfigyeléseket, a 
fókuszcsoportot és sok más társadalomtudományi kutatási módszert.

Terepmunkánk során szem előtt tartottuk, hogy  az oralhistorikus legfontosabb tevékenysége 
a hallgatás illetve a meghallgatás. Az adatfelvétel és kutatómunka kiinduló alaphelyzete az a 
filozófia és működési elv, hogy amennyiben a helyi szereplők jelentésalkotási gyakorlatát 
akarjuk megérteni, nem kezdhetjük kutatásunkat egy előre meghatározott kérdéssel. A 
kezdetben strukturált kérdéssor ugyanis nem a vizsgálat alanyainak jelentésalkotásáról 
szól, hanem a kutató gondolkodásmódjáról, amit markánsan szerettünk volna elkerülni.

Technikánk központi eleme az interjúkészítés a legmegfelelőbb módszer arra, hogy
nyilvánossá és hozzáférhetővé tegyünk olyan dolgokat, tényeket, közléseket, információkat 
és egyéni következtetéseket,  amelyeket az emberek gondolnak. Az interjúk típusa a 

[15]  creswell, 
J. (1998): 
Qualitative 
inquiry and 
research de-
sign. choos-
ing among 
five traditions. 
London: Sage. 
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beszélgetésszerű interakcióktól a fókuszált strukturált interjúkig terjedt.
Az oral history módszer az emberek mindennapi életének tanulmányozására 

irányuló megközelítés – valljuk: az emberi sorsokra fókuszál, a saját tapasztalati 
jelentésalkotásra.  

Attitűdünk és nézőpontunk kettős: megérteni akartuk a résztvevők szemléletét, 
hogy megértsük cselekedeteik logikáját. Ugyanakkor szükséges a külső megfigyelő 
távolabbi nézőpontjának érvényesítése is, ez ugyanis láthatóvá teszi mindazt, amit a 
résztvevő magától értetődőnek vesz. Az oral history-kutatás időigényes és kimenetele 
nagymértékben kiszámíthatatlan, továbbá alkalmatlan olyan egyszerű feladatok 
megoldására mint páldául egy hipotézis ellenőrzése. Ugyanakkor ideális kutatási 
stratégia a valódi emberi viselkedésnek a maga komplexitásában való megértésére, 
így fontos alapja, háttere minden olyan interakciónak, amely az emberi problémák 
valós és tartós megoldási lehetőségeit keresi. 

Módszerünk a strukturálatlan interjú (amit gyakran kvalitatív interjúnak is 
neveznek), megadja a lehetőséget az interjúalanynak, hogy ő maga fejezze ki 
gondolatait saját szavaival, és így irányítsa az interjú folyamatát. (ha mégoly nehéz, 
gátló körülmények közepette is mint néhány interjúalanyunkkal történő beszélgetés 
során történt.)

Mivel maga az interjú egy interakción alapuló kapcsolat, ezért mind az interjú 
alanya, mind annak készítője érintett ebben a jelentésteremtő folyamatban. [16] A 
strukturálatlan interjúnak épp az a lényege, hogy a hogyan és mit kérdőszavak jelöljék, 
hogy az interjúalany bővebb választ adhat, a maga módján megfogalmazva gondolatait. 
Minden kérdést olyan formában kell feltenni, hogy egyértelmű legyen annak célja.

Az oralhistorikusnak (riporternek) harmóniát kell teremtenie az interjúalannyal, 
és ezt leginkább a kérdések tisztázásával, valamint természetességével teheti meg. 
ha példákkal demonstráljuk a kérdésünkre várt választ, akkor az megkönnyíti az 
alany dolgát a válaszadásban. 
Ilyen segítség lehet különböző viselkedések, vagy tapasztalatok felvázolása, 
amelyeket hasonló helyzetben kaptunk válaszként a megkérdezettektől. egy dologra 
különösen odafigyeltünk: ne fejeztünk ki véleményt.

egy strukturálatlan interjú megadja a lehetőséget a riporternek arra, hogy 
kutatásaival megerősítse, esetenként kiegészítse az alany által elmondottakat. 

egy gyakorlott riporter már az interjú során tényekre is rákérdez „ki”, „mikor”, 
„hol”, és „hogyan” kérdésekkel. A bátorító visszajelzések, vagy kisebb szünet a válasz 
után azt a visszacsatolást adja az alanynak, hogy a kérdező figyel rá, és megadja a 

[16]  Kvale, S. (1996): 
InterViews. Thousand 
Oaks, cA: Sage. Idézi: 
Brenner, M. e. Inter-
viewing in educational 
research. In: Green, 
J.–camilli, G.–elmore, P. 
B. (eds.) (2006): Hand-
book of Complementary 
Methods in Education 
Research. London: Rout-
ledge.

Interkulturális vagy/és integrált oktatás



14 Dunakavics – 2014 / 9.

lehetőségét annak, hogy lezárja a gondolatmenetét.
A strukturálatlan (oral history) interjú fogalma jelenleg még ismeretlen 

a legtöbb ember számára. Ahogy számos elméletíró említi, [16, 17] a 
kutatásokhoz alkalmazott interjú sokszor meghaladja a mindennapi 
beszélgetés határait. Közeli kapcsolatot kezdeményez olyan emberek között, 
akik eddig semmiféle mély emberi kapcsolatban nem álltak egymással.  A 
kvalitatív interjúk személyes interakción alapulnak, valamint azon, hogy 
ki a kutató, és milyen viszonyt tud kialakítani az alannyal. ezek az elemek 
alapvetően meghatározzák az interjú során szerzett információk minőségét. 
ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a kutató ne csak önmagát mutassa be az 
alanynak, hanem azt a szerepet is vázolja fel neki, ahogyan őrá tekinthet az 
interjú folyamán, valamint mutassa be, hogy milyen eddigi interjútapasztalatai 
voltak. 

Az oralhistorikus kívül helyezheti magát az alany kulturális 
beállítódottságán, vagy részese lehet annak, és akkor sokkal hitelesebb 
információkat kaphat. ezen kívül a riporternek sokszor át kell hidalnia a 
hatalmi különbségeket közte és az alany között, melyek általában életkoron, 
társadalmi helyzeten, nyelven, valamint nemeken alapulnak.

A kvalitatív (oralhistóriai) interjúnak általános célja az, hogy megértsük az 
alany gondolkodásmódját emberi-lelki mibenlétét és lényegét. [18]

Az interjú együttműködésének szabályai, megtervezése és irányítása 
etikai közmegegyezéseken alapul. A kérdésfeltevés nem egyoldalú, hanem 
egy téma megtárgyalása egy másik emberrel. Beszélgetéseinkben igyekeztük 
csökkenteni a távolságot a kérdező és válaszadó között. Olyan kérdéseket  
vetettünk fel, amelyek sokat jelentenek az alany számára. 

A interjúfolyamat során mindenki folyamatosan aktív és interaktív volt, 
ami azt jelenti, hogy a beszélők és a hallgatók folyamatosan használtak 
verbális és nonverbális jeleket, különböző módokon. 

Beszélgetőtársaink mindennapi életüket történetekké formálták, amelyben 
ők vagy mások szerepelnek, és történetekben, elbeszélésekben megfogalmazva 
fejezték ki múltjukat. 

A „story” mint kifejezési forma egyfajta „csatorna”, amelyen keresztül a 
személy kilép a világba, és amelyen keresztül a világról szerzett tapasztalatait 
közvetíti és tölti meg személyes tartalommal.

[16]  Kvale, S. (1996): In-
terViews. Thousand Oaks, 
cA: Sage. Idézi: Brenner, M. 
e. Interviewing in educa-
tional research. In: Green, 
J.–camilli, G.–elmore, P. B. 
(eds.) (2006): Handbook of 
Complementary Methods in 
Education Research. London: 
Routledge.

[17]  Spradley, J. (1979):
The etnographic interwiew.
Belmont: Wadsworth.

[18]  Brenner, M. e. 
Interviewing in educa-
tional research. In: Green, 
J.-camilli, G.-elmore, P. B. 
(eds.) (2006): Handbook of 
Complementary Methods in 
Education Research. London: 
Routledge. 
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A narratív vizsgálódás egyik módja a tapasztalatról való gondolkodásnak. [19] A 
kutatók megfogalmazta legalapvetőbb különbség a narratív vizsgálódás fajtái között a 
megélni, átélni – living –   és elmesélni – telling –  közötti eltérés. A narratív vizsgálódás 
alkalmával négy terminust használnak (így a „living” – megélni, átélni, „telling”– elmesélni, 
„retelling” – újramesélni, „reliving” – újraélni) ahhoz, hogy felépüljön a narratív én.  A 
legtöbb narratív vizsgálódás az elmesélés (telling) szakasszal kezdődik, ez az a rész, amikor 
a kutató (esetünkben az oralhistorikus) interjút készít a résztvevővel. 

Az oralhistorikus vizsgálódás három általánosan jellemző faktort különböztet meg, 
amelyek meghatározzák az elemzés kiterjedését, ezek az időbeliség (temporality), a 
közösség (sociality) és a hely (place).

Az oralhistóriai elemzők nem egy eseményt, személyt vagy tárgyat, elemeznek, sokkal 
inkább jellemzik az említetteket valamely idővel, múlttal, jelennel, jövővel. Így egy adott 
személyt jellemez, aki egy bizonyos történelmi háttérrel rendelkezett, ezt kapcsolja össze 
valamely jelenben lévő viselkedéssel vagy cselekedettel, ami a jövőbe is kihathat.  

A narratív elemzők elsősorban személyi, ugyanakkor közösségi viszonyokkal 
(conditions) is foglalkoznak. Személyi viszonyok alatt értünk érzéseket, reményeket, 
vágyakat, reakciókat, legyenek azok az elemzőé vagy a résztvevőé. Közösségi viszonyok 
alatt létező feltételeket értünk, miliőt, környezeti faktorokat és erőket, embereket, amelyek 
az egyén körülményeit formálják. A közösség − mint általános jellemző faktor      − másik 
dimenziója, a résztvevő és az elemző közötti kapcsolat. 

A kutatók mindig valamilyen kapcsolatban vannak a résztvevő életével. Nem vonhatjuk ki 
magunkat a kapcsolatból. ellentétben az általános kvalitatív stratégiával, ahol a kutatók nem részesei 
az eseménynek, a narratív kutatók összefonódnak az elemzéssel. A múlt, a jelen és a jövő, valamint 
a szituációban jelen lévő számtalan személyes, társas és más fennálló lehetőség szempontjából. 

Az oralhistorikusok, különösen, akik munkájukat a megélés terminussal kezdik, 
gyakran mondják, hogy bár nem szándékoznak elkötelezni magukat mégis szorosan 
összefonódnak a vizsgálat témájával és ennek következményeképpen a gyűjtőmunkával.  
Alkalmanként az elbeszélés aspektusából tekintve, az elemzőnek kívülről kell szemlélnie a 
témát, „tudományos távolságot” kell fenntartania a témával szemben. Más esetekben, főleg 
az életút tanulmányozásoknál, az elemzőnek gondosan meg kell terveznie részvételét és a 
módot, hogy mennyit ad önmagából a vizsgálat során.

 Minél inkább a megélt esemény, a „living” terminusa áll a vizsgálat középpontjában, 
annál valószínűbb, hogy mély, bensőséges kapcsolat fog kialakulni az oralhistorikus és a 
megfigyelt alany között. Lehetséges valamely távolságot kialakítani, de azt nehéz hosszú 
távon fenntartani a tanulmányozás közben.

[19]  conelly, F. 
M.–clandinin, 
D. J.: Narrative 
Inquiry. In: 
Green, J.–camil-
li, G.–elmore, P. 
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Methods in Edu-
cation Research. 
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Szemünk előtt mindvégig ott volt, hogy: „Nincs visszavonhatatlan állítás vagy alapvető igazság az adott 
oralhistorikum elkészültekor.” 

Az empirikus kutatás eredményei

Az  eredmények tárgyalásánál azokat az elemeket, tényezőket emeljük ki, melyek a leggyakrabban, és a 
legnagyobb intenzitással fordultak elő. Fontos eleme ennek az elemzési módszernek még a résztvevők 
véleményének, a helyzetekre vonatkozó magyarázatainak az összehasonlítása is. Az alábbiakban a 
megszólaló tanárokat kódok (pl. T1, T2) jelölik, csakúgy, mint a családokat (pl. cS1, cS2) és a kutatót (K). 
Az interjúk elemzése során kiderült, hogy mindkét félnek kialakult véleménye van az iskola és a szülői 
ház közötti együttműködés hiányának okairól. A tanárok szerint munkájukat a leginkább megnehezítő 
tényező a szülői részvétel, a szülői gondoskodás hiánya. Az interjúk néhány rejtett előítéletet is felszínre 
hoztak, miszerint a roma szülőket nem érdekli gyermekeik iskolai előmenetele, fegyelmezetlenek, nincs 
felelősségtudatuk, nincsenek céljaik, és nem akarnak dolgozni, ami rossz mintát ad a gyereknek. 
T3: Ez olyan gondot jelent, hogy most már felnőtt egy olyan generáció, aki otthon van, segélyből próbál 
megélni. És a gyerekek azt látják, hogy meg lehet élni így, és ez egy életforma. És ez gond, hogy motivációnak 
régen lehetett mondani, hogy tanulj, ma már nincsenek céljaik. Illetve, hogy ez is egyfajta cél, hogy majd 
megélek, mint anyám és apám, aki ebből-abból meg tud élni, segélyből, családi pótlékból. Ez a minta. A szülők 
sokszor még ágyban vannak, amikor eljönnek a gyerekek az iskolába. 
T1: Iskolába járni, ott rendesen tanulni, az olyan, mint dolgozni járni. Egyfajta napirendet, rendszerességet 
feltételez. De azok a gyerekek, akik még soha nem látták a szüleiket korán kelni, munkába menni, nos, 
azoknak nincs ilyen jellegű tapasztalatuk. Hogyan követelhetem én meg azt, hogy kötelességtudó legyen, ha 
nincs ilyen jellegű tapasztalata?  
T3:  Nincs szülő. [A gyerek] Rendetlen, koszos, neveletlen. Az osztályomban, talán ha 3 szülő dolgozik.
K:  Hogy csapódik ez le az iskolában? 
T3:  Nincs taneszköz, de most már abban is megmutatkozik, hogy ápolatlanok, koszosak. Nincs ellenőrzés, 
nincs felelősség. Nincs szülői háttér. A gyerek tanulását egyáltalán nem ellenőrzik.

A szülők erről másképpen vélekednek. A tanárok által felvetett egyik probléma a tisztaság volt. 
Megfigyelhető, hogy mindegyik családban, még ott is ahol nincs fürdőszoba, a szülők különösen 
kihangsúlyozták, hogy a tiszta ruha, a tisztálkodás mennyire fontos számukra. Úgy tűnik, a tisztaság a 
roma családok számára a beilleszkedés szimbóluma. 
CS3: Tetves ez egyik sem volt. Soha férget nem találtak, fürödnek, tiszták. Nem így kell a szegénnyel bánni. 
Az, hogy ezt a tisztaságot milyen nehézségek árán kell néhány családnak elérni, kevesen tudják a tanárok 
közül. 
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Az igazgatónő mondatai vagy ismereteinek hiányából fakadnak, vagy a kutatás adta 
helyzetből fakadóan szerette volna szépíteni az iskola képét. [20]  
T4: A tisztaság nem jellemző, hogy probléma, mert a mai világban már én azt gondolom, 
hogy annyira nem lehet szegény senki, mint mondjuk, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, hogy 
tényleg arra nem tellett a roma családokban, hogy a megfelelő tisztálkodási feltételek 
meglegyenek, mert még itt is ha, az idézőjelben mondom telepen lakó cigány családokról van 
szó, ott is megtalálható a fürdőszoba, tehát ilyen dolgok nincsenek. Azt nem mondom, hogy 
mindig mindenki mindenkor túlságosan túlápolt, mert azért van náluk is kivétel, de nem az 
a jellemző, hogy a többségük ápolatlan lenne, vagy elhanyagolt, vagy, hogy nem megfelelően 
öltözteti a gyerekét. Van 3−4 család, akikkel nem csak nekünk, hanem a gyermekjóléti 
szolgálatnak is gondja van, de azok között vannak nem roma családok is. 
CS2: Ezek az emberek semmit sem tudnak rólunk, nem is tudják hogyan élünk. Itt ugyan 
nem járt egy sem. Ezek nem tudják mit jelent megfürdetni hat gyereket, vagy mosni. Nincs 
is fürdőszobánk. Az én feleségem mindig tiszta ruhát ad a gyerekekre attól még, hogy az 
ugyanaz, nem azt jelenti, hogy nem mossuk. Tudja mit? Mi sem akarjuk látni őket itt.   
     A másik kardinális pont a tanári véleményekben a szülők érdeklődése gyermekeik 
tanulmányai iránt. A roma családok kivétel nélkül mind kihangsúlyozták a tanulás 
fontosságát. Nehézségeik leginkább abban vannak, hogyan vegyék rá a gyerekeiket, hogy 
motiváltak legyenek. ennek oka valószínűleg az, hogy az ő szocializációjukból is hiányzik a 
tanulásra serkentő szülői minta. Sokan ki is fejezték ezt. A másik nehézség, amire a szülők 
hivatkoztak, az a fiatal lányok korai érése, mely ellen úgy érzik, nem tudnak mit tenni. 
K:  A tanulás mennyire fontos? 
CS7:  Nagyon. Mindig mondom nekik, hogy maguknak tanulnak, nem nekem. De persze ez 
nem jelenti azt, hogy nem lennék büszke, ha egyszer az évzárón kihívnák a G-t és kapna egy 
emléklapot. Nagyon büszke lennék rá. Az én szüleimet nem nagyon izgatta, hogy tanulok-e 
vagy sem, de ez azért már másképpen van. 
CS8: Beírattuk a Keribe [kereskedelmi szakközépiskola], a 9-et kijárta, 10-ben meghúzták. 
Onnan meg barátja lett, az iskolát otthagyta, itthonról elrepült, összekerült a barátjával. Amit 
a mai napig nem tudok lenyelni. Jönni jön ő, de nem tudom megbocsátani neki, magamat is 
okolom, magamban is keresem a hibát. Nem tudom lenyelni. Nem tudom hol rontottam el. 
Szerettem volna, hogy legalább ezt az iskolát fejezte volna be. Legalább ennyit, ez a minimum. 
CS1: Okos tanuló lenne, de félek, hogy nehogy 13 évesen rossz irányba menjen. Ez úgy látszik, 
benne van a kultúránkban.
CS4: Hát az igazság az, hogy én mindig azt mondtam. Nem nekem tanulnak, saját maguknak 
tanulnak. Nem nekem választasz szakmát, hanem magadnak. Ami neki tetszik, én abba nem 
szóltam bele. 

[20]  A kutatási 
szakirodalomban 
hawthorne-
effektusnak 
nevezik azt 
a jelenséget, 
amikor a meg-
figyelt személy, 
pusztán attól a 
tudattól, hogy 
figyelik, nem 
úgy viselkedik, 
mint egyébként, 
vagy nem a 
valós véleményét 
mondja.  
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A mai világban elhelyezkedni, tanulás nélkül, nem lehet. Ha vannak elképzelései, akkor támogatom, hogy 
amit én nem tudtam megtenni, legalább neki legyen. 
CS5: Én csak azt mondom, hogy ne forogjak a síromban. Amit én elértem, azt tartsák szinten. Akkor is 
csak szinten. Nem kívánok a J-tól hogy így meg úgy legyen, csak hogy dolgozzon, csinálja a munkáját, arra 
nevelem, már most. Az a legnagyobb baj, hogy itt sokan elbújnak a munka elől is. 
CS1: Mindent elvehetnek tőled, a ruhádat, a táskádat, a hajadat levághassák, megvághassák a bőrödet, de az 
eszedet, azt nem tudják elvenni tőled. 

A kudarcok okai

érdekes volt hallani azt, hogy a roma tanulók iskolai sikertelenségét milyen okokra vezetik vissza a szülők. 
Jellemző volt a tanári interjúk elemzésénél az a tény, hogy a tanárok a gyerekek iskolai teljesítményénél 
a tanulók képességeiről, az általuk alkalmazott módszerekről egyáltalán nem beszéltek, amiből arra lehet 
következtetni, hogy a problémákat kizárólag a családi háttér hiányának tudják be. A szülők történetei 
alapján másra is fény derül. Bizalmatlanság, diszkrimináció, mellőzés, és a kiszolgáltatottság érzése 
keveredik a szülőkben és a gyerekekben egyaránt.
CS6:  Andris is jó tanuló volt. Miért hagyta abba a tanulást? Megmondom. Mert becsapták. A tanár állandóan 
azzal biztatgatta, hogy ha így folytatja, majd kap ösztöndíjat. Tudja, ismeri a gyerekemet, hogy mennyire 
szereti a pénzt. Megvan az esze is hozzá. Szóval az történt, hogy év végén egy másik gyerek kapott ösztöndíjat, 
ő meg úgy érezte, becsapták. Ha elvették a kedvét ne csodálkozzon senki. Becsapták. 
CS7: Voltam bent óramegfigyelésen, mint a kisebbségi önkormányzat tagja, tudja, mert problémák voltak a 
fegyelemmel. Hogy megnézzük mi a helyzet, mi folyik ott. Hát, amit én láttam az az volt, hogy mindig a jó 
tanulók felelnek, a gyengébbeket észre sem veszik. Egyszer a tanár néni megkérdezte kié lett hibátlan és észre 
sem vette, hogy az egyik gyerek jelentkezik és nem írta be neki az ötöst… Nem a kitűnőkkel kell foglalkozni, 
hanem az ilyeneket, mint a Gina kellene bátorítani, de ő elhallgat, miután megalázzák.
CS2: Egyszer bezárták a fiúnkat az oviba a WC-be, azt mondták rossz volt. Pedig nem csak ő volt rossz, van 
rossz magyar gyerek is, de mindig őt emelik ki. 

egy anyuka, akinek a kislánya születési rendellenességgel küzd, arról panaszkodik, mennyit kell 
küzdenie, hogy SNI-s gyermekének megfelelő iskolai oktatást harcoljon ki.   
CS9: Bent voltam az iskolában, úgy tálalták a dolgot, mintha nekem kéne hálásnak lennem, hogy foglalkoznak 
a gyerekkel. Én tudom, hogy kapnak érte több pénzt. Attól félek, hogy magántanulónak akarják kirakni. Én 
nem tudom tanítani, én leülök vele nap mint nap, de én nem tudom tanítani, hogyan fogok munkát találni, 
ha itt kell ülnöm otthon egész nap, mer ők nem akarják a munkájukat végezni?   
CS13: Vannak kedvencek, ezt nem szabadna észrevenni a gyerekeknek. 
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Sok játékot hozott egy anyuka, az óvónő kivett egyet és rögtön azt mondta, hogy ez jó lesz XY-nak. És ezt a 
gyerekek is látják. Mostanában általánosítanak, hogy ha valaki rossz, az biztos cigány.
CS3: Nem csak ő a rossz. Mindig a többi előtt kiemelik, és akkor ő sem hagyja magát. A pszichológus nem 
értette miért küldték hozzá a gyereket. 
CS4: Hát igen, sok a roma az iskolában. De nem csak a roma gyerek a rossz, van köztük magyar gyerek is. 
Hallottam már olyat is, hogy magyar gyerek kezdeményezett és a roma csak védte magát. Kit büntettek meg? 
Hát a romát. Ezt nem szabadna. Már az óvodában is külön zárják, kiemelik azt, aki rossz. Régen, amikor én 
óvodába jártam, a nevem mellett ott volt a c betű, hogy cigány. Ma már nem írják oda, de azért még mindig 
ott van, látatlanban ott a c betű, ez ilyen bélyegszerű. Szerintem azt nem törlik ki. Nem írják oda, de ott van. 

A mélyinterjúk alapján megállapítható, hogy a roma szülők iskolába vetett bizalmi szintje több tényező 
függvénye. Az egyik ilyen tényező a szülők vélekedése arról, hogy mennyire találják igazságosnak a 
pedagógust. Könnyen bizalmukat vesztik, ha a pedagógus megbántja, vagy megalázza a gyermeket, 
különösen az osztály előtt. ha úgy vélik, hogy igazságtalanság érte a gyermeket, a sértettség gyakran 
agresszív kommunikációs stílusban tör a felszínre. Az egyik szülő így beszél erről:   
CS2: Nekem jogom van megbüntetni a gyereket, ha úgy érzem, hogy megérdemli. De a tanára? Egyfolytában 
piszkálja, minden ok nélkül, mintha nem lenne másik gyerek az osztályban. Én megpróbálok, mindig próbálok 
udvarias lenni, tiszteletet adni ha bemegyek az iskolába, de ha úgy érzem nem ott az igazság, egyszerűen 
elvesztem a fejem…, na olyankor mondok olyat amit nem kéne.

ezt a tanárok is megerősítették. 
T1:  Az egyetlen alkalom, amikor a szülők egy pillanatig sem haboznak, hogy átlépjék az iskola küszöbét, az 
akkor van, ha úgy érzik, hogy a gyereküket, lelki vagy fizikai bántalmazás érte, vagy igazságtalanság történt 
vele. Akár tanár, akár egy gyerek volt az elkövető. Na, ilyenkor van az, hogy öntörvényűek és maguk akarnak 
igazságot szolgáltatni.

Nyíltan, több szülő kifejezte azt a vágyát, mennyire fontos lenne, hogy érezzék, a tanárok gondoskodnak 
a gyerekről, hogy fontosnak tartják őket. 
CS3: Van azért néhány tanár, aki megérdemli a tiszteletet. Azok, akik nem néznek le minket, akik tudják, 
hogy jó képességű a gyerek, csak bátorításra van szüksége. Vagy a fiam tanára, aki igazságos, és megbünteti 
őt is, meg akárkit, ha rosszul viselkedik. Tudja, hogy epilepsziás a gyerek, hogy gyógyszert szed, figyel rá. Na, 
ő megérdemli, hogy tiszteljék. 

egy roma apuka története mutatja, milyen erősen él benne a kép a tanítóról, aki számára ő fontos volt.   
CS1: Szeretnék a szülők, de sajnos kevés [ha a gyerekük továbbtanulna]. Azt kéne a tanároknak mutatni, 
hogy fontos nekik is. Máig emlékszem arra, hogy az én tanár bácsim, a saját kocsijával lejött értem a falu 
végébe. Anyám azt üzente neki, hogy nagyon beteg vagyok, lázas, pedig egyszerűen csak nem volt cipőm. 
Nagy volt a hó, és ő eljött, anyám meg mondja neki, hogy nem tud a gyerek iskolába menni, mert beteg. 
Látta a tanár bácsi, hogy nincs bajom, be kellett hát vallani, hogy nincs mit a lábamra venni, nagy a hó.  
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Kivitt engem az ölibe, berakott a Trabantba és elvitt az iskolába. Megadta nekem azt a tiszteletet, számítottam 
neki. Elmúltam 50 éves, de még mindig sírnom kell, ha rágondolok milyen érzés volt, hogy ezt megtette. 

Sok szülő nosztalgiával gondol vissza a régi időkre, amikor a tanárok bár fizikai fegyelmezési eszközökkel 
is éltek, mégis igazságosabbnak tűntek. Íme, egy tanulságos, de egyben igen szomorú történet arról, hogyan 
kezelte a régi rendszer a roma kérdést.   
CS8: Sose felejtem el. Volt egy magyar gyerek, 8. osztályosok voltunk. Még a nevét is tudom. Azt mondta 
nekem, te rohadt cigány. De miért is mondta? Előtte elcsánkázott engem. Mondtam neki, te szemétláda, ez 
volt a legnagyobb, amit rondát tudtam mondani. Azt mondja megint: te rohadt cigány. És akkor a testnevelő 
tanár, a GL  odahívta, és mondta neki hasi-pasi, mert így csúfolta, mit mondtál Te a Magdinak? Mondta a 
gyerek: Nem mondtam én semmit. Ne süketíts te engem, te nekem nem fogsz parancsolni, hogy hallok vagy 
nem hallok? Hadd én döntsem el hogy mit hallottam? És akkor mondta a tanár: Kitől kéred a pofont Magditól 
vagy tőlem? Válassz! Én még nem ekkora voltam, mint most, sokkal kisebb. A gyerek mondja, hogy: Senkitől. 
Válassz, hogy kitől. Na, mondja a fiú, hogy Magditól. Nekem meg azt mondja a tanár, hogy amennyiben nem 
merek két becsületest adni neki, ő adja a harmadikat, de úgy, hogy a csillagot is leszedi az égről. Így könyörgött 
a gyerek (mutatja) légy szíves nagyot üssél. És mondom akkor kapott két egyformát, innen is meg onnan is. 
Nem volt persze azért akkora, de bepirult. Ilyenek voltak a tanárok. 
CS7: Igen, akkor még minden más volt. Nekem magyar barátnőim voltak, sokan máig rám köszönnek, ha 
például nem ismerem meg őket valamiért. Jó, volt olyan, hogy kaptunk egy-egy pofont, volt olyan tanár néni, 
aki olyan csípős pofont tudott adni, hogy még most 45 évesen is érzem az arcomon. 

Kultúra, identitás
 

Az integrált oktatás fontos része a különbözőség elfogadása, ami annyit jelent, hogy a tanulók nincsenek 
rákényszerülve arra, hogy identitásukat megtagadják. Azonban már a szülők is megoszlanak abban, hogy mennyire 
fontos számukra a roma kultúra. A szülő, aki a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke büszkén vállalja, vannak, 
akik beletörődve, mások közömbösen veszik tudomásul, vagy egyenesen tagadják azt, hogy romák lennének.   
K:  Mit jelent az számodra, hogy roma vagy?  
CS1: Köszönöm a kérdést. Számomra, nekem azt jelenti, hogy érzem, hogy roma vagyok, ez nekem egy 
megtiszteltetés, hogy romának vallhatom magamat. Mert nem azt mondom, hogy jó romának lenni, ez nem 
jó kifejezés, hanem az, hogy valahogy tudom, hogy másabbak vagyunk a másik embernél és szeretném azt, 
hogy a kultúránkat és a hagyományainkat valahogy, nem lehet igaz visszahozni már, a régiekét, az igazit, de 
próbáljuk a kultúránkat a hagyományainkat visszahozni... Én azt mondom, hogy aki szeret romának lenni, 
igenis meg kell próbálnunk azt, hogy ne vesszen el a kultúránk, a hagyományaink. 
Példál nem beszéljük a cigány nyelveket, nincs is cigány nyelv, mi csak mondjuk, hogy cigányok vagyunk, de 
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magyar cigányok, muzsikus cigányok, így szokták mondani. 
CS2:  Mi büszkén vállaljuk a fajunkat. Aztán lehet mondani, hogy valaki cigány, valaki magyar, mi cigányok 
vagyunk. Szegény ember van mindegyikbő’. Tudja azok, akiknek kicsit jobban megy, azok elfelejtik, hogy ették 
ők is a dögöt a TSZ-ből, ahogy igen, mi is ettük. Most meg, ha van valamijük, akkor a TESCO-ba járnak és 
elköltik, na nekünk akkor inkább jó így magunk.
CS8: Ez nem régóta van. Kb. 10 –12 éve van, hogy ez itt működik. Hogy a roma hagyomány meg minden… 
Én nem tartom annak. Na, most a roma nyelvvel mit fog elérni az életben? Semmit. Így is el vannak áztatva a 
romák.  Nem? Hogy látják? Én így látom. Értelmét én abszolút nem látom az egésznek. Mer’ a néphagyomány, 
hogy „majd én elmondom, hogy a bolond cigány milyen”. Idézőjelbe téve. Érti, hogy mondom. Én így látom a 
mostani helyzetet: egyik öli a másikat, mert isten tudja hányból áll az egész csoport. Ki milyen fajta, a görcs, 
aki beléjük áll, engem ugyan nem érdekel. Ha hozzám idejönnek, hogy szavazni kell, meg hogy ide szavazz, 
meg oda. Ha megyek, szavazok magamtól, ha nem megyek, akkor senkire. Én így döntöttem. 

Nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy az igazgatónő hogyan magyarázza és írja le azokat, akik nem 
vállalják, és nem is szeretnék, ha romának néznék őket. Az ő nézőpontját összevetve egy szülő vallomásával, 
ismét ellentétekre bukkantunk. Az empátia hiánya és a vádaskodás, ami áthatja a magyarázatot. 
T4: Lenézik, megvetik a saját fajtájukat, inkább nem vallják magukat romának. Még az is olyan sajnálatos, 
hogy van olyan roma származású kislányunk, akinek anyja apja roma, nagyon jó tanuló kislány, igaz hogy 
a nevüket megváltoztatták Kalányosról nem tudom mire, ami kevésbé cigányos hangzású, de echte fekete 
cigány mindegyik. És ösztöndíjhoz nem jut ezért a gyerek, és mi szörnyen sajnáljuk, mert egy kitűnő tanuló 
gyerekről van szó, és pont az ilyen gyerek kapná meg a legtöbb támogatást, anyagiakban, mindenben, de 
a szülő önérzetesen veri a mellét és nem írja alá, hogy ő roma. Pedig itt helyben egészen biztosan tudja 
mindenki, bár a kislányra ránézve nem feltétlenül, mert barna hajú, de fehér bőrű egyébként, lehet, hogy egy 
idegen nem mondaná meg, hogy cigány, de mi tudjuk. 
CS14: Sokáig, erről nem is akartunk egyáltalán beszélni. Valahogy úgy csináltunk, mintha nem vettük volna 
észre, hogy az emberek tudják rólunk, látják rajtunk, hogy cigányok vagyunk. Mindent megtettünk, hogy 
elkerüljük azokat a helyzeteket, amikor velük tudtak volna összefüggésbe hozni [a romákkal]. A lányaim 
kiváló tanulók. Egynek már egyetemi diplomája van. Az egész dologhoz a hozzáállásunk akkor változott meg, 
mikor a másik lány roma ösztöndíjat kapott és egy nyarat Brüsszelben tölthetett. Ez volt az első alkalom, hogy 
valami előnye volt annak, hogy romák vagyunk. 

Összetett tényezők vezetnek oda, hogy sokan megtagadják roma származásukat. erős intenzitással 
merült fel több családban az a probléma, hogy mennyire általánosít a többségi társadalom a romákkal 
kapcsolatban. Sértőnek érzik sokan azt, hogy míg ők próbálnak tisztességgel élni és beilleszkedni, mások 
állandóan egy kategóriába sorolják őket.  
CS8: Mondjam azt, hogy 2 féle roma van itt a faluban, van egy alja népe és egy olyan, aki törtet arra, hogy 
a korral haladjon, van egy olyan szint és van egy ilyen. És hogy elmondjam, ha valami van, akkor nincs az, 
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hogy te csináltad, személy szerint, akkor az egész bele van vonva. Ezt sosem tudtam lenyelni. Ezt a békát. De 
hát ugyanez megy az egész országban. Sajnos, hogy ez van. Miért nem mondják, hogy XY, mondjanak nevet, 
felőlem tegyék hozzá, hogy roma, de nevezzék meg, és ne az egész bagázs legyen bevonva.  
CS1: Nagyon kínlódok itten én avval, az emberekkel, amikor azt mondják, hogy például a Nagy Mari csinált 
valamit. Akkor a Nagy Mari nevét ki tudják ejteni, ha magyar. És engemet annyira tud irritálni, mikor 
azt mondják, hogy a cigányok csináltak valami balhét, és nem azt mondják, hogy a XY csinálta, hanem 
a cigányok, mert ott volt 2 személy, mondjuk. Mert ha NM vagy a HÁ volt ottan, akkor csak összesúgnak, 
hogy a NM csinált valami, de ne mondd el senkinek. Érted? Amikor közömbösítik, általánosítják az egészet 
és azt mondják, hogy még borsózik is a bőröm látod, ez engem nagyon tud irritálni. Bejött egy személy és 
azt mondta, hogy a társaidra, embereidre, barátaidra szóljál rá [azért, mert ő a kisebbségi önkormányzat 
elnöke], hogy ne jöjjenek be hozzám [a boltjába]. 
Bocsáss meg Béla, mondom, egyem a szép szíved, kinek szóljak? Próbáld megmagyarázni, kinek szóljak, kik 
az embereim, barátaim haverjaim, kinek? Mondd meg a nevét! Maradjunk annyiban, a másik dolog meg az, 
mondom, hogy a te dolgod, csinálsz, amit csinálsz, de én nem tudok szólni a cigányoknak, csak úgy tudok 
szólni, hogy a KJ-nak vagy a GZ-nak. 

Az ellenállás a bekategorizálással szemben leginkább ahhoz vezet, hogy egyre erősebb a széthúzás a 
romák között. ez abból is látszik, hogy amikor házasodási szokásaikról beszéltek kiderült, hogy amíg a 
partnerválasztáskor a magyar származású társat könnyen elfogadják, addig a roma jövendőbeli elfogadását 
erősen befolyásolja, hogy melyik roma csoportba tartozik az illető. Az egyik családban a fiú magyar lányba 
lett szerelmes, akinek a szülei tiltották ezt a kapcsolatot. A lány teherbe esett, mire a szülei kitagadták. A 
roma családfő a nevére vette a lányt és az újszülöttet. Mivel így már nyolcan osztoztak két kicsi szobán, a 
rossz állapotban lévő ház mellett álló szerszámos kamrát alakították át a fiatal párnak. 

ez az eset azt példázza, hogy a romák nyitottak a többségi társadalom felé, viszont tudatában vannak 
annak, hogy az előítéletek erősen élnek. ez ellen úgy védekeznek, hogy megpróbálják magukat elkülöníteni 
az őket negatívan megítélő környezettől és az úgymond „bűnöző” romáktól is. 
CS2: Nem járunk mi el sehova, nem tartjuk a kapcsolatot a rokonsággal, a feleségem családjával. Én 
intézetbe nőttem föl, nem örültek, hogy velem került össze. És tudja, az a legnagyobb baj, hogy hiába akarunk 
tisztességgel bódogulni, itt van ez a 6 gyerek, meg most a kicsi is, a fiam gyereke, én börtönbe sem voltam soha, 
nem csalok, nem hazudok, próbáljuk a gyerekeket rendre nevelni, de nagyon nehéz. Ránk már mindig is csak 
úgy néznek, hogy cigányok vagyunk, akik lopnak. 
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Integráció 

A fentiekben látható volt, hogy a roma családok igyekeznek beolvadni a többségi társadalomba, tehát 
számukra világos az integráció előnye. érdekes eredményeket tárt fel viszont a tanárok integrációba, saját 
munkájukba vetett hite. Az alábbi példák igencsak megkérdőjelezik azt, hogy mennyire folyik eredményes 
integráció az iskolában. Felmerül a kérdés, hogyan lehet motiválni, kitartásra ösztönözni a tanulókat és a 
szülőket, ha maguk a tanárok sem hisznek abban, hogy munkájuknak lesz eredménye.  
T2: Nem talál célt a gyerek. Éppen egy roma apukával beszélgettem a fogadóórán, még a tavalyi évben, és 
beszélgettünk sok mindenről, és ő bányász, dolgozik. És beszélgettünk arról, hogy nagyobb gyerekei is vannak, hogy 
nem tudja rábeszélni a kisebbet, hogy tanuljon. Mondtam neki, hogy na, ezt elhiszem, mert ha itt mi most ketten 
megbeszélnénk, hogy milyen perspektívát tud a gyereknek mutatni, hogy miért tanuljon, akkor mit mondjon.  
K:  Hogyan fogadja el később a társadalom a jól tanuló gyerekeket?  
T1: Van kitűnő roma tanulónk. Itt még lehet valaki kitűnő, de engem ez a 34 év arra tanított, hogy nem 
fogadják be. Vagy nem sikerül neki, később. Nem lehet kitörni ebből a körből. Nem hiszem, hogy aki jobban 
tanul, annak jobb is lesz. Mondjam a valót? Én úgy látom, hogy nem lehet kitörni, nem, nagyon nehéz kitörni 
ebből a körből. Nem hiszem, hogy jobban elfogadják.

ezeknek a véleményeknek a tükrében, furcsa ellentmondásnak vélhető az, hogy a pedagógusok ismét a 
szülők felé hárítanak, vagy a rendszert hibáztatják. A kilátástalanság, elkeseredés tükröződik a pedagógusok 
mondataiból. ez az érzés könnyebben is elveti a sztereotípiák, előítéletek kialakulásának magját.
T5: Nincs, jövőképük [a romáknak], az ő kultúrájukról nem is mondható el, hogy jövőképük lenne, de ezt 
elmondhatom a nem romákról is, napról napra élők. A gyerekeknek nincs jövőképük. De a szüleiknek sem, 
és elmondom, hogy nekem sem, és a gyerekeimnek sem. Egyedül mi pedagógusok azt tudjuk mondani a 
szülőknek, hogy ennél csak rosszabb lehet, tehát ha eddig sem késztette a gyerekeit tanulásra, és tanulással sem 
kapott munkát, akkor még úgysem fog. Tehát az a baj, hogy ezek a gyerekek, azt hogy fizetést kap valaki, azt 
nem értik. Megjött a családi? Ez a szokásos eszmecsere. Addig, hogy el is jutnak, hogy a korombeli pedagógust 
is megkérdezik, hogy „Kap családit?” tehát fogalmuk sincs, hogyan jutnak jövedelemhez az emberek, és 
minden egyes problémával szembenézve ahova jutnak megoldásként az a segélykérés.  Ez nagyon jellemző. 
T2: Ez társadalmi probléma. Hiába göngyölítik lefelé, hogy oldjuk meg. Nem fogjuk tudni mi itt helyben 
megoldani. Nincs az embereknek kilátása. Nem tudom meggyőzni a felső tagozatos fiúkat, lányokat, hogy te 
azért tanuljál mert…Megkérdezem: Minek készülsz? Azt mondja nekem: „Segélyesnek”, vagy, hogy „Férjhez 
megyek, eltart az uram”. Tehát ezek a perspektívák. A kicsi azt mondja betörő lesz. 

A szülőkel készült interjúkból jól leszűrhető, hogy a szülők olyan pedagógusra vágynak, aki igazságos, 
gondoskodó, határozott és segítőkész. A pedagógusok viszont, és ezt a pedagógiai program is tükrözi, valahogy 
nem szeretnének ebben a „megmentő” tanár modellben tetszelegni. ennek oka a túlterheltség és a fásultság lehet. 
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Interkulturális kompetencia  

Bár a kutatások alátámasztják, hogy milyen fontos a kulturális hovatartozás érzésének erősítése, kiderült, 
hogy a romák sem egységesek abban, hogy többet szeretnének tanulni saját kultúrájukról, megtanulni a 
nyelvüket. Az iskola, bár felvállalta a roma kisebbség kultúrájának gondozását, a mindennapi gyakorlat 
során ez nem kerül beépítésre a tananyagba. Sok pedagógus úgy érzi, hogy elég nekik a mindennapi 
gondokkal megküzdeni, a fegyelmezés sokak energiáját felemészti. Ahogy a fentiekben láttuk, az iskola 
a „cigány iskola” megbélyegzés ellen küzd, ami abban nyilvánul meg leginkább, hogy próbálja a roma 
kérdést úgy kezelni, hogy azt hangsúlyozza, hogy nincs roma vagy nem roma kérdés, csak tanulók vannak. 
T1: Ez a romaság inkább családi problémát jelent. Vannak roma családok, akik problémát jelentenek, de hogy 
a romák, ezt mi sohasem mondjuk itt.

Az eddigiekből talán kiderült, hogy a pedagógusok sztereotípiáikban igenis alkotnak egy képet a 
roma családokról általában, és a megélt kilátástalan helyzet túlélésére, bűnbak teóriákat gyártanak. Nem 
bíznak a szülők gondoskodásában, tudásában, megélt tapasztalataikban, ami sokszor egymással való 
kommunikációjuk során kioktató hangnemben mutatkozik meg. 
CS4: Nagyon soknak [szülőknek] csak a 8 általánosa, vagy még az sem, ők meg diplomások, főiskolájuk van, 
nem gondolják, hogy azért ő is konyít egy kicsit a dolgokhoz az élet dolgaihoz. Lehet, hogy ő tanulta, de ő 
benne él. A roma család. Mer’ a romák benne élnek. Ők is olvassák az újságot, nézik a TV-t a híreket, tehát 
valahogy csak informálódnak.  
CS1: Az a baj, hogy megvannak a kedvencek. Nem szabadna ezt kimutatni. Másképpen kéne beszélni ezekkel 
a gyerekekkel. A kis roma gyerekek sokkal érzékenyebb lények. Sokkal érzékenyebbek. Ilyeneket mondani, 
hogy „Húzzál be öcsém”, ez nem jó. Ha azt mondaná, hogy „Milyen csinos lennél, ha megfésülködnél!” meg 
ilyenek, abból jobban értenének. 
A kölcsönös tisztelet hiánya jellemzi a szülői ház és az iskola kapcsolatát. Sajnos az iskola vezetése sem tud 
mindig jó példával előjárni arra vonatkozólag, hogy hogyan kell a konfliktushelyzeteket lekezelni, milyen 
viselkedés, beszédstílus elfogadható egy iskolában, és mit jelent egy másik kultúrájának tisztelete. A szülők 
elbeszélése alapján három igazgató példáján láthatjuk, hogy már régebbről gyökereznek a problémák.  
K:  Felfigyelnek a tanárok arra, ha valaki cigányozik? 
CS6: Nem, ma már ez nem akkora csúnyaság. Az a legkevesebb, hogy azt mondják, hogy te hülye cigány, de 
ne mondjanak már olyan dolgokat, hogy nem fokozom, mert nagyon csúnyákat mondanak. De cigányozik 
itt gyerek és pedagógus is, ez a nagy baj. Elmondom én, volt olyan is, hogy az egyik gyerek verekedett, mert 
azt mondták rá, hogy cigány. Behívatta az igazgató, leordította a fejét, tán még egy fülest is kapott aztán meg 
odatartotta elé a tükröt, és azt mondta: – Nézz bele öcsém, nem cigány vagy? 
CS8: Volt régen, még az én igazgatóm. Becsületes volt. Utálatos volt, de őszintén szerettem. 
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Ha látta az igyekezetet, látta, hogy nem érted, de érdekel a dolog, pontos vagy, látta az igyekezetet akkor teljes 
más volt. Madarat lehetett akkor fogatni vele, annyira aranyos volt. De akinél látta a kutyaságot, azzal ő is 
olyan volt. Azt nem szánta ám, az ilyen kulcscsomót úgy odavágta a gyerekhez, hogy csak úgy nyekkent.  
CS3: [nagymama, a lányának] Nehogy azt merd mondani már, hogy ez az igazgató jó. Ne mondjad, hogy 
jó. A kisunokámat kitette a hidegbe egy kisingbe, mert rossz volt.  Az udvarra, ott didergett. Nagyon ideges 
voltam, bementem, mondtam neki, hogy van magának szíve? Ő is olyan szegény volt, mint én. De hát így 
viselkedik az, akinek fölmegy a rangja. 

Az állandó kapcsolat, a szülői részvétel talán segíthetne abban, hogy az iskola és a család jobban együtt 
tudjon működni. Az egyik szülő így beszél erről. 
CS4: Ki kéne menni látogatóba. Nem nekik kéne a szülőt behívni az iskolába, hanem ki kéne menni egyszer- 
kétszer. Az óvónők még jönnek. Az iskolából a tanároknak is ki kéne menni. Mert az is lehet, hogy a szülő 
vagy nem ér rá, vagy napszámba jár, dolgozik, vagy fél, hogy na most lenézik.  És otthon elbeszélgethetnének 
és a családi körülményeket is megnézné, és akkor könnyebb lenne segíteni. Mer’ akkor tudja, hogy honnan jön 
az a gyerek, mit lehet segíteni neki.

Volt azért olyan pedagógus, aki rendszeresen beépítette a roma kultúrát a tananyagaiba, és a 
drámapedagógia módszereivel fejlesztette a gyerekek kommunikációs készségeit. ő a kutatás óta már eljött 
az iskolából, pedig több, mint 30 évig tanított itt. elidegenült a kollégáktól.  
T6: Én nem tudom, a többiek mit csinálnak, nehezen tudom elképzelni, hogy valójában történik itt 
romakultúra-oktatás. Én csak magamról tudok beszélni. Mivel én magyartanár vagyok, és foglalkoztam 
drámapedagógiával is rendszeresen vittem be az osztályba cigány és magyar verseket összehasonlítani, és a 
gyerekek élvezték. Kiderült, hogy egy-egy szót beszélnek cigányul azok is, akik korábban azt mondták nem 
tudnak. A drámapedagógia segített, hogy olyan órákat tartsak, amiket régebben nem, rá kellett jönnöm, hogy 
másképpen kell tanítanom ezeket a gyerekeket. A többiek [kollégák] kételkedtek, hogy ezt az ő óráikon is meg 
lehetne csinálni. Felajánlottam, hogy segítek, soha nem jött oda hozzám senki. Volt pár jó élményem... Nehéz 
egyet kiemelni. Talán az, amikor sikerült egyszer egy 20 fős osztálynyi gyereket elvinnem egy drámatáborba. 
Korábban is minden hónapban egy kisbusznyi gyereket színházba vittem, de ez más volt. A kollégák először 
ki akarták válogatni, hogy kit vigyek, és a problémásokat nem akarták elengedni. 
Azt mondtam, vagy mindenki jön, vagy senki. A gyerekek bámulatosan viselkedtek. A legmegdöbbentőbb az 
volt, amikor a legfegyelmezetlenebb, legdurvább gyerek, mielőtt beléptünk, kinyitotta előttem az ajtót, és azt 
mondta: – Parancsoljon, tanárnő! Látod, ennyit tesz a környezet. És ezt itt is meg lehetne teremteni, ha nem 
az ordítozás lenne a módi.
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A kutatási eredmények összesítő értékelése, következtetés

Az eredmények az integráció és az interkulturális kompetencia kapcsán sok érdekes jelenséget tártak fel. 
A legfontosabb talán az, hogy az iskolai környezet, az iskolai kultúra jelentős mértékben tudja befolyásolni 
a tanulók teljesítményét, a tanuláshoz való hozzáállásukat. ha pozitív a légkör, akkor kevésbé lehet 
gond a szülői házzal való kapcsolattartás, hiszen a kölcsönös megbecsülés és tisztelet az alapja a sikeres 
együttműködésnek. 

A dolgozatban vizsgált iskola alapvető problémája abban rejlik, hogy az idők során nem tudott mit 
kezdeni tanulói megváltozott szociális helyzetével, és annak összetételével. A több évtizede itt tanító 
pedagógusok, egyre kevésbé érzik, hogy meg tudnak küzdeni azzal a nehéz feladattal, hogy az ismeret-
átadáson túl, nevelői, gondozói legyenek a gyerekeknek, ahogy ezt a társadalom, a szülők elvárnák. Fontos 
kihangsúlyozni azt, hogy a tanulmánynak és a kutatásnak nem az volt a célja, hogy a pedagógusokban, 
vagy a vezetőkben keresse a hibát, inkább rámutasson azokra a hiányosságokra, problémákra, amelyekkel 
szembe kellene nézniük. 

Az egyik ilyen, az integráció kérdése. Nehéz megállapítani, hogy egy ilyen tanulói összetételű 
iskolában voltaképpen ki integrálódik. Az a kevés létszámú, többnyire szintén szociálisan hátrányos 
helyzetű tanuló, aki még itt tanul, de nem roma, vagy a roma gyerekek. A válasz az, hogy mindkettő. 
Mint láttuk, az interkulturális oktatás lényege az, hogy annak sikeres megvalósulása esetén mindkét fél 
profitál a gyakorlatból, hiszen mindannyian megtanulnak a különbözőséghez alkalmazkodni, az eltérő 
értékrendekből eredő problémákat a kommunikáció során kezelni. 

Semmiképpen sem megoldás saját normáinkat, értékrendünket ráerőltetni a másikra, vagy ami még 
rosszabb, a másikat bűnbaknak kikiáltani. A kutatás rámutatott arra, hogy a kölcsönös együttműködés 
és tisztelet hiánya leginkább arra vezethető vissza, hogy mindkét fél csak a saját nézőpontjából vizsgálja 
a helyzetet. A tanárok ragaszkodnak ahhoz, hogy a szülői háttér hiánya miatt nem lehet tanítani, míg a 
szülők olyan pedagógusra vágynak, aki igazságos és felvállalja a gondoskodó tanári szerepet. 

Szomorú tény, hogy a pedagógusok mennyire nem látják, és mennyire kevésbé hisznek a roma gyerekek 
jövőbeli boldogulásának perspektívájában. Sok esetben ahelyett, hogy reményt adnának, módszereiken 
újítanának, leginkább a fásultság vesz erőt rajtuk. ezért nem is lehet hibáztatni őket, különösen egy olyan 
helyzetben, ahol nap, mint nap akadályokkal kell megküzdeniük, hogy tanítani tudjanak. 
A tehetetlenség érzésének feloldására előítéleteket, negatív sztereotípiákat gyártanak. 
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A probléma megoldása nem az, hogy az iskola próbálja nem hangsúlyozni 
a roma kérdést, hogy nem tanítja a kultúrát, ahogy Day Langhout (2005) [21]   
fejezte ki, hogy láthatatlanná próbálja tenni a roma tanulókat. Kétségtelen, 
hogy az eredmények azt mutatják, hogy a romák többségének igen erős az 
asszimilációs törekvése, és néhány kivételtől eltekintve, nem ragaszkodnak 
identitásuk hangoztatásához, de a probléma leginkább az, hogy amíg ilyen 
erős a többségi társadalomban az előítélet velük szemben, végül egyik 
csoporthoz sem tartoznak igazán. Pedig az identitástudat, a csoporthoz-
tartozás kulcsa a gyermek személyiségfejlődésének. 

A küzdelem közben, melyet a romák azért folytatnak, hogy egy 
olyan csoporthoz tartozhassanak, amely valójában visszautasító, sok 
értékes tulajdonság elveszhet; az egyén kultúrája annak hagyományaival, 
értékrendjével és nyelvével, de legfőképpen az identitástudata. csak egy 
támogató iskolai környezet biztosíthatja az alapját a viselkedésformák 
megváltoztatásának, az előítéletek és a diszkrimináció kezelésének és az 
interkulturális oktatás céljainak megvalósítását.   

[21]  Day Langhout, R. (2005): 
Acts of Resistance: Student (In)
visibility. Culture & Psychology. 
11: 123–158.  

Interkulturális vagy/és integrált oktatás
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„A maga evolúciós folyamatában az emberi társadalmak mindig alulról 
szerveződtek [...]. Stabil, mindenki által elfogadott társadalmi struktúrákat 
csak alulról kiindulva lehet felépíteni.”
       csányi Vilmos

A cikk kiindulópontja Marc Augé A helyektől a nem-helyekig című írása,  [1] 
hogy a benne szereplő fogalmak által mutassa be egy „csinált” város, Sztá-
linváros/Dunaújváros rendszerváltás utáni identitásbeli változását, amely 
gyakran szembemenve a gazdasági, a társadalmi és a történeti tényezőkkel, 
a nem-helyből a hellyé való válást mutatja. A dogozat amellett érvel, hogy 
az 1989 előtti rendszer ideológia kényszeréből szabadult város gazdasági 
válságtünetei mögött a „nem-hely”-ség áll, és ez a „nem-hely”-ség alapvetően 
a „csinált város” többnyire rákényszerített, egysíkú identitásából fakad(t): 
a „nem-helyek”-nek mesterséges imázsuk van, amit mesterségesen kell 
fenntartani.
Dunaújvárosban 1989 előtt mindennek, ami „öntudat” – különösen érvé-
nyes ez a sztálinvárosi/dunaújvárosi „kollektív öntudat”-ra, és annak kifelé 
megformált képére (mai kifejezéssel élve, arculatára) – a totalitárius rendszer 
ideológiájából kellett fakadnia, erőszakosan egyhangúsítva az ország min-
den tájáról érkező emberek néha igencsak különböző identitását, látszatra 
sikeresen létrehozva a „szovjet ember” identitáskategóriát. [2] Az egyén sze-
mélyes identitása és az identitásának kultivációja a családon belülre szorult, 
nyilvánosan csak egyes, a kívánatos kollektív identitással összeegyeztethető 
legitim elemei jelenhettek meg. Az így létrejött identitás pszeudoidenti-
tásként jelent meg, ami mesterséges konstrukció és a lojalitás piacán meg-
vásárolható. [3] Dunaújvárosra tekinthetünk úgy is, mint tipikus – majdnem 
kristályos formájában létezett – lojalitáspiacra, ahol a helyi jelentésképzők 

SzAKÁcS ISTVÁN r

Egy „csinált város” önképe: 
Dunaújvárosból nem lesz Ózd!

r Dunaújvárosi Főiskola, 
Társadalomtudományi Intézet 
Kommunikáció- és médiatu-
dományi Tanszék
e-mail: szakacsi@mail.duf.hu

[1] Augé, Marc : helyektől a 
nem-helyekig. Anthropolis. 
2007/1−2, 62−82.

[2] erős Ferenc (1994): A válság 
pszichológiája. Budapest: T-
Twins Kiadó.

[3] Price, Monore e. (1998): A 
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megteremtették azt a helyi társadalmat, amelyet egy interjúalany 1994-
re visszaemlékezve – ekkor költözött Dunaújvárosba – úgy jellemzett, 
hogy a (bel)város (építészete) emberi léptékű és barátságos, de lakosai-
ban van valami, ami „különös és széttöredezett”, kellemetlen, már-már 
elviselhetetlenül sokrétű. Itt, az Ahány ház, annyi szokás! közmondás 
szó szerint a hétköznapok része és találkozhatunk vele az utcán is.” egy 
1974-es szociológiai vizsgálat szerint a Dunai Vasmű dolgozóinak 18−20 
százaléka (2500−2700 fő) a „dunaújvárosi munkással” azonosított réteg. 
[4, 5] Az alacsony számmal – ami a város akkori lakosságának mintegy 
5 %-a – a város vezetői sem értettek egyet. [6] Az adatközlőm szavai jól 
jelzik a „csináltságot”, ahol a „városi” világ térbeli alkotóelemei a gyár és 
a lakótelep között formálódtak, ahol az együttélés legfeljebb szomszéd-
ság, nemigen vannak rokonságok és barátságok. [7] 

A hely és a nem-hely problémája [8]

Augé [1] kiindulópontja, hogy a „hely identitást, viszonyokat és törté-
netiséget feltételez” és ezzel szembeállítja a teret, amely „sem identitást, 
sem viszonyokat, sem pedig történetiséget nem implikál”. A tér nem-
helyeket létesít. Rögtön hozzá is teszi, hogy a hely és a nem-hely kristá-
lyos formájában soha nem létezik, hiszen az ember állandóan formálja, 
alakítja, kifejleszti a rá vonatkozó saját(os) stratégiáját. [1] ez a „hét-
köznapok találékonysága”, a „gyakorlat művészete”, az „ezeréves forté-
lyok” kifejezésekkel ragadható meg, írja Augé idézve certeaut. 

Merleau-Ponty mértani térről és antropológiai térről beszél. Az ant-
ropológiai tér az ember egzisztenciális helye, ahol az ember kapcsolata 
és viszonya a számára megmutatkozó milliővel, egyben a világgal való 
kapcsolata és viszonya is. [9] Augé a helyet az antropológiai tér értelmé-
ben használja. A hely, ami életre kel, beleértve a (bejárható) utakat, a 
beszédet, a rá jellemző nyelvezetet – szimbólumokkal ellátott: „az ant-
ropológiai terek szerves társadalmiságot hoznak létre”. Az antropológiai 
tér szimbólumok által válik hellyé, amelynek alapja egy másik ember 
identitása, a közös nyelv, a hallgatólagos szabályok: a hely bejárásának 
módja maga a diskurzus rendje. Augé Descombest idézi: „Az ember ak-

[1] Augé, Marc : helyektől a nem-
helyekig. Anthropolis. 2007/1−2, 
62−82.

[4]„Azzal a legénnyel, aki a 
hőskorban valamelyik alföldi 
községből vagy dunántúli faluból 
feljött az építkezésre, a cinikusok 
szerint csizmájáról lerobbantotta 
a tehénganét, és elkezdett acélt 
önteni.” Miskolczi, Miklós (1980): 
Város lesz, csakazértis ... Budapest: 
Szépirodalmi. 112.

[5] Mód Aladárné–Kozák Gyula 
(1974): A munkások rétegződése, 
munkája, ismeretei és az üzemi 
demokrácia. Budapest: Akadémiai.

[6] Miskolczi Miklós (1980): 
Város lesz, csakazértis ... Budapest: 
Szépirodalmi.

[7] Tönnies Ferdinand (2004): 
Közösség és társadalom. Budapest: 
FOK-TA.

[8] A tér elvont és sokoldalú, 
gyakran egymásnak ellentmondó 
értelmezésétől eltekintek annak 
tudatában, hogy megkerülhetet-
len (Foucault, LeFébvre, certeau, 
castells ...). Az értelmezést gyakran 
nehezíti a nyelvi sokszínűség is: 
espace, space, place, пространство, 
площадь, locus, spatium, emplace-
ment, site stb.

[9] Merleau-Ponty, Maurice (2014): 
Az észlelés fenomenológiája. Buda-
pest: L’harmattan.

        Szakács István



31Dunakavics – 2014 / 9.

kor érzi otthon magát, ha jól érzi magát abban a retorikában, amelyen a hasonló háttérrel rendelkező em-
berekkel osztozik. [...] egy ember retorikai területe akkor ér véget, mikor beszélgetőpartnerei nem képesek 
megérteni azokat az érveket, melyekkel tettei magyarázatára felsorakoztat, sem a sérelmeket, melyeket 
megfogalmaz, se pedig a csodálatot, amit valami vagy valaki iránt kifejez.” [1]

Augé a hellyel szemben a nem-helyen olyan valóságot ért, mint 1) tér, amelyet bizonyos céllal állnak kap-
csolatban (közlekedés, szállítás, ipari termelés, szabadidős tevékenység), mint 2) viszony, ami az embereket 
a térhez fűzi. ez a viszony szerződéses és magányos, a kapcsolat előíró, tiltó vagy tájékoztató szövegek 
által jön létre, a szerződések pedig használati utasítások, amelyek mögött jogi/hatalmi entitások állnak. A 
szerződés létrehozza az „átlagembert”, a „használót”, aki saját identitását a használati utasítás értelmében, 
a használat érdekében háttérbe szorítja: a nem-hely használója személyének igazolását (identifikálását) 
követően automatikusan személytelen azonosítószám lesz egy adathalmazban (életbe lép a szerződés) és 
a nem-hely közös identitását mutatja – lényegében ez pszeudoidentitás. A nem-helyek pszeudoidentitása 
miatt nem jöhet létre organikus társadalom. A pszeudoidentitás átélése – a tér használatának érdekében – 
a mindennapi kötöttségek alóli felszabadulást is jelentheti, ám kényszerként is megélhető. 

egy „csinált város” önképe: Dunaújvárosból nem lesz ózd!

Augé megállapításai hely nem-hely 

alulról szerveződő és organikus társadalom hozza létre x  

alulról szerveződő és organikus társadalmat hoz létre x  

bizonyos céllal áll kapcsolatban és hozza létre  x 

az ember (jogi) szerződéses viszonyban  áll vele (térhez fűződés)  x 

használata mögött jogi/hatalmi entitások állnak  x 

lényege a pszeudoidentitás  x 

„Az ember akkor érzi otthon magát, ha jól érzi magát abban a retorikában, 

amelyen a hasonló háttérrel rendelkező emberekkel osztozik.” x x 

alapja egy másik ember identitása x  

az individualizáció szigorú ellenőrzéshez kötött  x 

az identitást a nem-hely hozza létre − magány és hasonlóság  x 

a divatos szavak (jelszavak, szlogenek stb.) hozzá kötődnek  x 
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Az identitás fogalmának megközelítése

Az identitás fogalmának használata hozzásegít egy közösség lényegének megra-
gadásához, mert nem pusztán felsorolja, de le is írja azokat a dolgokat, amelyek 
szignifikációjával az ágensek (problémamegoldó) közösségként mutatkoznak. Az 
ágens szignifikációja magyarázatok útján való kategóriákba sorolás. A közösségként
megnyilvánuló ágenseknek közös koncepciókkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
észleljék, felismerjék és azonosítsák azt, hogy a dolgok miként jelennek meg a 
számukra. Az ágensek világa így egy közös konstitutív alap mentén strukturálódik, 
amely által az ágensek számára a releváns szignifikációk lehetővé válnak. ezek a rele-
váns szignifikációk mutatják azt, hogyan lehetséges számukra a világ. A „[...] konsti-
tutív alap nem más, mint tények olyan halmaza, amely meghatároz egy tárgyalási uni-
verzumot. [...] a szignifikációkat egy konstitutív alap tölti fel deskriptív tartalommal 
[...] meghatároz egy sajátos, neki megfelelő nyelvhasználatot vagy saját logikát.” [10]

A közösségekről, a közösségként való mutatkozásról, annak fogalmi hátterét 
megragadva, Tönnies három alapvető mintázatot különböztet meg: a rokonságot, 
a szomszédságot és a barátságot. [7] A rokonság  az anya-gyerek, a testvérek és a 
házastársak alapján írható le, de nem feltétele a fizikai/térbeli közelség, mert em-
lékek által is létezik, álláspontja szerint a megszokás és az emlékezés is megőrizheti 
a relációt. A szomszédságban a tulajdon, a gazdaság dominanciája, az ezekhez való 
viszony jelenik meg elsősorban. ez az egyhelyütt élés (érdek/kényszer) közössége. A 
szellem közösségével kapcsolatban a barátság hétköznapi fogalmát említi. A közös-
ség koncepciója Tönniesnél a „[...] kölcsönös birtoklás és élvezet, valamint a javak 
kölcsönös birtoklása és élvezete.” Aki nem a közösség tagja az a „birtoklásból és 
élvezetből” ki van zárva. A közösség nem csak befogadás, hanem kizárás is. A közös-
ség jellemzője a szokás és hagyomány, amelyen keresztül nyilvánul meg a „közösségi 
akarat”, amely Tönnies szerint a „letelepült népben” jelenik meg. [7] A (modern) 
társadalom azonban egymást többnyire idegennek tekintő – és egymással szemben 
többnyire így is viselkedő – ember alkotta rendszer, amelyben „mindenki egyedül 
van” és ez az idegenség megannyi egymás melletti apró szigetet/fragmentumot hoz 
létre, különösen a városokban. [11]

Merton a közösség kialakulásának, létezésének és dinamikájának sajátosságaival 
kapcsolatban megjegyzi, hogy azoknak, akik az adott helyen vagy ahhoz közel szü-
lettek és hosszabb ideje élnek ott, nagyobb a befolyásoló erejük, elsősorban a hely-
hez kötődő ügyekkel foglalkoznak, mindenféle társas érintkezést kihasználnak

[7] Tönnies Ferdi-
nand (2004): Közösség 
és társadalom. Buda-
pest: FOK-TA.

[10] Pete Krisztián− 
Szilcz Dóra (2007): 
A kommunikáció 
intézményeiről. In: A 
kommunikáció mint 
participáció. horányi 
Özséb (Szerk.) Buda-
pest: Typotex.

[11] Fehérváry, Krisz-
tina: Az én házam az 
én váram. Café Bábel. 
1997/3. 137−146.
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támogatásukra és zárt társaságokat alkotnak. Azok, aki nyitottak a tágabb világ iránt 
– főleg a fiatal korosztály – és azok, akik betelepültek, kevésbé gondolnak a helyi 
közösségre, kapcsolataikat készség és tudás orientáltan építik ki. [12] 

egy közösség figyelme, önreflexivitása irányítható, identitása konstruálható. 
A közösség identitása és annak konstruálhatósága megragadható a kollektív em-
lékezet, [13] a kulturális emlékezet [14] és az örökségesíthetőség [15] fogalma által 
is. A konstrukció megmutatja, hogy a közösség milyen identitást – releváns szig-
nifikációk sokaságát – sajátított el, de azt is reprezentálja, hogy az adott közösség 
véleményformálói (véleménygazdák, jelentésképzők) – milyennek kívánják látni a 
közösséget. ebben meghatározó az emlékezet, amely a közösség történelmi tudatát 
és identitását formálja. Az emlékezetet az örökségesítéssel lehet alakítani a sohasem 
volt, vagy feledésbe merült múlt megteremtésével. „A kollektív emlékezet egyénhez 
vagy csoporthoz kötött tudat, amely nem a racionális megismerésen alapul.” [13] A 
kollektív emlékezetben élő/felidézett eseményeket a közösség tagja nem közvetlenül 
élte meg, nem az ő személyes tapasztalata, mégis, a közösség, az emlékezés által (pl. 
történetmesélés, megemlékezés, felidézés, évforduló) teszi átélhetővé. halbwachs az 
emlékezés tárasadalmilag meghatározott voltára hívja fel a figyelmet azáltal, hogy 
a kollektív produktumának nevezi azt. Assmann a kulturális emlékezet kapcsán a 
múlttal való viszony megteremtését, a múlt megteremtését, annak szükségletét eme-
li ki: a múlt történeti múltként, letűntként mutatkozik és ekként szignifikálódik. A 
múltban történtek szimbolikus alakzattá válnak és csak az tűnik fel a közösség min-
dennapjaiban, ami fontos (a jelennek). A kulturális emlékezet így válik aktualitássá 
többek között a historizmus által. A hagyományteremtés (örökségesítés) és az em-
lékezet által válik lehetővé az identitás formálása. Az örökségesítés egy megváltozott 
társadalmi környezetben vagy egy új, jövőbeni kívánatos társadalmi helyzet kialakí-
tása érdekében végzett jelentésképzés: „Az új helyzetben az örökség összekap-
csolódik az emlékezettel, s mindkettő az identitás összetevője: egy megkeresendő, 
feltárandó, megőrzendő, sőt felfedezendő identitásé. ebben az értelemben az örök-
ség nem annyira azt határozza meg, ami birtokunkban van, mint inkább körülírja, 
hogy kik vagyunk, akár anélkül is, hogy tudnánk róla. [...] Meg kell fogalmazni és 
fel kell mutatni azt a dolgot, ami az örökséget akár a tárgyi világban, akár a szim-
bolikusban képezni fogja. ez a folyamat a múlt látvánnyá és narrációvá tétele.” [15] 

Monroe e. Price szerint a totalitárius rendszerek saját hagyományainak lét-
rehozását és ápolását a rendszer fenntartásához szükséges propagandaeszköz-
ként használják, hogy betöltsék a korábbi rendszer identitásának eliminálásával 

[12]  Merton, Robert 
(2002): Társadalomelmé-
let és társadalmi struk-
túra. Budapest: Osiris.

[13]  halbwachs, Mau-
rice (2000): A kollektív 
emlékezet. In: Szocioló-
giai irányzatok a XX. 
század elejéig. Felkai, 
Gábor et al. (Szerk.). 
Budapest: Új Mandátum. 
403−432.

[14]  Assmann, Jan 
(2004): A kulturális 
emlékezet. Budapest: 
Atlantisz.  29−66.

[15]  Gagyi József (2004): 
Örökített székelykapu. 
Marosvásárhely: Mentor.
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keletkező vákuumot. A demokratikus államokban a hagyományok felelevenítése és 
ápolása a hatalom és a társadalmi béke (egyfajta szerződés) fenntartásának eszköze. 
A hagyomány ugyanakkor az aktuális identitáskonstrukció képletébe tartozik a na-
cionalizmussal és az adott közösség által szükségszerűnek, ésszerűnek és közjónak 
ítélt dolgokkal együtt, amelyek hangsúlyosan jelennek meg a (helyi) jelentésképzők 
kínálatában. Price, bár a globális/helyi médiapiac elemzése kapcsán fogalmazza meg 
gondolatait, általánosan érvényes megállapításra jut: „A kultúra és a nemzeti örökség 
túl fontos ahhoz, hogy kizárólag vállalati érdekeknek rendeljék alá őket.” ez a mondat 
a bevezetőben vázoltakra nézve igen hangsúlyos megállapításokhoz vezethet a „város 
vállalata”, a Dunai Vasmű (ma ISD Dunaferr Dunai Vasmű zrt.) kapcsán. A totali-
tárius rendszerek politikájának boncolgatása során jut el a lojalitáspiac fogalmához 
(market for loyalty), ami a más, akár versengő identitások nélküli identitásvákuum-
ban jön létre. Az identitásvákuum pedig kedvez az autokratikus rendszer kialaku-
lásának – az autokráciát éppúgy megtestesítheti egy vállalat, mint egy párt vagy 
államhatalmi szervezet. A lojalitáspiac a hatalom tőzsdéje, ahol a közösségnek az au-
tokrácia bizonyos mértékig megadja vagy megengedi, hogy identitásukat megőrizzék 
és átéljék, ugyanakkor fizessék is meg az árát – olcsó munkaerő, stabil (helyi) társada-
lom mozgalmak nélkül, szavazatok, lakhatás, szociális háló, adózás, állampolgárság 
stb. Lényegében megalkuvásra kényszeríti a közösséget, amelyik így kénytelen bi-
zonyos identitásvesztést elszenvedni azért, hogy egy másik részét megőrizhesse. [3]

A identitásfogalom posztstrukturalista felfogása szerint az identitás önmagában 
nem létezik, mert az identitás a hatalom és a társas élet perspektívájából válik 
értelmezhetővé, mint az egyik csoportot a másiktól megkülönböztető dolog. [16] ez-
zel szemben – Pataki szerint – a modernizálódó és posztmodern társadalmak válto-
zatos, sokoldalú, többszörös identitáselemeket, konstrukciókat kínálnak fel: „A jövő 
mindenképpen a többdimenziós, összetettebb identitásképletek felé mutat.” [17] Pa-
taki és Foucault megállapítása a közösségek önreflexiójának növekvő szükségességét 
veti fel, amelynek egyre tágabb teret ad a fragmentálódó, elmagányosodó társadalom.

A kommunikáció participációs felfogása [18] szerint „egy közösséget a felkészült-
ségek azonossága jellemez. A felkészültségek szempontjából mind az attitűdök, 
mind pedig az attitűdök hatókörébe megjelenő tartalmak lehetnek közösségképzők.” 
[10] ha a közösségre jellemző kollektív identitás összetartó ereje mérséklődik, ak-
kor a közösség meggyengül vagy megbomlik, és diverzitáscsoportok jelennek meg, 
amelyek ideiglenesen képesek helyettesíteni vagy elfedni az összetartozás gyengülő 
élményét. [19] A kollektív identitás biztonságot nyújt, csökkenti a bizonytalanságot, 

[3] Price, Monore e. 
(1998): A televízió, 
a nyilvános szféra és 
a nemzeti identitás. 
Budapest: Magvető.

[10] Pete Krisztián− 
Szilcz Dóra (2007): 
A kommunikáció 
intézményeiről. In: A 
kommunikáció mint 
participáció. horányi 
Özséb (Szerk.) Buda-
pest: Typotex.

[16] Foucault, 
Michel: Más terekről. 
exindex. 2004 http://
exindex.hu/index.
php?l=hu&page=21 
[2014. 03. 17.]

[17] Pataki Ferenc 
(2001): Élettörténet és 
identitás. Budapest: 
Osiris.

[18] horányi Özséb 
(2007): A kommu-
nikáció mint partici-
páció. Budapest: Akti 
– Typotex. 

[19] Schöpflin, 
György (2004): Az 
identitás dilemmái. 
Gödöllő: Attraktor.
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védelmezi a közösséget azáltal, hogy – írja Schöpflin – „[...] jelentéssel 
tölti meg az egyént körülvevő világot, s biztosítja a közösségen belüli 
kommunikációt [...]”, így a közösség tagjának „[...] nem kell minden ál-
tala tapasztalt dolog értelmét újra és újra megfogalmaznia [...]”. Ugyan-
ekkor és ugyanezért a közösség is védelmezi jelentéseit, amelyek által 
veszély felbukkanása (félelem, manipuláció, értékeik megkérdőjelezése, 
migráció, emigráció stb.) esetén a számukra valamiként megmutatkozó 
világban problémamegoldó ágensként képesek cselekedni. Ugyanakkor 
előfordulhat, hogy a számukra rendelkezésre álló felkészültségek nem 
teszik lehetővé a probléma helyes megfogalmazását, így a közösség kon-
stitutív alapja nem vezet releváns szignifikációkhoz. hogyan tudnak ak-
kor a csoportok megküzdeni a veszélyekkel?

Sztálinváros–Dunaújváros, a „csinált” város

A második világháború utáni újjáépítések és átépítések nem csak a koráb-
ban spontán kialakult települések vagy településrészek korábban meg-
kezdett [20] modernizálására adtak lehetőséget, hanem a társadalom sza-
bályozására, a jelenlévő vagy sejtett társadalmi konfliktusok elkerülésére, 
kezelésére új településrészek, települések „nőttek ki a földből”. Magyaror-
szágon nem titkolt cél volt az újonnan épített városokban a „szocialista 
embertípus” létrehozása, kikristályosítása. Azonban viszonylag korán, a 
1970-es évekre már ezen települések vezetői is belátták, hogy a társadal-
mi átalakító programok „eredményei” legalábbis megkérdőjelezhetők: a 
„szocialista” jelző „[...] a szocialista viszonyok közötti fejlődést, mintsem 
az életmód, a magatartás és a kultúra szocialista tartamát hivatott jelölni.” 
[21] Az új „szocialista” lakótelepeknek és városoknak nem a „szocialista” 
életmód volt a sajátossága. A háború utáni modernizáció 1948-as „szo-
cialista” fordulata  tömegek számára ígért tanulási lehetőséget, munkát, 
de elsősorban lakást. A mohácsi  vasműépítkezés Dunapentelére történő 
áttelepítése egyben azt is jelentette, hogy egy teljesen új közösség jön létre 
mindenféle korábbi, megszilárdult helyi identitással bíró közösség híján, 
olyan nélkül, amely Mohácson (is) volt. [22],[23] A Dunapentelére való 

[20]  ld. a  budapesti Tabán lebon-
tása három hullámban – 1907−1912, 
1933−1934, 1945.

[21] Szirmai Viktória (1988): 
„Csinált” városok. Budapest: 
Magvető.

[22]  A kelet-európai új városrészek 
vagy városok az ipar gyors és szovjet 
mintára való fejlesztését szolgálták, 
ebben a folyamatban a háborús 
károkért fizetendő 300 millió dol-
lár – ebből mintegy 200 millió a 
Szovjetuniónak – jelentős szerepet 
játszott. A jóvátétel egy részét 
pénzben, másik részét áruval kellett 
megfizetni a „megrendelő” kívánsá-
ga szerint. A háború pusztítása után 
létrejött termékhiányban a korábban 
is szűkösnek bizonyult acéllemez 
termékek (laposáru) piacán kedvező 
lehetőségek nyíltak a „jóvátételre”, 
ezért 1948-ban elkezdtek egy 
lakótelepet építeni Mohácson, hogy 
megvalósulhasson ott egy acél- és 
hengermű. Szovjet nyomásra azon-
ban mindez Budapestől legfeljebb 60 
kilométerre épülhetett meg. 

[23]  (horváth [Szerk.], 2000) 
Farkas Lajosnak, a dunaújvárosi 
Intercisa Múzeum igazgatójának 
nem publikált jugoszláviai levéltári 
kutatása nem talált nyomot, hogy a 
jugoszlávok támadással fenyegették 
volna a mohácsi beruházást, noha a 
hazai propaganda ezzel indokolta a 
helyszín megváltoztatását.

egy „csinált város” önképe: Dunaújvárosból nem lesz ózd!
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áttelepítés azt a csalóka látszatot kelti, hogy valamilyen stabil identitású régi közös-
ségre támaszkodhatott volna az „új városi társadalom”. Korabeli térképek és beszá-
molók [24] jól mutatják, hogy ez mennyire nem volt így, hiszen barakkvárosokat 
(Déli-városrész, 1000-es lakótelep) húztak fel és oda a legkülönbözőbb emberek, 
elsősorban szegény és képzetlen falusi férfiak érkeztek, akiknek legfeljebb felszínes 
kapcsolatuk volt Dunapentelével. Mindenki hozta magával a saját életét és identi-
tását: az új „szocialista” város identitása – már amennyiben erről így beszélhetünk 
– sokszínűbb és fragmentáltabb nem is lehetet volna. egyetlen közös volt bennük, 
hogy „sztálinvárosi építők” voltak, ezt is a korabeli pártpropaganda jelenítette meg 
így. Idős emberekkel ma is lehet találkozni az ország minden pontján, akikből előtör, 
hogy ők is építették Sztálinvárost. 

Dunapentele közigazgatási területén épült fel a gyár és a hozzá tartozó lakóte-
lep és így 1951 áprilisában a kormány Dunapentele ideiglenes elnevezéssel várossá 
nyilvánította az építkezést és így a községet is. 1951. november 7-től Sztálinvárosra 
változik a település megnevezése és a korábbi Dunapentele – nevétől megfosztva és 
ezzel korábbi létét szimbolikusan eltörölve – óváros néven egy településrésszé „zsu-
gorodott”. (Később, az 1970-es években, mint oly sok helyen az országban „városké-
pi” megfontolásokból bontanak: Pentele Dunaújváros felé nyúló részét is.) A sokféle 
ember sokszínűsége rendszeresen konfliktusokat eredményezett: „[...] a szomorú 
viadalokhoz – békítő szándékkal – nemegyszer kiszállt a rendőrség is.” [25]

A barakktáborok felszámolása után Dunaújvárosban a lakásviszonyok többé-
kevésbé hasonlóak voltak és az ország lakásállományának legmodernebb részét 
képezték: távfűtés, fürdőszoba, széles utcák és parkok – ez az állapot 1960-ra lett 
általános. A szigorúan vett „belváros” és a később épült lakónegyedek között (pl. 
Technikum) voltak különbségek, de ezek nem igazán a lakáskörülményekben nyil-
vánultak meg, hanem az ott élők „városiasodásában”. A később épült épületekbe 
– rendszerint hullámszerűen – költöztek be azok az emberek, akik többnyire a sze-
génység és az áldatlan lakhatási viszonyaik elől menekülve jöttek Sztálinvárosba. 
A „régi” lakosok megkülönböztették magukat tőlük. Az 1975 előtti városszocio-
lógia úgy ábrázolta Dunaújvárost, hogy a „[...] lakosság nem a máshol érvényes 
törvényszerűségek alapján helyezkedik el a térben, és hogy a városban nem bonta-
kozott ki a szegregáció. [...] A heterogén lakóhelyi közösségekben közel kerülhetnek 
egymáshoz a különböző társadalmi helyzetben lévő emberek, amelynek eredmé-
nyeként nyitott életmód bontakozhat ki.” [21] ezt az álláspontot megkérdőjelező kri-
tikák is megfogalmazódtak, mert az újonnan átadott lakótelepeken jól körülírhatóan 

[21] Szirmai Viktória 
(1988): „Csinált” 
városok. Budapest: 
Magvető.

[24] erdős Péter: 
Dunapentelétől 
Sztálinvárosig. In: 
hári Gyula et al. (Sze-
rk.): Dunaújváros tör-
ténete. Dunaújváros: 
Dunaújváros MJV. 
2000. 243−280.

[25] Miskol-
czi Miklós (1975): 
Az első évtized. 
Dunapentelétől 
− Dunaújvárosig. 
Dunaújváros: 
Dunaújvárosi Tanács.
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nagyon hasonló társadalmi helyzetű rétegek koncentrálódhatnak, akik szükségszerűen 
reprezentálják a társadalmi szerkezetben elfoglalt, helyzetükből fakadó életmódjukat. [21] 
A szegregációs folyamat a jövedelmek differenciált emelkedésével az 1980-as években fel-
gyorsult, mutatja ezt az 1964-es partfalomlás után kényszerből felhúzott ‘cs’ (csökkent 
értékű) lakások példája. [26] 

A város lakóinak identitásbeli különbözőségét, fragmentáltságát a vezetők csökken-
teni igyekeztek, ekkor a ‘szocialista’ jelző alá mindent beraktak, ami ideológiailag belefért. 
Nagyon hamar felépült a művelődési ház, a mozi, a technikum, NB I-es futballcsapata és 
stadionja lett, munkaversenyeket és társadalmi munkát (kommunista szombat) hirdettek. 
Ma ezt önkéntes munkának hívjuk és ha nem is tömeges, de társadalmilag elvárt tevékeny-
séggé vált. Így épültek meg a közösségi terek – a Petőfi liget, a Vidámpark, az Úttörővasút, a 
horgásztanya, a strand, a fedett uszoda, a kézilabda- és a jégcsarnok stb. Mindezek mögött 
ott bábáskodott a gyár, ami jót állt minden kiadásért. Akik építették és akik használták 
azok a „dunaújvárosiak”. Jól kitapinthatóan változott évről évre az a szemlélet, hogy immár 
dunaújvárosi az, aki itt lakik és nem cecei, sárbogárdi, pétervásári stb. [27] ebben jelentős 
szerepet játszott a gyermekszám dinamikus emelkedése: amíg 1970-75 között a népesség-
gyarapodás 63%-a betelepülésből és 37%-a gyermek születéséből származott, 1985-re ez 
kiegyenlítődött. 

Az alábbi táblázat azonban már egy elöregedő és szuburbanizálódó város jellemző ada-
tait mutatja:

Dunapentele – Sztálinváros – Dunaújváros lakosságának változása (Dunaújváros története, 2000)

Az 1960 és 1980 közötti lakosságszám megduplázódását a biztos munkahely, az országos 
átlagot meghaladó jövedelem, a városi infrastruktúra életminőséget emelő gazdagsága és a 
gyors lakáshoz jutást eredményezte. A város és a Dunai Vasmű átlagban 500−600 egészsé-
ges, világos, összkomfortos (panel)lakást adott bérbe a városba költözőknek. „Mindössze” 
annyit kért, hogy «dunaújvárosiak», legyenek lojálisak a városhoz, a gyárhoz, a párthoz 
és ne kérdőjelezzék meg a „szocialista” út helyességét. ez a Price-féle lojalitáspiac, ahol az 
emberek identitásukkal „fizettek” a jobblétért és sajátították el Dunaújváros pszeudoiden-
titását.

[26]  Napjaink-
ban ez az 
épületegyüttes 
Dunaújváros 
legszegényebb 
része, gyakori 
a bűnelkövetés, 
a garázdaság. 
Pontos statisztika 
városrészekre 
vagy utcákra 
lebontva nem 
található a 
rendőrség hon-
lapján.

[27]  Az olyan 
kialakult, erős 
és történelmi 
identitás, mint 
a „fővárosi”, 
sokkal kevésbé 
volt megvál-
toztatható. Jól 
jelzi ezt, hogy az 
ide „importált” 
művészek” közül 
a legtöbb csak 
az állampárt 
által elvárt 
időt töltötte le 
Dunaújvárosban. 
Később azonban 
kialakult egy 
jellegzetesen 
„dunaújvárosi” 
művészközösség.
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A közösségképzéshez, egy közösség identitásának kialakításához, megváltoz-
tatásához szükség van múltra, amire közösen lehet emlékezni, amelyhez ünnepek 
és évfordulók köthetők.  Sztálinváros az 1951-es névcserével eltüntette a térképről 
Dunapentelét és ezzel az aktussal múlt nélkül maradt. [28]  A múlt újrateremté-
sére az építkezésen talált és feltárt bronzkori és római kori leletek szolgáltattak új 
lehetőséget. Az építkezésen talált leletekből kiállítás nyílt, a kezdetleges múzeum és 
gyűjtőhely egy lakás volt. Az 1970-es évek során épült egy Római városrésznek elne-
vezett, igen zsúfolt lakótelep is (10 ezer fő/km2 felett) a római castrum, Intercisa 
helyén. A város másik „öröksége” a gyár építésének története, amiről szinte minden-
kinek van valamilyen személyes emléke. A Dunaferr dísztermének karzatán helyez-
ték el a gyár kicsinyített mását, és valóban az volt a célja, hogy mindenkinek legyen 
egy története: számos feljegyzés és társadalmi munkában alkotott makett hirdeti az 
építők „dicsőségét”. [29] A városi Intercisa Múzeum 1970-től az egykori pártház-
ban működik, az időszaki kiállításoktól eltekintve két hangsúlyos kiállítási tere 
van, a római és azt megelőző korok – egyre bővülő – feldolgozása és az 1975 óta(!) 
változatlan formában fenntartott és mára már valóban történeti értéket képviselő 
Sztálinváros/Dunaújváros építésével és első 25 évével foglalkozó kiállítás. [30] A 
múzeumba belépve egy farostlemezre festve a vasmű képe fogad, erről reprezentálva 
a múzeum identitásképző, jelentéstulajdonító szerepét. A kép azonban hűen tükrözi 
a város vezetőinek és városlakók egy részének [31] helyhez fűződő viszonyát – gyár 
nélkül nincsen város! ezt sugallja a köztéri alkotások túlnyomó része is, amelyek 
jobbára az 1973-tól 2000-ig működő acélszobrász alkotótelep művészeinek alkotása. 
[32] A város identitásának középpontjában máig is azonban egy Somogyi József által 
elkészített szobor áll, a Martinász. Az 1953-ban elkészült alkotást ideológiai ellenve-
tések miatt csak 1960-ban állították fel és a város címerének főalakja 1991-ig, amikor 
a római kori településre utaló új címere és zászlója is lett a városnak. A főtéren 1970-
ben leplezték le a Lenin-szobrot, amely szimbolikusan a város kelet-nyugati és észak-
déli metszéspontjában áll. Talán az sem véletlen, hogy az egykori Sztálin sugárút, ma 
Vasmű út két végén, egymást ellenpontként használva állt a két szobor. Lenin alakja 
erőteljes és bizakodó, a Martinász szikár és fáradt – ez volt az oka a felállítása körüli 
ideológiai huzavonának. A Martinász Somogyi megfogalmazásában a dunaújvárosi 
munkás archetípusa. ettől igyekezett megszabadulni 1991-ben az önkormányzat. 
[33] A 2012-es gyárbezárásról szóló hírek azonban egy pillanat alatt elsöpörték ezt 
az igyekezetet és élesen rávilágítottak a dunaújvárosiak most már mélyen gyökerező, 
közösségi identitássá vált korábbi pszeudoidentitására.

[28] A város az 1956-
os események során 
néhány hónapra 
ismét felveszi a 
Dunapentele nevet.

[29] el nem vitatva az 
áldozatos munkáju-
kat. - a szerző.

[30] Itt látható az 
a 14 ezer aláírást 
tartalmazó könyv, 
amiben arra kérik 
Rákosi Mátyást, hogy 
Sztálinról nevezzék el 
a gyárat és a várost. 

[31] egy további 
kutatásnak kell majd 
felelnie arra a kér-
désre, hogy mekkora 
is ez a rész.

[32] http://www.
partvedelem.hu/
szoborpark_hu.htm 
[2014. 05. 25.]

[33]  A közgyűlési 
vita jegyzőkönyvét 
hiteles másolatban az 
önkormányzat 2014. 
május 9-én rendel-
kezésemre bocsátotta.
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A probléma korántsem teljes – nagyrészt rendelkezésre álló adatokkal itt nem jelzett 
– bemutatása már elegendő információt biztosít a hely vagy nem-hely kérdésének tárgya-
lására. Augé táblázatba foglalt megállapításait alapul véve a város történetének szempont-
jából két, évszámmal jelzett állapotot fogok összehasonlítani: 1975 és 2012. Az évszámok 
önmagukban nem egy évet jelölnek, hanem két ellenpontot. 1975 körül intenzív fejlődésben 
volt a város, 2012-ben pedig a városlakók halálos veszélyt éreztek a gyár bezárásának híre 
kapcsán.

Az 1975-ös dunaújvárosi közösséget gazdasági céllal hozta létre az akkori állampárt, 
mindeközben kísérletet tett a szocialista életforma és embertípus megtervezett létre-
hozására. csak azoknak az alulról szerveződő kezdeményezéseknek adott teret, amelyek 
lehetővé tették céljainak megvalósítását. A dunaújvárosi társadalom az első 25 évében gya-
korlatilag nem alulról szerveződő organikus társadalom, ugyanakkor a nagyszámú szü-
letésnek köszönhetően elkezd kialakulni az organikus társadalom csírája, ami majd 2012-
ben élesen a felszínre tör. Mivel a hatalom szándéka szerint termelési és ideológiai céllal 
létrehozza Sztálinváros–Dunaújvárost, a jobb életkörülményekkel a lojalitások piacán 
szerződéses viszonyba tereli a várost lakókat, akiknek a térhez fűződő viszonya jellegze-
tesen a nem-helyek szerződéses viszonyának felel meg. A lojalitás piacán cserébe a „szocia-
lista embertípus” pszeudoidentitását kéri és kapja. ez a pszeudoidentitás teszi egymáshoz 
hasonlatossá a dunaújvárosiakat, akik a maguk szocializációja során egészen más identi-
tást tettek magukévá. A pszeudoidentitást többek között szlogenek, jelszavak segítségével 
tartják fenn, ezek közül még soknak a nyoma látható a gyárkapun belül a csarnokok falán.

2012 kora őszén az elbocsátások hírét halálos veszélyként élte meg a városlakók nagy 
része – az önkormányzatot is sokként érte a hír. A kezdeményezést ekkor a Vasas Szak-
szervezet ragadta magához és számos harcos követőre talált. A városban vagy annak 
környékén születettek kiálltak a gyár mellett, így demonstrálva kollektív identitásu-
kat: Dunaújvárosból nem lesz Ózd! Transzparenssé vált az alulról szerveződő, organikus 
Dunaújváros, amely már nem pusztán a termelés nem-helye, hanem az emberek megválto-
zott térhez fűződő viszonyában a hely, ahol egy másik ember identitása a közösség identi-
tásának alapja és képesek problémamegoldóként fellépni saját sorsukat illetően. Úgy, ahogy
az Augé idézte Descombes kifejezi: ”Az ember akkor érzi otthon magát, ha jól érzi magát 
abban a retorikában, amelyen a hasonló háttérrel rendelkező emberekkel osztozik.” [1]
Ugyanekkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi pszeudoidentitás – ami a vasgyár  és az 
1989 előtti állampárt corporate identity-je volt – beépült és valódi identitássá vált.

[1] Augé, Marc : 
helyektől a nem-
helyekig. Anthro-
polis. 2007/1−2, 
62−82.

egy „csinált város” önképe: Dunaújvárosból nem lesz ózd!
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Kitapinthatóvá vált az a folyamat, ahogy az emberek létrehozzák kollektív identitásukat. A megannyi 
egymásnak idegen – magányos ágens – kialakítja a közösség tárgyalási univerzumát, és a világuk dolgaiban 
szignifikációjuk által közösen cselekednek. Dunaújvárost illetően azt tartom releváns kérdésnek, hogy a 
kialakított tárgyalási univerzum megfelelő konstitutív alap-e arra, hogy Dunaújvárosból ne legyen ózd, 
különösen akkor, ha a város közvetlen határában egy versengő és vonzó identitáskontrukció jelent meg: 
Rácalmás városa.

	  

        Szakács István
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Összefoglalás: Írásom témája a testekkel végzett geometriai Boole-műveletek 
programozása és optimalizálása. A Strusoft Kft-nél azt a feladatot kap-
tam, hogy írjam újra a FeM-Design programrendszerben lévő, régió és 
testműveletekért felelős programfüggvényeket. A cél az volt, hogy az új 
függvényekkel a testműveletek számítási ideje legalább a tizedére csökken-
jen az eredetihez képest. Írásomban ennek a problémának a megoldását és 
az ehhez kapcsolódó ismeretanyagokat mutattam be. Röviden ismertettem 
a FeM-Design programrendszert és a testműveletekkel kapcsolatos prob-
léma forrását. Bemutattam azokat az ismeretanyagokat, melyek a test- és 
régióműveletekkel kapcsolatos metódusok elméleti hátteréül szolgálnak. Is-
mertettem azokat testműveletekkel kapcsolatos optimalizálási lehetőségeket 
amelyek az új függvények gyorsulását lehetővé teszik. Sorban bemutattam 
azokat a fontosabb függvényeket, amelyek a testek és régiók felépítéséért és 
az azokkal való műveletvégzésért felelősek. Végezetül összegeztem az írás 
eredményességét a régi és új függvények futási idejének összehasonlításával. 
Kulcsszavak: Testműveletek, Boole-algebra, optimalizálás.

Abstract: My thesis work is the Programming and Optimization of Geometri-
cal Bool-operations of Solids at Strusoft Kft. According to the task it is neces-
sary to rewrite the program functions what responsible for the region and 
solid operations in the FeM-Design program system. The goal is to make the 
calculation time of the solid operations at least ten times shorter. In the thesis 
I introduced this solution of problem and the corresponding knowledge for 
that. I showed shortly the FeM-Design program system and the origin of 
the problems of the solid operations. I introduced the knowledge what gives 
the theoretical background of the region and the solid operation methods. 
I presented the possible optimizations what makes the new solid operation 
functions much faster. I introduced all of the important solid and region 
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building and operation functions. Finally I summarized the efficiency of the thesis through comparing the 
running time of the old and new functions.
Keywords: Solid operations, Boole-algebra, optimization.

Bevezetés

Mindig is érdekelt a grafika, a képi ábrázolás, nyolc évig rajzot tanultam, ahol fejlett vizualizációs képes-
ségre tettem szert. A térbeli ábrázolás matematikai hátterével a főiskolán ismerkedtem meg, itt kezdett el 
komolyabban is érdekelni a téma mérnöki oldala. Térbeli testekkel való műveletvégzéssel számos olyan 
program foglalkozik, amiben térbeli geometriai alakzatokat kell megjeleníteni. A bonyolultabb szabályos
formák leginkább ilyen műveletekkel hozhatók csak létre. A háromdimenziós modellező programok, 
építészeti programok és grafikus tervező programok mind rendelkeznek ezen testműveletek elvégző füg-
gvényekkel. Ilyen metódusokat használó program a FeM-Design is. Azt a feladatot kaptam, hogy kutas-
sam ki, hogy cégen belül milyen sebességnövekedést lehet elérni a testműveletekért felelős függvények 
átdolgozásával. Amennyiben lehetséges a futási időt legalább a tizedére visszaszorítani, akkor az általam 
írt függvények kerülnek alkalmazásra a panelek generálásnál. A feladat szerint egyelőre elég az „AND” 
testművelet leprogramozása, mivel az előregyártott panel generálásnál csak erre van szükség, valamint 
ebből már megmondható, hogy milyen sebességnövekedést tud a cég házon belül produkálni. Amennyi-
ben ez az elvárás nem teljesülne, akkor a cégnek külső geometriai modellező kernelt kellene igénybe ven-
nie, ami nem túl költséghatékony.

Írásom célja tehát:
− a térbeli testekkel végzett geometriai Boole-műveletek leprogramozása,
− az optimalizálási lehetőségek bemutatása és alkalmazása,
− a StruSoft Kft-nél felmerült gyorsítási igények teljesítése.
 
 

1. A FeM-Design rövid ismertetése

ebben a fejezetben a FeM-Design nevű programot mutatjuk be, amelynek fejlesztéséhez ez a szakdolgozat 
is hozzájárul. Az alábbi képen (1−1. ábra) a FeM-Design látható működés közben.

 

        Schmidt Dávid
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1-1. ábra. A FEM-Design programmal végzett teherkombinációs vizsgálat eredményének grafikus megjelenítése.

1.1.  A Programról

A FeM-Design egy egyetlen központi 3D modellből dolgozó fejlett modellező szoftver, amivel végese-
lemes analízis készíthető és szerkezetek teherbíró képessége tesztelhető hatékony beton, acél és fa sze-
rkezetek tervezéséhez.

A programmal nagy bonyolultságú, különböző építőanyagokból és szerkezeti elemekből álló épület-
struktúrák vagy önálló elemek vizsgálata egyszerűen és gyorsan megvalósítható.

Statikus, dinamikus, globális stabilitás, földrengés-analízis, beton- és famodellek készíthetőek három 
dimenzióban.

Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása
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Végeselem-módszer

A FeM-Design (Finite element Method Design: Véges elemes Módszerű Tervezés) egy végeselemes 
modellező program, ami azt jelenti, hogy a különböző terhelésvizsgálatokhoz a végeselem-módszert 
használja.

A végeselem-módszer numerikus módszer parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására.

1.1-1. ábra. Egy vizsgált lemez végeselem hálója

Felhasználási módszer lehet például egy bonyolult alakú terhelt struktúra feszültségi állapotának és 
alakváltozásainak meghatározására. Az adott struktúrát modellező geometriai test felszínét véges számú 
elemre bontják (pl.: háromszögekre és négyszögekre). A végeselem hálót a számítások szempontjából kri-
tikus részeken (pl.: ívek, élek, sarokpontok) célszerű sűríteni (ahogy az az 1.1−1. ábrán is látható), ahol 
pedig a változások várhatóan kisebb mértékűek lesznek, ott nagyobb méretű síkidomok használhatók. A 
hálón az elemek sarokpontjaikon csatlakoznak egymáshoz. ezekben a csomópontokon az elemekre ható 
nyomó és húzóerők és a csomópontok elmozdulása között – a hooke-törvényt követő anyag esetén – 
lineáris összefüggés van. Utóbbiakból összeállítható az elemek merevségi mátrixa. A merevségi mátrixok 
összességéből megszerkeszthető a vizsgált struktúra merevségi mátrixa, amiből lineáris egyenletrendszer 
számítható. Az egyenletrendszerből kiszámíthatók a csomópont elmozdulások, majd ezekből a csomó-
ponti erők és a közelítő mechanikai feszültségek.

        Schmidt Dávid
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1.2. előregyártott Panelek
A testekkel végzett Boole-műveletek a FeM-Design-ban általános esetben nem túl számításigényes 
műveletek. Az olyan egyszerű geometriai alakzatokból képzett műveletek esetében, mint mondjuk egy 
téglatest és egy gömb egyesítése (1.2−1. ábra), általában csak néhány tucat testkontúrt képező régiót kell 
elmetszenünk. ez a programban viszonylag rövid idő alatt lezajlik.
 

1.2-1. ábra. Az unió művelet szemléltetése

Léteznek azonban a FeM-Design-ban olyan szituációk, ahol sok száz régióból álló testek metszetét kell 
előállítanunk és ezt a műveletet többször meg kell ismételnünk egymás után. Ilyen az előregyártott panelek 
generálásának lehetősége.

Az előregyártott panelek (1.2−2. ábra) olyan valós vasbeton paneleket modelleznek, amik 
tetőszerkezetekbe kerülnek beépítésre. ezeket az elemeket a programban alkalmanként nagy mennyi-
ségben generáljuk. A panelek egy keresztmetszet alapján extrudálással jönnek létre, majd egy általunk 
meghatározott hasábalakzattal kerülnek elmetszésre, aszerint hogy milyen alakú paneleket szeretnénk fel-
használni az épületstruktúránkban.

 

Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása
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1.2-2. ábra. A FEM-Design-ban generált előregyártott beton panelek.

A programban az előregyártott panelek tömeges generálásának számítási ideje alkalmanként több tíz 
másodpercet is igénybe vehet. ebben a szakdolgozatban kerülnek bemutatásra azok a módszerek és pro-
gramfüggvények, amikkel ezt a számítási időt szeretnénk redukálni.

2. Síkbeli geometriai alakzatok modellezése

ez a fejezet mutatja be az írás elméleti hátteréül szolgáló régió leíró és felépítő, valamint régióműveletekért 
felelős algoritmusokat. Az itt bemutatott eljárásokra támaszkodnak a későbbi fejezetben ismertetett 
testműveletek is. Mivel a szakdolgozatban nem kell foglalkoznunk olyan síkidomokkal, melyeket ívek és 
görbék határolnak, ezért a feldolgozásban ezek nem szerepelnek. 

2.1. Régiók topológiai leírása és automatikus fölépítése

 Adott a síkon egy egyenes szakaszokból álló szakaszsereg. Feltételezzük, hogy a szakaszok átfe-
dés mentes síkidomokat és tartományokat jelölnek ki. ezeket a tartományokat a későbbiekben régióknak 
nevezzük. A feladat:
1. egy olyan topológiai leírás megadása, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a régiókat síkidomokként kezeljük,
2. Olyan algoritmus megalkotása, amely egy síkon szétszórt szakaszseregből képes a régiókat automatiku-
san fölépíteni.

        Schmidt Dávid
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egy régió mindenképpen rendelkezik egy külső kontúrral és lehetnek belső kontúrjai is, amik lyukakat 
jelölnek. Továbbá megengedhető a régiók önérintkezése (pl. bemetszés) is. Önérintkezésnek azt nevezzük, 
amikor egy régiókontúrhoz tartozó pont, vagy szakasz két oldalról is az adott kontúr határát képezi. A 
lenti ábrán az előző feltételekkel meghatározott régiókat láthatunk. A különböző régiók különböző színnel 
lettek jelölve. A nyilak jelzik a kontúrok mentén a körüljárási irányt.

2.1-1. ábra. A felépített régiók és az egyes kontúrszakaszok irányítottsága nyilakkal jelölve.

egy régió akkor kezelhető síkidomként, ha annak a külső kontúrja adott körüljárás szerint folyton-
osan van leírva, azáltal, hogy a következő szakasz kezdőpontja az előző szakasz végpontjában van. A belső 
kontúrokat ugyanilyen módon írjuk le, csak ellentétes körüljárási iránnyal. Vagyis a feladat, hogy egy ren-
dezetlen szakaszseregből (2.1−1-es ábra bal oldali részén látható a kezdeti állapot) az előbb tárgyalt mód-
szer szerint régiók felismerése és automatikus felépítése megtörténhessen (2.1−2-es ábra jobb oldali részén 
látható a végeredmény). A kezdő szakaszseregről semmilyen előzetes információval nem rendelkezünk, 
amit kihasználhatnánk. Így azt sem tudjuk előzetesen, hogy a szakaszaink hány régiót jelölnek ki és a 
szakaszok irányítottsága is véletlenszerű lehet.

Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása
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 2.1-2. ábra. A kezdeti szakaszsereg és a belőle felismert régiók.

Az algoritmus bemutatásához a folyamat egy közbenső állapotából indulunk: egyes régiók külső 
kontúrja és azok néhány belső kontúrja már ismert, de még vannak olyan szakaszok, amelyek nem lettek 
felhasználva egyetlen régió felépítéséhez sem. ekkor a következő feladatokat kell megoldanunk:
1. Ki kell választanunk azt a szakaszt, amellyel a következő kontúr felismerését megkezdjük.
2. el kell döntenünk, hogy ez a kiválasztott szakasz külső vagy belső kontúrhoz tartozik-e.
3. Olyan metódust kell kidolgoznunk, amellyel a kezdőszakaszból kiindulva felépíthetjük az aktuális 
kontúrt.

ha rosszul választjuk ki a kezdőszakaszt, akkor annak több hibás következménye lehet. Például olyan 
régiók keletkezhetnek, amelyek átfedik egymást, vagy felcserélődhetnek a külső és belső kontúrok.

Attól függően, hogy a kezdőszakaszunk külső, vagy belső kontúrhoz tartozik, változik a vele indított 
fölismerési stratégiánk, mivel a külső és belső kontúr körüljárási iránya ellentétes.
1. feladat:

Az első szakasz kiválasztásához a szakaszseregünknek rendezettnek kell lennie. A rendezéshez minden 
szakaszra számítanunk kell:
− A szakasz legkisebb x koordinátájú pontjának x és y koordinátáját. ha a szakasz függőleges, akkor a 
nagyobb y koordinátájú pontját vesszük.
− ezen a referenciaponton számítanunk kell a szakasz negatív y tengellyel bezárt szögét.

előbbiek után megkezdhetjük a szakaszsereg rendezését a következő szempontok szerint:
− A szakaszsereget a referenciapontok x koordinátái szerint növekvő sorrendben rendezzük.
− Azonos x koordináták esetén a referenciapontok y koordinátáját vesszük figyelembe és aszerint ren-
dezzük növekvő sorrendben.
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− Azonos x és y koordináták esetén a referenciapontnál vett negatív y tengellyel bezárt szög alapján ren-
dezünk növekvő sorrendben
A rendezett szakaszsereg fel nem használt szakaszai közül az elsőt kell választanunk. ez a választás garan-
tálja minden hibalehetőség elkerülését.
2. feladat:

ha megvan a kiválasztott első szakaszunk, akkor már csak azt kell eldöntenünk, hogy az egy külső, 
vagy belső kontúr része-e. ha egy korábban felismert régió belsejében található, akkor annak a régiónak 
egy belső kontúrjához fog tartozni. ha minden eddig felismert régión kívül esik, akkor a szakasz egy új 
régió külső kontúrjának kezdőszakasza lesz. Azt hogy egy szakasz egy régión belül vagy kívül található, 
úgy állapítjuk meg, hogy a szakasz egy belső pontjából húzott végtelen félegyenessel elmetsszük a meglévő 
régiók kontúrjait. ha egy régió kontúrját a félegyenesünk páros számúszor metszi, akkor a szakaszunk a 
régión kívül található. ha a metszések száma páratlan, akkor a szakaszunk az régió belsejében található.
3. feladat:

A kontúr-fölismerési stratégiánknál figyelembe vesszük, hogy a kezdőszakaszunk milyen kontúrhoz 
tartozik. Amennyiben külső kontúrt építünk, a kezdőszakasz irányítottságával megegyező irányban indu-
lunk el, vagyis az óramutató járásával ellentétes irányban. ha belső kontúrt építünk, akkor a kezdőszakasz 
irányítottságával ellentétes irányban indulunk el, vagyis az óramutató járásával megegyező irányban. A 
szakaszaink úgy lettek rendezve, hogy a kezdőszakaszunk a külső kontúrnak megfelelő irányítottsággal 
rendelkezzen.

Tisztázandók még a továbbiak:
1. a tovahaladás módja,
2. a leállás kritériuma.

1. a tovahaladás módja:
A kontúr szakaszain haladva egy csomóponthoz érve el kell tudnunk dönteni, hogy melyik szakasszal 

folytassuk a kontúr építését azok közül, amik a csomóponthoz csatlakoznak. Itt ki kell számolnunk min-
den csatlakozó szakasz utolsó kontúrvonal szakasszal bezárt szögét. A szöget óramutató járásával ellenté-
tes irányban mérjük. Azzal a szakasszal folytatjuk a kontúr építését, amelyhez a legnagyobb szög tartozik.
2. a leállás kritériuma:

Az előbbi műveletet egészen addig kell ismételgetnünk, amíg az utolsó kontúrszakaszunk végpontja 
nem csatlakozik az első kontúrszakaszunk kezdőpontjához, vagyis amíg a kontúrunk két végpontja egybe 
nem esik és ebből a pontból nincs lehetséges továbbhaladási irány.

Az eddigi gondolatmenetben feltettük, hogy a fölismerés egy közbenső állapotából indulunk. Belátható 
azonban, hogy a legelső régió fölismerésekor is ugyanígy kell eljárnunk. egyedül annak a vizsgálata hagy-
ható el, hogy a rendezett szakaszok közül az első vajon külső, vagy belső kontúrhoz fog-e tartozni.
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2.2. Geometriai Boole-függvények régiókra

A halmazelméletben a halmazok között fennálló relációk és halmazműveletek ábrázolására a Venn-dia-
gramokat használják, síkbeli ábrákkal, síkidomokkal szemléltetve azokat. A halmazműveletek eredmé-
nyeit síkidomok közti geometriai problémák megoldásaiként kapjuk. A négy fő művelet az unió, a metszet 
(közös rész), a kivonás és a szimmetrikus differencia (kizáró vagy)

A használt jelölések:
− A és B halmaz uniója A+B,
− A és B halmaz metszete A*B,
− A és B különbsége A-B,
− A és B szimmetrikus differenciája A|B;

A halmazalgebra Boole-algebrát alkot, ezért ezeket szokás Boole-függvényeknek is hívni.
Az építőmérnöki területen sok olyan geometriai probléma létezik, amely ezekre a halmazműveletekre, 

mint geometriai problémák megoldására tekint vissza. Ilyen például, mikor egy tervezőprogramban nyí-
lászárókat kell elhelyezni egy falon. ebben az alfejezetben a Boole-függvényeket és azok megoldásait mu-
tatjuk be. Az alábbi ábra (2.1−1. ábra) a régiók közti Boole-műveleteket szemlélteti egy téglalap és egy kör 
alakú régióra.

2.1-1. ábra. A régiókkal végzett négy alapművelet (unió, kivonás, közös rész és szimmetrikus differencia).
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A Boole-függvények esetében a művelet eredménye a következő öt lépést elvégezve keletkezik.
1. A régiókat közös síkon felvett koordinátarendszerben kell felírni.
2. A művelet két régiójának külső és belső kontúrjait egymással el kell metszeni.
3. A metszések következtében létrejövő szakaszok közül ki kell válogatni azokat, amelyek majd az ered-
ményt alkotni fogják.
4. Az eredményt alkotó szakaszokból az eredményrégiókat fel kell építeni.
5. Az eredményrégiókat fel kell írni az eredeti térbeli koordinátarendszerben.
1. lépés:

Az operandusrégióknak egy síkban kell lenniük, különben a művelet értelmezhetetlen. A régiókat ebben 
a közös síkban felvett koordinátarendszerben kell felírnunk. ez azért szükséges, mert az előző alfejezetben 
ismertetett régiófelépítő algoritmus síkbeli feladat megoldására lett megalkotva. Továbbá gondoskodnunk 
kell arról, hogy a régiók körüljárási iránya megegyezzen. Szükség esetén az egyik régió körüljárási irányát 
meg kell fordítanunk.
2. lépés:

Az egyik régió összes külső és belső kontúrvonalát el kell metszenünk a másik régió minden külső 
és belső kontúrvonalával, majd ugyanezt meg kell ismételnünk a másik régióval is. A régiók topológiai 
leírásának a metszéseket követően is folytonosnak kell maradnia. Fontos még az is, hogy az egyik régió 
csomópontja sem eshet a másik régió egy szakaszának belső pontjára. Mindegyik régiót kölcsönösen el 
kell metszenünk a másik csomópontjainál is.
3. lépés:

Műveletnek megfelelően ki kell válogatnunk, hogy mely szakaszok fogják alkotni az eredményrégiókat. 
A különböző műveletekhez különböző táblázatokat készíthetünk, amiben ábrázoljuk, hogy milyen helyzet-
ben melyik szakaszra van szükség. A következő táblázatban például a kivonás művelete szerinti kiválogatás 
módszerét adjuk meg. A ’+’ jel jelzi azokat a szakaszokat, amik az eredményrégiókat alkotni fogják, a ’-’ jel 
pedig azokat, amikre nincs szükségünk.
  

  A másik régión 
belül van 

A másik régión 
kívül van 

A másik régió valamely 
kontúrvonal-szakaszával egybeesik 

Azonos 
irányítottsággal 

Ellentétes 
irányítottsággal 

Az első régió 
kontúrvonal-szakasza - + - + 

A második régió 
kontúrvonalszakasza + - - - 
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4. lépés:
Az eredményt alkotó szakaszokból fel kell építenünk az eredményrégiókat, az előző alfejezetben tárgyalt 

módszer alapján. ez az algoritmus gondoskodik az eredményrégiók kontúrvonalainak folytonosságáról is.

5. lépés:
Végső lépésként a kapott eredményrégiókat az eredeti, térbeli koordináta-rendszerben kell felírnunk.
Amíg önmagával nem érintkező régiókat használunk, az eredmény mindig egyértelmű marad. Azon-

ban nem tekinthetünk el az önmagukkal érintkező régióktól sem, ez esetben viszont már csak azt az igényt 
fogalmazhatjuk meg a művelet eredményével szemben, hogy az a lehető legjobban megfeleljen az elvárá-
sainknak.

 
3. Térbeli geometriai alakzatok modellezése

ez a fejezet mutatja be az írás elméleti hátteréül szolgáló testleíró és felépítő, valamint testműveletekért 
felelős algoritmusokat.

A geometriai modellezés egy felsőbb szintje a térbeli testekkel történő modellezés. A következő két 
alfejezet a testek régiókból való automatikus felépítését és a testekkel való Boole-műveleteket mutatja be. 

3.1. Testek topológiai leírása és automatikus fölépítése

 Rendelkezünk egy régiósereggel, melyekről feltételezzük, hogy térbeli testeket – tartományokat – 
jelölnek ki, ezek a testek nem fedik át egymást. A régiókat egyenes szakaszok határolják. A feladat, hogy 
olyan topológiai leírást találjunk, amely lehetővé teszi ezen testek testszerű kezelését a későbbi algoritmu-
saink számára, másrészt olyan metódust meghatározni amely a 3dimenziós térben szétszórt régióseregből 
képes testeket felépíteni. A testek egy külső kontúrfelülettel rendelkeznek és lehet bennük számos belső 
kontúrfelület – lyuk – is. Mivel az algoritmust mérnöki célú szoftverben szeretnénk alkalmazni, elkerül-
hetetlen a testek felület- vonal- és pont-menti önérintkezésének a megengedése. Az alábbi ábrán (3.1−1. 
ábra) az előző feltételeknek megfelelő példatesteket láthatunk.
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3.1-1. ábra. Példa testek.

A test később akkor kezelhető ténylegesen is testként, ha a kontúrfelületét alkotó régiók normálisai a 
testből kifelé mutatnak. A régiók normálisait úgy értelmezzük, hogy a normálissal szembe nézve a régió 
külső kontúrjának körüljárási iránya az óramutató járásával ellentétes irányú. A test belső kontúrfelületeit 
alkotó régióknál is hasonló módon járunk el, de az adattárolás során ügyeljünk arra, hogy a különböző 
kontúrokhoz tartozó elemek különbözzenek egymástól. Az egy kontúrfelületet alkotó régiók tetszőleges 
sorrendben szerepelhetnek. A további feladat a régióseregből a testek felépítése. Kezdeti állapotban a 
régióseregről semmit nem tudunk, amit kihasználhatnánk, így azt sem, hogy hány testet határoznak meg, 
egyáltalán meghatároznak-e testeket és a régiók normálisai is tetszőlegesek lehetnek. A kiépítendő algorit-
musnak minden lehetőségre fel kell készülnie.

A megoldás gondolatmenetének ábrázolásához egy közbenső állapotból kell indulnunk: pár test külső 
kontúrfelülete és azok egyes belső kontúrfelületei már ismertek, viszont vannak még szabad régióink, amik 
egyik test kontúrfelületéhez sem tartoznak. ekkor a három megoldandó feladat:
1. Annak a régiónak a megtalálása, amivel a következő külső, vagy belső kontúr felismerése megkezdődhet.
2. Meghatározni, hogy külső vagy belső kontúrfelület kezdőrégiója-e.
3. Olyan metódus megalkotása, amellyel a kezdőrégióból kiindulva feltérképezhető a teljes kontúrfelület.
ha nem a megfelelő régióval kezdjük a felismerés hibás lehet több szempontból. Összekeveredhetnek a 
külső és belső kontúrok, vagy a testek átfedésbe kerülhetnek egymással.

A kezdőrégióról azért kell tudnunk, hogy külső, vagy belső kontúrfelület része, mert ez befolyásolja a 
vele indított felismerési stratégiánkat. Utóbbi figyelmen kívül hagyása ismételten a külső és belső kontúrok 
összekeveredéséhez vezethet.
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1. feladat:
elsőként a régiók normálisait állítjuk be, a régiók körüljárási irányának megfelelő megválasztásával. 

Minden normálisnak negatív x koordinátával kell rendelkeznie. ha ez nem megoldható, akkor negatív y 
koordinátával kell rendelkeznie. ha ez sem megoldható, akkor negatív z koordinátával kell rendelkeznie. 
Az ilyen módon megválasztott normális biztosítja, hogy az ilyen normálisú első régióval indított kontúr-
felület-felismerés külső kontúrfelületet szolgáltasson. Az első régió kiválasztásához a régióseregnek ren-
dezettnek kell lennie. A rendezés előtt minden régiónál ki kell számítanunk a következőket:
− A régió legkisebb x koordinátájú pontjának/pontjainak x koordinátáját. ezt a továbbiakban x-mini-
mumnak hívjuk.
− A régió összes x-minimum x koordinátájú pontja közül a legkisebb y koordinátával bíró pont y koordiná-
táját. ezt a továbbiakban y-minimumnak hívjuk.
− A régió valamennyi x-minimum x és y-minimum y koordinátájú pontja közül a legkisebb z koordiná-
tával rendelkező pont z koordinátáját. ezt a továbbiakban z-minimumnak hívjuk.
− A régió normálisának -x tengellyel bezárt szögét.
− A régió normálisának -y tengellyel bezárt szögét.
ezek után a következő szempontok szerint rendezzük a régióseregünket:
− Az x-minimum szerint növekvő sorrendben.
− előbbi azonossága esetén az  y-minimum szerint növekvő sorrendben.
− előbbi azonossága esetén az  z-minimum szerint növekvő sorrendben.
− előbbi azonossága esetén a normális -x tengellyel bezárt szöge szerint növekvő sorrendben.
− előbbi azonossága esetén a normális -y tengellyel bezárt szöge szerint növekvő sorrendben.
Az ilyen módon rendezett seregből az első – még fel nem használt – régiót kell választanunk, így elkerül-
hetjük a korábban említett hibákat.
2. feladat:

A jól megválasztott kezdőrégió alapján a következő módon tudjuk megállapítani, hogy a régió külső, 
vagy belső kontúrfelület része-e. ha már egy korábban felismert test belsejében található, akkor ez an-
nak a testnek egy új belső kontúrjának kezdőrégiója lesz. ellenkező esetben egy még fel nem ismert test 
külső kontúrjának kezdőrégióját fogja képezni. ennek a külső kontúrú testnek lehetnek később további 
belső kontúrjai is. Annak eldöntésére, hogy a kezdőrégiónk egy másik testen belül található-e, a 2.1-es 
alfejezetben ismertetett módszer testekre történő kiterjesztését alkalmazzuk. Kiválasztjuk a kezdőrégió 
egy belső pontját, majd a pontból húzott végtelen félegyenessel elmetsszük a testek kontúrjait. Amelyik 
testnél a metszések száma páratlan számú, a kezdőrégió azon a test belső kontúrjának kezdőrégiója lesz. A 
régió belső pontjának kiválasztására számtalan módszer létezik. egyik megoldás, hogy a régiót legkisebb 
térfogattal befoglaló (koordinátasíkokkal párhuzamos oldalú) téglatest egyik megfelelően megválasz-
tott (koordinátasíkkal párhuzamos) középsíkjával elmetsszük. A metszésvonal mentén kialakuló belső 
szakaszok leghosszabbikának középpontja lesz a régió belső pontja.
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3. feladat
A külső és belső kontúrfelület felismerési stratégiája között az a  különbség, hogy a belső kontúr 

kezdőrégiójának normálisát az ellentettjére kell állítani a régió körüljárási irányának megváltoztatásával. A 
többi műveleten nem kell változtatnunk. A rendezés során gondoskodtunk arról, hogy a régiók normálisa 
a külső kontúrfelület helyes felismerése szerint legyen megválasztva. A felismerési stratégia  rokonságban 
áll a 2.1-es alfejezetben bemutatott módszerrel. Kiindulási állapotban megalkotjuk a kezdeti ún. frontvon-
alat, amit az első régió külső és belső kontúrvonalai adnak. ezt a frontvonalat toljuk előre fokozatosan 
újabb és újabb kontúrfelület részeket elfoglalva. A frontvonal mögötti rész mindig a már elfoglalt terület, 
előtte pedig a meghódítandó régiók találhatók. A kontúrfelület minden egyes régiójának elfoglalásával 
változtatnunk kell a frontvonal helyzetén és az elfoglalt régiókat elfoglalttá kell nyilvánítanunk. Két kérdés 
maradt:

a., a tovahaladás módja,
b., a leállás feltétele.

a., a tovahaladás módja:
A kontúrfelületen haladva egy élhez érve el kell tudnunk dönteni, hogy a frontvonal merre haladjon 

tovább. ehhez az adott élbe becsatlakozó, még meg nem hódított régiók normálisa és az élhez tartozó, már 
elfoglalt régió normálisa között bezárt szögeket kell kiszámítanunk. A legnagyobb előjeles szöghöz tartozó 
régió lesz a következő elfoglalt felületelemünk. ezután a frontvonalból töröljük azokat a szakaszokat, ame-
lyekhez az új elfoglalt régió él mentén csatlakozik, míg a régió többi kontúrvonalával bővítjük a frontvonal-
at. Gondoskodnunk kell arról is, hogy az újonnan csatlakozó régió normálisa kifelé mutasson a testből. Az 
alábbi ábrán (3.1−2. ábra) megtekinthető a részlegesen felépített test. A frontvonalat piros színnel  jelöltük.

3.1-2. ábra. A részlegesen felismert test és a pirossal jelölt frontvonal.
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b., a leállás feltétele:
A leállás feltétele akkor teljesül, amikor a frontvonal teljes hosszában záródik, vagyis minden frontvo-

nalszakaszra esik egy ellentétes irányú frontvonalszakasz. Továbbá fontos, hogy a záródásból ne létezzen 
lehetséges továbbhaladást jelentő régió. ez utóbbi lehetőség csak önérintkezés esetén fordulhat elő

Az eddigi gondolatmenetben feltettük, hogy a felismerés egy közbenső fázisában vagyunk. Azonban 
beláthatjuk, hogy az első test felismerésekor is ugyanígy kell eljárni. egyetlen különbség, hogy a rendezett 
régiók közül az elsőről nem kell ellenőriznünk, hogy egy meglévő test belső kontúrjának kezdőrégiója-e, 
vagy sem. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a bemetszések (önérintkezések) megoldása egyedi megol-
dásokat igényel.

3.2. Geometriai Boole-függvények testekre

A Boole-függvények használhatók az előző alfejezetben ismertetett testek geometriai problémáinak keze-
lésére is. A négy alapvető művelet itt is az unió, a metszet, a különbségképzés, továbbá a szimmetrikus dif-
ferencia. A használt jelölések megegyeznek a 2.2 alfejezetben használtakkal. Az alábbi ábrán (3.2−1. ábra) 
megtekinthetők az egyes − kockák közötti − alapműveletek.
 

3.2-1. ábra. A négy alapvető Boole- művelet testekkel (unió, kivonás, közös rész és szimmetrikus differencia).
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A Boole-függvények esetében a két test közötti művelet eredményét a következő három lépést elvégezve 
kapjuk: (Az eredmény több test is lehet.)
1. A két műveleti test kontúrfelületeit egymással el kell metszeni.
2. A metszések után keletkező régiók közül ki kell választani azokat, amik az eredménytestet (-testeket) 
alkotni fogják.
3. Az eredményt alkotó régiókból az eredménytestet (-testeket) fel kell építeni.
1. lépés:

A két műveleti test közül az egyik test kontúrfelületeit alkotó régiókat el kell metszenünk az összes 
másik testet alkotó régióval, majd ugyanezt kell tennünk a másik test régióival is. Az él a test régióinak 
találkozásánál lévő szakasz. Feltétel: egyik test régiójának belső részére sem eshet a másik test régiójának 
éle. ezért az ilyen helyzetekben szükség van a régiók elmetszésére a másik test régiójának élénél.
2. lépés:

Az eredménytestet (-testeket) alkotó régiók kiválasztását a különbségképzés műveletével fogjuk szem-
léltetni a lenti táblázatban. A ’+’ jel jelzi azokat a régiókat, amelyek az eredménytestet (-testeket) alkotják 
és ’-’ jel azokat, amiket el kell hagynunk. 

A különbségképzés, közös rész és szimmetrikus differencia műveletekhez hasonló táblázatokat 
készíthetünk.
3. lépés:

Az eredmény régióiból az eredménytest(ek) automatikusan felépíthető(k) az előző alfejezetben ismerte-
tett testfelépítő algoritmussal. ez az algoritmus gondoskodik az eredménytest(ek) régióinak helyes körül-
járási irányáról és meghatározza hány testet kapunk eredményül.

  A másik testen 
belül van 

A másik testen 
kívül van 

A másik test valamely 
régiójával  egybeesik 

Azonos 
normálissal 

Ellentétes 
normálissal 

Az első test régiója - + - + 

A második test 
régiója + - - - 
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Amíg feltételezzük, hogy a testeknél nem áll fent önérintkezés (pl: bemetszés), a Boole-függvényeink 
egyértelműen kiértékelhetők. Az önérintkezés figyelembevételével azonban már csak azt az igényt 
fogalmazhatjuk meg a művelet eredményével szemben, hogy az a lehető legjobban feleljen meg szakmai 
elvárásainknak.

 4. Numerikus pontatlanságok

A megvalósításnál komoly nehézségeket és külön odafigyelést igényelt a numerikus pontatlanságok kez-
elése, ezért ennek a témának a tárgyalása is megérdemel egy külön fejezetet.

4.1. A véges számábrázolás és a belőle következő pontatlanságok

A számítógépes számításoknál figyelembe kell vennünk a számítógép véges számábrázolási képességét. 
Geometriai számításoknál gyakran jelentkezik olyan probléma, ahol különböző módszerekkel kiszámítva 
ugyanannak a feladatnak a megoldását, különböző eredményekre jutunk. ezek az eredmények általában 
csak kis mértékben térnek el egymástól, mégis lehetetlenné teszik a felhasználásukat olyan környezetben, 
ahol konkrét számokra van szükségünk. További pontatlanságokat eredményezhetnek az adatok és mo-
dellek különböző programok közötti konvertálása és a tervezési hibák is.

A numerikus pontatlanságokból adódó kellemetlenségekre jó példa, amikor egy programmal azt vizs-
gáltatjuk, hogy két szakasz végei érintkeznek-e egymással. Programtervezéskor elképzelt szándékunk sze-
rint a szakaszoknak érintkezniük kellene, mégis azt látjuk (4.1−1. ábra), hogy az érintkezés vizsgálatára 
megalkotott függvényünk szerint a végpontok koordinátái nem egyeznek.

4.1-1. ábra. Numerikus pontatlanságok miatt a szakaszok nem érintkeznek.
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A koordinátaszámításaink alkalmával számtalanszor történnek olyan műveletek, melyeknek a végered-
ményei sok vagy végtelen tizedes jeggyel lennének ellátva, ha a számítógép ábrázolni tudná őket. Mivel a 
számábrázolás véges, a tizedes jegyek egy része elveszik, vagyis az eredményünk kerekített érték lesz. ha 
a kerekített eredményünket további számításokban használjuk, az rontani fogja a későbbi eredményeink 
pontosságát, ahol emellett még szintén előállhatnak további kerekítések. A programunkban ez úgy fog 
megjelenni, hogy míg a számított szakaszaink közül az egyik szakasz végpontjának koordinátái x: 12.5, 
y: 20.0, z: 35.0, addig a másiké x: 12.5, y: 20.0, z: 35.000001. A pontokra értelmezett egyenlőség operátor-
függvénye hamis értéket fog visszaadni a vizsgálatkor.

4.2. A pontatlanságok kezelése

A FeM-Design-ban a numerikus pontatlanságok kivédésére különböző tűrés tartományok (1-, 2- és 3-di-
menziós) vezettük be, esetenként objektum fajtákhoz eltérő geometriával. Az érintkezések, illeszkedések 
és átfedések vizsgálatánál nem konkrét számokat hasonlítunk össze, hanem azt vizsgáljuk, hogy egy vagy 
több érték egy vagy több másik érték által meghatározott tartományon belül található-e (4.2−1. ábra). ezek 
a tartományok esetenként síkbeliek vagy térbeliek is lehetnek.

4.2-1. ábra. Ha a pontok a tűrésnél kisebb távolságra vannak egymástól, akkor egyenlőnek tekinthetők.
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Az előbbi módszert alkalmazva, ha például arra lennénk kíváncsiak, hogy két szakasz végpontjai érint-
keznek-e, akkor olyan függvényt kellene írnunk, ami kiszámolja, hogy a két végpont távolsága a megenge-
dett tűréstartományon belül van-e 

A tűréstartományok bevezetésével viszonylag egyszerű módon és gyorsan kezelhetjük számítási ered-
ményeinket. ez a módszer számtalan helyen lett felhasználva, mind a FeM-Design-ban, mind pedig a 
szakdolgozat témáját megvalósító programban, a geometriai objektumok távolságának, átfedéseinek, il-
leszkedéseinek és egymással bezárt szögeinek vizsgálatakor. Mindazonáltal szükségünk lenne egy jól 
kidolgozott, egzakt rendszerre, melyben a különböző típusú numerikus pontatlanságok kezelése egymás-
sal szintézisben van. 
 

5. A program és a grafikus felület megvalósítása

Amikor a dolgozat témáját kidolgoztuk az első felmerülő kérdés az volt, hogy hogyan lehet majd ellenőrizni 
a számítási eredményeket, valamint a függvények működőképességét. A FeM-Design egy kétmillió soros 
programrendszer. ebbe laikusként belenyúlni és ebből egy kezelhető tesztfelületet képezni meglehetősen 
bonyolult lett volna.

Végül saját, önálló program (5−1-es ábra) megírása vált szükségessé és ebben a programban valósítottuk 
meg a feladatot és megjelenítettük számítási eredményeket. A dolgozatban tárgyalt függvények és osztá-
lyok még többszöri javításon és átdolgozáson fognak átesni, mire a FeM-Design-ba lesznek illesztve.

5-1. ábra. A függvények tesztelésére és eredménymegjelenítésre írt program grafikus felülete.
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A számítási eredmények megjelenítéséhez a Visual Studio .NeT-es System névtere által biztosított füg-
gvények és osztályok, valamint az OpenGL.h nevű header- fájl által biztosított videokártya vezérlési szol-
gáltatásokat használtuk.
 
 

5.1. Megjelenítés

A tesztelő és megjelenítő program ablakos felületű. A programablakban egy háromdimenziós megjelení-
tésre szolgáló felület és számos gomb található. A különböző gombok használata különböző régiókkal és 
testekkel kapcsolatos metódusokat hív meg.
Műveletek:
− A régiófelépítő függvények teszteléséhez a „Region Build:” felirat alatti két gombot használunk. A „New 
Lines” feliratú gomb segítségével új rendezetlen szakaszsereget generáltathatunk. A „Build” feliratú gomb 
megnyomásával pedig régiókat hozhatunk létre a szakasz-seregünkből.
− A régióműveleteket végző függvények teszteléséhez a „Region Operation:” felirat alatti három gomb 
hoztuk létre. Az „A Region” és „B Region” feliratú gombokkal két különböző régiót generáltathatunk. Az 
„Operate” feliratú gombbal pedig elvégeztethetjük a programmal a gombra aktuálisan beállított és tesztelni 
kívánt műveletet.
− A testfelépítő függvények teszteléséhez a „Solid Build:” felirat alatti két gomb alkalmas. A „New Regions” 
feliratú gomb segítségével új régiósereget kérhetünk. A „Build” feliratú gomb által pedig testeket építtet-
hetünk fel a régió- seregünkből.
− A testműveleteket végző függvények teszteléséhez a „Solid Operation:” felirat alatti három gomb lehet-
séges. Az „A Solid” és „B Solid” feliratú gombokkal két különböző testet jeleníthetünk meg. Az „Operate” 
feliratú gombbal pedig elvégeztethetjük a programmal a gombra aktuálisan beállított és tesztelni kívánt 
műveletet.
− A „clear” gomb segítségével törölhetjük a grafikus ablakon megjelenített tartalmakat.
− A grafikus képernyőre kattintás után a W, S, A, D, cTRL és SPAce billentyűk segítségével mozoghatunk 
térben és válthatunk nézőpontot.
 Az alábbi képen (5.1−1. ábra) láthatjuk a gombok használatával meghívott függvényeink grafiku-
san is megjelenített eredményét.
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5.1-1. ábra. A program működése unió műveletek végzése közben.

 

6. A régió és testműveletek optimalizálási lehetőségei

ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak a test- és régió-műveleteket végző 
algoritmusok gyorsítására, hatékonyabbá tételére. 

6.1. Tárolás

egy program megtervezése során fontos szempont, hogy milyen típusokat, tárolókat, struktúrákat és osztá-
lyokat használunk fel. egy ilyen nagy számításigényű programnál nemcsak a struktúráink átláthatóságára 
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kell ügyelnünk, fontos az is, hogy mit tárolunk el, hogyan tároljuk el és az mennyire jól és gyorsan kezelhető.
A FeM-Design-ban lévő geometriai adatbázis rendkívül általános módon kezeli a különböző geomet-

riai entitásokat, ebből fakadóan a kezelésük lassúvá válik, a memóriafoglalásuk pedig nem optimális. Az 
adatbázis alapeleme a GDBeNTITy nevű unió (6.1−1-es ábra). Minden pont, vonal, kontúr, régió, test… 
stb. ilyen unióban kerül letárolásra.

 6.1-1. ábra. A GDBENTITY definíciója.

További probléma, hogy a GDBeNTITy-ben tárolt régiók és testek egyes tulajdonságai alkalmanként 
többször is tárolva vannak. egy csomópont például annyiszor van eltárolva, ahány vonal csatlakozik az 
adott csomóponthoz, ez szintén nehéz kezelhetőséget eredményez.

előbbi problémák kikerülésére készült a TSOLID nevű struktúra (6.1−2-es ábra). A TSOLID-ban min-
den vonal és csomópont egyszer van letárolva. A csomópontokra a belső struktúrákból indexekkel hivat-
kozunk. ez a tárolási forma 20-ad akkora memória igényű, mint az eredeti entitás alapú tárolás. A TSOLID 
nevű struktúrát a FeM-Design-on belül számos függvény használja.

 
6.1-2. ábra. A TSOLID nevű struktúra definíciója.
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Az eredeti feladat szerint az optimalizált függvényeket a TSOLID nevű struktúra használatával kellett 
volna megvalósítani, viszont ez továbbra sem lett volna elég hatékony a későbbi számításoknál. Kirchner 
István figyelmeztetett arra, hogy a régió és testműveletek során bizonyos számítási eredményekre többször 
is szükségünk lehet egymástól független műveletekben. Az eredeti függvényekben például az egyes testek 
és régiók befoglaló téglatesteit, valamint a régiók normálvektorait számos alkalommal elő kellett állítani. 
Rengeteg számítás spórolható meg ezen információk letárolásával. Másik probléma a TSOLID-dal, hogy a 
szakaszokat csak egyszer tárolja le, az egyes régióknál és kontúroknál pedig csak közvetett módon jeleníti 
meg a határoló szakaszokat. A szakaszok ismétlődése azért nélkülözhetetlen, mert a régióműveleteknél 
az egyes régiókhoz tartozó szakaszok fekvési iránya információval bír, ezért a régiók érintkezésénél lévő 
szakaszt annyiszor kell értelmezni, ahány régió érintkezik az adott szakaszon.

Végül saját struktúra használata vált logikussá, ami a FDSolid  nevet kapta (6.1−3-as ábra). egyik fő 
szempont az volt, hogy minél kevésbé rugaszkodjunk el TSOLID szerkezetétől és így a konverzió egyszerű 
legyen a különböző struktúrák között.

Az FDSolid a csomópontokat továbbra is csak egyszer tárolja, viszont a vonalak vektorában már 
megengedett az ismétlődés. További struktúrákat hoztunk létre a test kontúrok, a régiók és régió-kontúrok 
tárolására, valamint mindenhez előre letárolt a befoglaló téglatest, a régiókhoz pedig tárolásra került a saját 
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síkjukhoz tartozó normálvektor.

 6.1-3. ábra. Az FDSolid nevű struktúra definíciója.

A FeM-Design kódjának nagy része c programnyelven íródott. A c++-ra való átállás viszont rengeteg 
lehetőséggel kecsegtet. A struktúrák itt már osztályokként értelmezendők, így függvényekkel is el lehet 
látni őket. A c++ másik nagy előnye a Standard Template Library megléte, ami hatékony és biztonsá-
gos template-eket és függvényeket biztosít számtalan általános programozói problémára. Nagy előrelépés 
például az std::vector<t> használata a hagyományos c-s tömbökkel szemben, mivel biztonságosabb, ren-
delkezik saját függvényekkel és van mérete, aminek tárolásáról nem kell külön gondoskodni, mint a FeM-
Design c-s kódjában felhasznált tömbök esetében. Természetesen az FDSolid-struktúra sem tökéletes, de 
lényegesen hatékonyabbnak bizonyult elődeinél.

6.2. Speciális függvények használata
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A FeM−Design-ban lévő régió és test műveleteket végző függvények rengeteg segédfüggvényt használnak 
a különböző geometriai és matematikai számításokhoz. Kirchner István ilyen segédfüggvények egész ar-
madáját írta meg az elmúlt évtizedek folyamán. ezek a függvények általános használatra készültek, minden 
általános és különleges helyzetre lettek felkészítve, rengeteg ellenőrzéssel és hibakezeléssel.

Számos művelet megspórolható azáltal, hogy olyan függvényeket hozunk létre, amik csak az aktuális 
– a feladat szempontjából fontos – igényeket elégítenek ki. Jó példa erre a régiók értelmezése és kezelése. 
A FeM-Design egyes alkalmazásai használhatnak olyan régiókat, melyeket nem csak egyenes szakaszok, 
hanem körívek is határolhatnak, a térbeli testek régióit viszont csak egyenes szakaszok határolhatják. A 
FeM-Design régiókezelő függvényeit általános elven megprogramozták, felkészültek körívek kezelésére 
is. előbbiekből kikövetkeztethető, ha csak a testműveletekre koncentrálunk, a függvényeinkben nincs 
szükség körívek kezelésére, vagyis számos erre vonatkozó művelet elhagyható. ezen elven alkottam meg 
függvényeim többségét, vagyis csak a testműveletek optimális működését tartottam szem előtt, speciális 
paraméter-típusokat és struktúrákat használva és az egyszerűségre törekedve.

6.3. csomópontok előszűrése

A korábban ismertettük a numerikus pontatlanságokból adódó problémákat. ezek kezelése rengeteg 
körüljárást és processzorműveletet igényel. A pontok és vonalak érintkezésének ellenőrzésére nem lehet 
konkrét koordinátákat és számítási eredményeket figyelembe venni, tűrés tartományokat kell bevezetni. 
ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy két szakasz végei érintkeznek-e, akkor ki kell számolnunk a két 
végpont távolságát és ellenőriznünk kell, hogy ez a távolság a GetAccuracy() nevű függvény által vissza-
adott értéknél kisebb vagy egyenlő-e vele. ha a feltétel teljesül, akkor a szakaszok végpontjai érintkeznek. 
egy ilyen ellenőrzés hatványműveleteket, gyökvonást és egyéb aritmetikai és összehasonlító műveleteket 
tartalmaz. Ráadásul, ha például arra hajtunk végre keresést, hogy egy szakasz végpontjához melyik másik 
szakasz végpontja illeszkedik, akkor be kell járnunk az egész vektort, ami a végpontokat tárolja.

A testműveleteket végző függvényeknél bizonyos esetekben a csomópontokat érdemes előre megszűrni 
annak alapján, hogy tűréstartománynál közelebb tartózkodnak-e egymáshoz. Mivel az FDSolid-struk-
túra a csomópontokra eleve indexeken keresztül hivatkozik, a pont duplikációk szűrésével két érintkező 
egyenes érintkező végpontjaira ugyanazzal az indexel fogunk hivatkozni. Innentől az érintkezés-vizsgálat 
két egész szám összehasonlítására redukálódik. A duplikációk előszűrése sorbarendezés után bináris kere-
séssel is megoldható, ami tovább egyszerűsíti a megoldásunkat.
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ez a megoldás sajnos kevés helyen használható, de még így is nagy jelentőséggel bír a gyorsulás szem-
pontjából. Konkrét megvalósítása például a testműveleteknél a régió bemetszések elhelyezésénél látható, 
ahol a bemetszések végpontjai úgy kerülnek be az adott test pontjainak vektorába, hogy ne eredményez-
zenek pont duplázódást. A szűrés utáni műveleteknél már használhatunk indexeket az érintkezésvizsgála-
toknál.

6.4. Vetületek használata

A testműveletek hátterében döntő többségében régióműveletek állnak. A profil panelek generálásánál a 
régiófelépítő és műveletvégző függvények alkalmanként több ezerszer is meghívódhatnak. ezen függvé-
nyek hatékonysága kritikus jelentőséggel bír a gyorsulás szempontjából.

A régióműveletek síkban értelmezendők, ezért a FeM-Design-ban használt megoldásnál térben 
elhelyezkedő régiók felépítéséhez fel kellett venni a régió síkjában értelmezett síkbeli koordinátarendszert 
és biztosítani kellett a koordináták konverzióját a térbeli koordinátarendszer és új síkbeli koordinátarend-
szer között. ezek a konverziók sok százezer műveletet is jelenthetnek testműveletenként. 

A régióműveletekről szóló tézisek tanulmányozása közben az az ötlet merült fel, hogy egy régió síkbeli 
leképezése úgy is előállítható, ha a térbeli pontok x, y, z koordinátái közül az egyiket elhagyjuk. ezáltal a tér-
beli régiókat két koordinátatengely által kifeszített síkra vetítjük úgy, hogy nem kell semmiféle konverziót 
vagy számítást végrehajtanunk. Amennyiben a régió síkja nem merőleges a felhasznált koordinátatenge-
lyek által kifeszített síkra a vetületen az összes régióművelet értelmezhető marad. Láthatjuk tehát, hogy 
egyedül arra kell figyelnünk, hogy a régió melyik két koordinátatengely által kifeszített síkra vetíthető. 
háromféle vetület közül választhatunk (6.4−1-es ábra), amik közül legalább az egyik használható. 

A jó vetület kiválasztása pedig könnyedén automatizálható az adott régió normálvektorának dőlésszöge 
alapján. 
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 6.4-1. ábra. Egy térbeli régió és három lehetséges vetülete.

A FeM-Design-ban a térbeli régiók összemetsződéseit háromdimenziós térben számoltuk. Az össze-
metszések ábrázolása szintén vetíthető, így a régiókon bemetszett szakaszok végpontjainak helyét is síkban 
kilehet számolni, majd a régió síkjának egyenlete alapján visszavetíthetjük a végpontokat a háromdimen-
ziós térbe.

 
6.5. Bentlévőségek egyszerűsített vizsgálata

Számtalan helyzetben áll elő olyan feladat, amiben meg kell mondanunk egy pontról, hogy az egy ré-
gión (síkban), vagy egy testen (térben) belül van-e. ezt úgy tudjuk leellenőrizni, hogy a pontból húzunk 
egy végtelen félegyenest tetszőleges irányba, és megszámoljuk, hogy a félegyenes hányszor metszi a régió 
kontúrjait, vagy a test határoló felületét. ha páratlan a metszések száma, akkor a pont belül van, ha páros, 
akkor kívül.
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A FeM-Design-ban lévő függvények olyan végtelen félegyenest használnak, amiknek az irányvektora 
véletlenszerűen áll elő. csomópontok, vagy régiók közös élének érintésénél új félegyenest kell generálni 
és újrakezdeni az ellenőrzést. A metszéspontok meghatározása és ezen pontok bentlévőségének vizsgálata 
rengeteg számítási időt igényel. Amennyiben állandó irányú, valamely koordinátatengellyel párhuzamos 
végtelen félegyenest választunk, a számítási időt nagyságrendekkel csökkenthetjük.

ha egy régió kontúrjain keressük a metszéspontokat, a régiókontúrok szakaszai közül csak azokat kell 
számításba vennünk, ahol a félegyenes végpontja a szakaszvégpontok által meghatározott tartományba esik 
a végtelen félegyenesre merőleges koordinátatengelyen (6.5−1-es ábra). ha testben keressük a metszéspon-
tokat, akkor csak azokat a régiókat vizsgáljuk, ahol a félegyenes végpontja a régiók befoglaló téglatestei 
által meghatározott tartományon belül található, a félegyenesre merőleges két koordinátatengelyen.

6.5-1. ábra. A P pont x koordinátája a kékkel jelölt szakasz végpontainak x koordinátái közé esik,
vagyis a szakaszon metszéspont kereshető.

Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása
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A fennmaradó objektumokon végzett számítások is leegyszerűsödnek az így megválasztott félegye-
nesünk miatt, mivel bonyolult egyenletrendszer-számítások helyett további tartomány és arányvizsgála-
tokkal megállapíthatók a metszéspontok.

További lehetőség, hogy testen végzett metszések megszámolásánál a régiókat nem kell ténylegesen el-
metszenünk, elég ha a régió síkbeli vetületén ellenőrizzük, hogy a vetített pontunk a régión belül található-
e és hogy a metszésvonal áthalad-e a régió síkján.

Az új módszer viszont fokozott odafigyelést és szituációnként változó megoldásokat követel meg olyan 
helyzetekben, amikor a végtelen félegyenesünk csomópontokon vagy régiók vonalainak érintkezésénél 
halad át. 

( A cikk folytatása a következő lapszámunkban lesz.)

        Schmidt Dávid
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Galéria
Sóti István fotói
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