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Előszó helyett 
 

„Tizenegy évig élt a férjével Csehországban, és az anyósénál hagyott jegyzetfüzetekből is tizenegy volt. Nem sokkal 

a férje halála után vásárolt egy füzetet, és tizenegy részre osztotta. Sikerült ugyan sok félig elfelejtett eseményt és 

helyzetet fölelevenítenie emlékezetében, de arról fogalma sem volt, hogy a füzet melyik részébe írja be őket. A 

kronológiai sorrend reménytelenül homályba veszett. 

Ezért mindenek előtt olyan emlékeket akart fölidézni, amelyek tájékozódási pontként szolgálnának az idő 

árjában, és a rekonstruált múlt alapvázát képeznék. Ilyen tájékozódási pontul szolgálhattak például a szabadságon 

eltöltött hetek. Tizenegy ilyen alkalomnak kellett lennie, de Tamina csak kilencre emlékezett. Kettő menthetetlenült 

feledésbe merült. 

Azt a kilenc megtalált nyaralást igyekezett a füzet egyes részeibe iktatni. De ezt teljes biztonsággal csak akkor 

sikerült, ha a megfelelő év valamely oknál fogva rendkívüli volt. 1964-ben meghalt Tamina édesanyja, és ők egy 

hónappal később a Tátrába utaztak, szomorú szabadságra. És azt is tudja, hogy a következő évi szabadságukat a 

bolgár tengerparton töltötték. Emlékszik az 1968-as szabadságukra és az az után következőre is, mert ez a kettő 

volt az utolsó, amit Csehországban töltöttek. 

A szabadságok nagy részét tehát sikerült úgy-ahogy rekonstruálnia (még ha nem tudta is mindegyiket pontosan 

besorolni), de teljes kudarcot vallott, amikor a karácsonyokra és a szilveszterekre próbált visszaemlékezni. 

Tizenegy karácsony közül csak kettőt, és tizenkét szilveszter közül csak ötöt sikerült fölkutatnia emlékezete 

zugaiban. 

Vissza akart emlékezni az összes becenévre is, amelyet a férje adott neki. Valódi nevén talán csak az első két 

hétben szólította. Gyengédsége szakadatlanul működő becenévgyártó gép volt. Tamina rengeteg nevet kapott, de 

mintha mindegyik gyorsan elkopott volna, a férje mindig újakat talált ki. Az együtt töltött tizenkét év alatt húsz-

harminc neve volt, és minden név életüknek egy bizonyos szakaszához tartozott.  

De hogyan lehet újra fölfedezni a kapcsolatot egy-egy becenév és az idő ritmusa között? Tamina csak néhány, 

elenyészően kevés esetben bukkan rá. Jól emlékszik például az anyja halála utáni napokra. A férje akkor olyan 

nyomatékosan súgta a fülébe a nevét (az abban az időben és abban a pillanatban használt nevet), mintha álmából 

ébresztgetné. Erre a becenévre emlékszik, és kétkedés nélkül beírja az 1964-gyel jelölt fejezetbe. De a többi név 

szabadon és bohókásan lebeg kívül az időn, mint a madárházból szabadult madarak. 

Ezért vágyódik olyan hevesen arra, hogy az a feljegyzéseket és leveleket tartalmazó csomag újra a birtokában 

legyen. 

Persze tudja, hogy a füzetekben sok kínos dolog is van; elégedetlenségről, veszekedésekről, sőt unalomról 

tanúskodó feljegyzések, de ez egyáltalán nem fontos. Nem az a célja, hogy visszaadja a múltnak a költészetét. Az 

elveszett testét akarja visszaadni. Nem a szépség utáni vágy hajtja, hanem az élet utáni vágy. 

Tamina ugyanis egy úszó tutajon ül, és hátrafelé néz, csak hátrafél. Létének kiterjedése csak annyi, amennyit 

ott messze hátul lát. Ahogy a múltja ott a távolban egyre inkább zsugorodik, homályba vész és elveszti körvonalait, 

úgy kisebbedik és veszíti el körvonalait Tamina is.  

Vágyódik a jegyzetfüzetek után, hogy az események silány vázát, amelyet az új füzetben fölfektetett, falakkal 

tölthesse ki, és így felépüljön a ház, amelyben élni tudna. Mert ha az emlékek ingatag építménye összeomlik, mint 

egy rosszul felállított sátor, akkor Taminából csak a puszta jelene marad meg, ez a láthatatlan pont, ez a semmi, 

ami lassan a halál felé cammog.” 

 

(Milan Kundera: A nevetés és felejtés könyve. Negyedik rész: Elveszett levelek, 5. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014. 127-130.) 
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Köszönetnyilvánítás 

 
Nehéz megállni egy ennyi éven át tartó munka után. Fél az ember a zavarban létnek attól az 

érzésétől, amelyet mindenki ismer, aki bármilyen leküzdhetetlennek tűnő kihívást, vagy 

megugorhatatlannak tűnő akadályt már szemlélt visszanézve, röviddel annak teljesítése után. 

Nekem ilyennek tűnt pár éve e dolgozat megírása. Most mégis eljött ez a félve várt pillanat. 

Ezen az úton annyi ember támogató szeretete kísért, hogy attól tartok, nem is tudok mindenkit 

felsorolni itt. Ezzel a munícióval a hátam mögött viszont biztos vagyok benne, hogy a munkám 

befejezte utáni fáradtság és pillanatnyi tétovaság után is lesznek, akikben bízhatok, hogy jól 

ismernek engem. Tudják, hogy az orvosság: újabb nagy feladatokra motiválni. Köszönöm, hogy 

ők azokban is mellettem lesznek. 

Mindenekelőtt szeretett témavezetőmnek, Bögre Zsuzsának köszönöm azt a törődést, 

amivel – leírni is meglepő – tíz éve vezet szakmai pályámon. Benne a harmadik olyan embert 

ismertem meg, akit életemben példaképemnek tartok. Szakmai látásmódja, tudása és 

elkötelezettsége, emberszeretete és világnézete mind olyanok, amelyekkel nem csak a 

munkámban fejlesztett, de hiszem, hogy emberileg is több lettem általa. Köszönöm neki azt az 

öt és fél évvel ezelőtti beszélgetést a kantinban, amikor felhívta a figyelmemet a dolgozatomban 

vizsgált téma érdekességére. Köszönöm azt a kimondhatatlanul sok segítséget, és türelmet, 

amivel kísérte munkámat. Köszönöm, hogy ő hitte, hogy megszületik ez a mű még akkor is, 

amikor én nem. 

Köszönöm a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet vezetőjének, Hidas 

Zoltánnak és az Intézet összes oktatójának azt a meleg légkört és a tudomány magas szintű 

művelését és átadását, amelyben szociológussá érhettem. Külön köszönöm Gereben Ferencnek 

a kiváló pedagógusi példát. 

Szintén köszönöm a szakmai fejlődésem következő otthonának, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának, Örkény Antalnak, a szociológia program 

vezetőjének és az összes tanáromnak, hogy fontosnak látták ezt a számomra oly nagy 

jelentőségű témát. Köszönöm a rengeteg hasznos szakmai tapasztalatot és ismeretet, amelyeket 

ott kaphattam. 

A munkahelyi vitára felkért bírálók – Antal Z. László, Hidas Zoltán és Vajda Júlia –

észrevételei sokat segítettek a dolgozat végső formájának kialakításában. Nagyon köszönöm 

jobbító szándékú kritikájukat! 

Talán méltatlanul későn említem azokat, akik nélkül egy álom maradt volna ez a kutatás: 

az interjúalanyaimat. Köszönöm nekik és Devecser egész lakosságának, hogy befogadtak, hogy 

szeretettel láttak és meséltek nekem életük legnehezebb helyzetében, helyzetéről. 

Azoknak a pázmányos szociológus hallgatóknak is hálával tartozom, akik kemény 

kutatómunkájuk gyümölcsét megosztották velem. 

A pszichológus szakértőknek, V. Komlósi Annamáriának és Lux Vikinek is köszönöm, 

hogy egy másik tudomány szemszögébe is bepillantást nyerhettem a történtekbe, gazdagítva 

ezzel a munkámat. 

Barátaimnak köszönöm a sok értem elmondott imát és a néha szakmaiba forduló 

beszélgetéseket, amikkel végtelenül inspiráltak. 

Dolgozatomból is kiderül, hogy a család támogatása nélkül nem vészelhetők át 

egykönnyen az élet nagy fordulópontjai, nehézségei. Drága Szüleim, tudjátok, hogy mit éltem 

meg, hogy mit érzek. Ennek elbeszélésére nem elég az a szó, hogy köszönöm! 

Férjemnek, Andrisnak pedig nem is tudom, mit mondhatnék még az elmúlt hat év 

után… Mellettem voltál, vagy és leszel és ez a legnagyobb támogatás, amit ember kaphat. 

Istennek pedig hála! 
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1 Bevezetés: a kutatás és a dolgozat célja, a mű felépítése 

 

A 2010 október elején bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa, Magyarország teljes lakosságát 

mélységesen megrendítette. Az esemény súlyosságát többféle szempontból lehet értékelni, s 

nem határozhatunk arról, hogy az élet mely területén okozta a legnagyobb károkat. Mi volt a 

legfájóbb hozadéka a tragédiának? Az odaveszett emberéletek vagy az állatvilágban, a 

természeti környezetben bekövetkezett pusztítások, esetleg az épített környezet teljes 

lerombolása vagy a helyi közösség korábbi szerkezetének összeomlása volt a legnehezebben 

feldolgozható kár? Ezekben a kérdésekben nem tudunk megalapozottan állást foglalni. Talán 

mégis az a leghelytállóbb válasz, hogy a vörösiszap-katasztrófa megdöbbentő, gyászra indító 

hatása mindezek együtteséből adódott, s adódik napjainkig is. Jelen dolgozat célja, hogy a – 

csak töredékesen – felsorolt, károsodott területek közül egyet kiemelve, megpróbálja bemutatni 

az iszapömlés legfontosabb hatásait. Itt tehát a társadalmi következményekre fogok 

összpontosítani. 

Ha csak a fejlett világ országainak életét nézzük, akkor azt látjuk, hogy egyre több, s 

egyre pusztítóbb háborúk, népirtások követték egymást az elmúlt évszázadokban. Nő a 

különféle természeti katasztrófák száma – gondoljunk csak az elmúlt évek szökőárjaira, 

földrengéseire, hurrikánjaira, vagy árvizeire –, több súlyos ipari katasztrófáról is hallunk – 

Buffalo Creek, Csernobil, Fukushima, Devecser – nem beszélve az emberek által okozott 

tömegpusztító akciókról. Ezek közül is ki kell emelni 2001. szeptember 11-et, amikor 

tulajdonképpen egy új időszámítás kezdődött, ami a „terror korszakának” is nevezhető. Az 

elmúlt hónapok európai eseményeivel – Párizs, Brüsszel – ez az időszámítás közvetlen 

környezetünkben is megkezdődött. Veszélyes, kockázatos és bizonytalan világban élünk. 

Ebben a korban nehéz olyan kapaszkodót találni az egyénnek, amely segíthet fenntartani a 

személyes boldogságot, jól-létet, testi és lelki egészséget. Különösen igaz ez azokra, akik 

valamilyen formában, testközelből tapasztalták meg az egyik fent említett, vagy valamely 

azokhoz hasonló traumatikus eseményt. 

 Kutatásomban a devecseri vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásait vizsgálom. A 

kutatás gondolata 2010. október 17-én született meg, amikor lehetőségem nyílt eljutni a tragédia 

helyszínére, ahol szembesültem a pusztítás látványával, a helyi lakosság lelkiállapotával és az 

általam még nem tapasztaltan magas, társadalmi összefogással. Az ott töltött idő alatt sok 
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közvetlenül károsult személlyel tudtam beszélgetni, akik részéről nagyfokú nyitottságot, a 

történtek elmesélésére való készséget és igényt tapasztaltam. Ekkor döntöttem a vizsgálat 

megkezdése mellett, amelynek első szakasza 2010. november 12-27-e között zajlott. Ekkor egy 

elsődleges, feltáró kutatás képe rajzolódott ki előttem, amely keretében gender szempontú 

összehasonlító vizsgálatot szerettem volna végezni, a károsult lakosok között. A kutatás során 

14 élettörténeti interjút készítettem, viszont a település hatósági lezárása miatt, november végén 

be kellett fejeznem az adatfelvételt. Így 2011 tavaszán, a tíz női interjúalannyal készített 

beszélgetést elemezve írtam meg a témában a szociológia MA szakdolgozatomat,1 viszont a 

tervezett összehasonlító vizsgálat elmaradt. Itt négy főbb témakört körüljárva kerestem a választ 

arra a kérdésre, hogy miként jelenik meg a katasztrófa emlékezete a megkérdezettek élettörténeti 

narratíváiban. Ehhez a férfi interjúalanyoktól származó szövegek háttéranyagul szolgáltak, 

segítve megérteni a női elbeszélések sajátosságait. A kutatás következő szakasza 2013. 

augusztus 22-27-e között zajlott, mikor újabb kilenc élettörténeti interjút készítettem. Ebben az 

időpontban Bögre Zsuzsanna szociológus témavezetőmmel és a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem nyolc szociológia és társadalmi tanulmányok szakos hallgatójával, kutató tábor 

keretében mentünk Devecserbe. A hallgatók további 70 interjút készítettek, melyek közül 

többet én is elemzek a jelen dolgozatban.2 2013. november 13-án további két interjút 

készítettem olyan károsult személyekkel, akik elköltöztek Devecserből. 

Jelen dolgozat azzal a céllal íródott, hogy választ keressek arra a kérdésre, hogy mely 

társadalmi kapcsolatformák, hogyan járulnak hozzá az egyén traumafeldolgozásához, egy 

olyan volumenű katasztrófát követően, mint a vörösiszap-ömlés? Erre a kérdésre a két kutatási 

időpontban, a károsult lakosok körében felvett, élettörténeti interjúk összehasonlító elemzésén 

keresztül szeretnék választ adni.   

 

A dolgozat két nagyobb részből épül fel. Elsőként magát a vörösiszap-katasztrófát és a kutatás 

helyszínét, Devecsert mutatom be. Ezt azért tartom fontosnak a disszertációm elején megtenni, 

hogy az esemény legfontosabb jellemzőit megismerve, az olvasó könnyebben nyomon 

                                                           
1 Luxné Prehoda A. (2011): Trauma és emlékezet női sorsok tükrében. Visszaemlékezések a 2010. október 4-i 

vörösiszap-katasztrófára. [szakdolgozat] PPKE BTK, Szociológiai Intézet. 
2 A kutatótáborban résztvevő hallgatók Báldy Barbara, Farkas Boglárka, Gál Andrea, Gere Dömötör, Kosik Gábor, 

Opoczki Éva, Purger Zsófia és Tábi István voltak. Köszönettel tartozom nekik azért, hogy interjúikat 

rendelkezésemre bocsátották, s engedélyüket adták, hogy disszertációm elemzéseihez felhasználjam őket. A 

hallgatói interjúk közül csak azt a 70-et vettem figyelembe, amelyek az élettörténeti interjús módszer 

kritériumainak megfelelően, és devecseri károsultakkal készültek. A további, nagyjából 10 darab, általuk készített 

interjút, többnyire azért nem vettem itt figyelembe, mert strukturált interjús eljárással készültek, esetenként 

alacsony szakmai színvonalúak voltak, vagy kolontári károsultak körében kerültek felvételre, akik kívül esnek a 

dolgozatomban vizsgáltak körén.  
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követhesse az elméleti háttér bemutatása során megjelenő témakörök jelentőségét az 

iszapömlés esetében. Ezt követően felvázolom azt az elméleti keretet, mely segítségével 

értelmezhetjük egy ilyen volumenű egyéni és kollektív trauma társadalmi hatásait. Ezek közül 

alapvető fontosságúnak tartom Ulrich Beck kockázat-társadalom elméletének bemutatását, 

melynek keretében kirajzolódik az a társadalmi berendezkedés, amelyet a posztmodern világ 

bizonytalanságai alakítanak, amelyet a már említett krízisek, traumák jellemeznek. Ezután a 

katasztrófák társadalomtudományos megjelenésének főbb elméleti irányzatait foglalom össze. 

Egy katasztrófavizsgálat esetében feltétlenül szükséges értelmezni az egyéni és kollektív 

trauma fogalmainak jelentését, illetve azt a közeget – a kollektív emlékezetet –, amelyben ezek 

társadalmi szintű értelmezése zajlik, ahol fennmarad az események emléke. Erre vállalkozom 

a harmadik fejezetben. A kutatási időszakot követő elemző munka során egyértelművé vált az, 

hogy az egyéni traumafeldolgozásban a legfontosabb szerepet a család jelenléte, a családi 

szerepek és kapcsolatok megélése játssza, ezért annak katasztrófa-szakirodalmi megjelenését is 

röviden bemutatom a negyedik részben. Az ötödik fejezetben az otthon fogalmát értelmezem, 

mivel a kutatás másik központi témakörének az otthon és az azt övező kérdések csoportja tűnt. 

Végül az élettörténeti módszert és a vizsgálatom kutatási eljárását ismertetem. 

A dolgozat második felében sor kerül az adatelemzés bemutatására. Ezt három fő fejezet 

keretében teszem meg: először a 2011-ben vizsgált kérdéseket teszem fel ismét, majd a két 

időszak eredményeit összevetem. E kérdések négy szempontot járnak körül: a katasztrófa 

eseményének élettörténetbe ágyazottságát, a katasztrófa után megfigyelhető értékrendet és 

identitást, valamint a vörösiszap-ömlés elsődleges károsultjainak traumafeldolgozási 

stratégiáit. A második részben a család traumafeldolgozásban való jelentőségét és az egyéni 

családpercepció alakulását mutatom be a longitudinális vizsgálat két időszakának eredményei 

alapján. Végül a harmadik részben az otthonhoz való viszony jellemzőit és változásait 

ismertetem, szintén a két időszak sajátosságainak összevetésével, különös tekintettel az újbóli 

otthonkötődés kialakulását támogató társadalmi hatásokra.  

 Ahogy dolgozatom címében is áll, nem csak a katasztrófa érintette valamilyen formában 

az egész helyi közösséget, s bizonyos fokig a teljes társadalmat is, hanem annak feldolgozása 

is csak közösségben történhet meg. Dolgozatom keretei között, ennek lehetőségeit szeretném 

megvizsgálni. 
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2 Devecser és a vörösiszap-katasztrófa bemutatása 

 

Kutatásomban a vörösiszap-katasztrófa által érintett települések egyikével, Devecserrel 

fogalakozom. Az iszapömlésben károsodott települések közül számszerűleg itt következett be 

a legtöbb kár (sérültek száma, károsodott ingatlanok száma szerint).3 A katasztrófa 

eseményének és hatásainak, illetve szakirodalmi megjelenésének ismertetése előtt, fontosnak 

tartom röviden bemutatni a vizsgált települést. 

Devecser város bizonyos értelemben egy tradicionális társadalomként felfogható, 

falusias jellegű közösséget foglalt magában. Erre utal a szomszédsági kapcsolatok kitüntetett 

szerepe, amelyek egységben szervezték a helyi közösséget (cserekapcsolatok helye, barátságok 

forrása, érzelmi hátteret biztosító csoport, szabadidős tevékenységek közege stb.). Ezt a 

közösséget „mosta el” és formálta át az iszapömlés. 

A város a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében a Devecseri kistérségben 

fekszik, s a 8-as számú főútról közvetlenül megközelíthető. A település – négy másik kis faluval 

a szomszédságában – a XII-XIII. században alakult. Ezek később összeolvadtak, a város 

területe jelenleg 64 km2, s lakosainak száma a 2011-es adatok szerint 4 641 fő, (Berta 2011) 

ami a katasztrófát követő években, az elköltözések magas száma miatt, feltehetőleg változott. 

A település közvetlenül a Torna-patak partján fekszik. A község korábban mezővárosként, 

járásközpontként működött, majd mai városi rangját 1997. július 1-én kapta vissza. A település 

fekvéséből adódóan két részre tagolódik: felső és alsó devecseri területre. E jellemzője a 

vörösiszap-katasztrófa idején kapott jelentős szerepet, hiszen a felső részt – amely magasabban 

fekszik – nem érte el az áradat. Ezzel szemben az alsó részre – mely pedig a Torna-patak partján 

terül el – be tudott törni az iszap. A város településtörténetével ismerkedve látható, hogy az 

Esterházy család fontos, vezető szerepet töltött be a községben az 1600-as években. Devecser 

napjainkig ismert és látogatott épülete, a kastély is a család nevét őrzi. Itt ma öregek otthona, 

általános iskola és könyvtár működik, illetve a katasztrófát követően itt zajlott a sérültek s a 

kimentett túlélők ellátása is. (Romhányi et al. 2010, Veress 1996) A környező települések 

életében jelentős változást hozott a 2011-es év eleje, mivel ekkor a korábbi Ajkai kistérséget, 

szervezeti szempontból két részre osztották. A 2010-es év végéig a 743,4 km2 területű kistérség 

                                                           
3Nem feledkezhetünk el azonban arról, hogy emberéletek tekintetében viszont Kolontárt érte a legnagyobb 

veszteség. 
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55 043 lakossal rendelkezett. 2011. január 1. óta az egyik része, továbbra is Ajkai kistérség 

néven, 12 települést foglal magába, a másik fele pedig Devecseri kistérség néven 27 települést, 

melyek központja Devecser lett, amely ismét járási központként működik. A Devecseri 

kistérség területe 387,7 km2, lakosainak száma pedig 14 400 fő. (Berta 2011) 

 

2010. október 4-én, délután 12 óra 28 perckor, az imént bemutatott területen, a Magyarországot 

valaha ért legnagyobb volumenű, súlyos ökológiai következményekkel járó ipari katasztrófa 

következett be. A Magyar Alumínium Zrt.4 által üzemeltetett zagytározó egyik kazettájának – 

ahol az alumínium gyártásakor keletkezett mellékterméket tárolták –, déli fala kiszakadt, s 700 

ezer m3 vörösiszap zúdult a környező településekre. (Berta 2011) Azon kívül, hogy az 

iszapömlés során, a vegyi anyag 30-35 km/h-s sebességgel haladva rombolt, az iszap magas 

pH-értéke miatt maró hatású, s így az élővilágra nagyon veszélyes volt. (Romhányi et al. 2010) 

Az áradat 800 hektáros területen pusztított, (Berta 2011) s nagyon komoly környezeti és 

társadalmi károkat okozott. A három legsúlyosabban érintett településsel kapcsolatban – ezek 

Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely – pontos adatokat ismerünk a katasztrófa hatásaira 

vonatkozóan.  

Az ökológiai következmények vizsgálata röviddel az esemény bekövetkezte után 

elkezdődött. Ezekből kiderül az a sok negatív környezeti hatás, amit az iszapömlés okozott, 

amelyek közül csak néhány fontosat említve: ilyen az elöntött terület termőföldjének súlyos 

károsodása, illetve a Torna-patak élővilágának teljes kipusztulása. Ez utóbbinak az volt az oka, 

hogy abba ömlött a vörösiszap, s nagy része a patakmederben jutott el a környező településekre 

is. Az ökológiai következmények általában társadalmi hatással is járnak, így a másodlagos 

károkkal is számolni kell egy ilyen esemény után. Erre ad példát a megnövekedett szállópor-

veszély, amelynek következtében nőtt a településen lakók félelme az egészségügyileg káros 

hatásoktól, és növekedett az elköltözési szándék. Mivel a házak eladásának az esélye egyre 

csökkent a katasztrófa után, a helyi közösség tagjainak általános közérzete is romlott a 

kényszerű helyben maradás és ingatlanaik értékcsökkenése miatt.  

A teljes elöntött terület épített környezete súlyosan károsodott. A közvetlen károsultak 

– akiknek kertjét, vagy lakóingatlanát elöntötte a vörösiszap – ingatlanainak értékét államilag 

szervezett formában felbecsülték. Amennyiben a becsült értékkel nem értettek egyet a 

tulajdonosok, kérhettek újabb kárfelbecslést. A sérült lakóházakat, statikai felmérésüket 

követően bontásra ítélte az állam, majd a lakhatás tekintetében három kártérítési lehetőséget 

                                                           
4 Ld. a továbbiakban: MAL Zrt. 
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ajánlottak fel az érintett lakosoknak. A legtöbb károsodott épületet azért ítélték bontásra, még 

akkor is, ha csak kívülről, a lábazatát érte a vörösiszap, mert a nagyon erős lúgos kémhatású 

anyag, az építőanyagba beivódva, a későbbiekben statikai problémákat okozhatott volna. A 

bontásra ítélt ingatlanok helyett, azok értékének megfelelően, a károsultak az alábbi 

lehetőségek közül választhattak: a városon belül egy használt házat, használt házat máshol az 

országban vagy a számukra épülő lakóparkban választhattak új otthont. A lakóparkba költözők 

esetében a kormány törekedett arra, hogy minél otthonosabbá tegye az új lakóhelyet az ott élők 

számára. Ezért választhattak az érintettek telket – ezzel a kormány szándékai között szerepelt a 

korábbi lakóközösségi szerkezet megóvása, annak „rekonstruálásával” –, illetve a házak 

tervrajzai közül, és a kivitelezéskor a burkolatok közül is ők választhattak. 

A közvetetten károsult lakosság – az összes településen élő személy – azonban nem 

részesült kártalanításban. A katasztrófát követően viszont sokan szerették volna elhagyni a 

veszélyesnek és – társadalmi, illetve építészeti szempontból is – szerkezetileg megváltozottnak 

ítélt várost. Ezt legtöbben nem tehették meg, mivel a költözéshez nekik nem járt állami 

támogatás, az önálló házeladás lehetősége pedig csökkent a károsult településeken. 

A hasonló külföldi katasztrófákat követő kártalanítási eljárásokkal összehasonlítva a 

hazai esetet, azt látjuk, hogy az általánosnál gyorsabban zajlott le a károsultak 

életkörülményeinek rendezése. A Katrina hurrikánt követően például több mint kilenc évig 

tartott a kártérítési ügyek rendezése. (Garcia 2014) Ezen kívül az amerikai szabályozás és 

gyakorlat szerint akkor vállalja az állami vezetés a sértettek kártalanítását, ha például olyan 

terrorcselekményről van szó, mint a szeptember 11-i eset volt, ahol nem lehet utolérni a kárt 

okozó felet. A másik eset, amikor természeti katasztrófa következik be, így szintén nem 

található felelős személy vagy vállalat. Ilyenkor államilag létrehozott kártérítési alapból osztják 

szét a kártérítési összegeket a jogosultak között. E kör meghatározása azonban sokszor több 

éven át tartó folyamat. (Sugarman 2006, Sylves 2015) 

A helyi társadalomra is súlyosan hatott az iszapkatasztrófa. Már a számszerűen 

bemutatható károk mértékéből valószínű, hogy az esemény társadalmi, közösségre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatára külön figyelmet kell fordítani. A három legsúlyosabban érintett 

településen tíz haláleset történt: heten a helyszínen, hárman pedig a kórházban haltak meg, s 

nagyjából 430-an sebesültek meg, közülük 123 személy kórházba került, elsősorban égésis 

sérülések miatt. Devecserben 275, Kolontáron 51, Somlóvásárhelyen pedig 39 ház sérült meg 

az iszapömlés során. (Romhányi et al. 2010) Végül összesen 262 ingatlant bontottak le, 

amelyeknek a lakói elköltöztek az általuk választott új lakásba, melyet a három, államilag 

biztosított lehetőség között döntve választottak ki. Így sokan elköltöztek a településekről, vagy 
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azoknak egy másik részére kerültek, illetve Devecserben 87, Kolontáron pedig 33 házzal 

kialakítottak egy-egy újonnan épített lakóparkot a számukra. Az eseményeket több mint három 

éven keresztül kárrendezési, kárpótlási és felújítási munkák követték, a leginkább károsodott 

területeken. A MAL Zrt.-vel szemben eljárás indult, majd az elhúzódó kártérítési pereket 

követően, 2016. január végén, az ügy mind a 15 vádlottját felmentették, s talajszerkezeti 

problémákból eredőnek ítélték a katasztrófát. (birosag.hu)  

Közvetlenül az iszapömlés után azonban egy másik fontos társadalmi jelenséggel is 

szembesült a helyi lakosság: soha nem látott mértékű, össztársadalmi összefogást éltek át. 

Ennek egyik megnyilvánulási formája a nagy összegű pénzadomány volt, mely az államilag 

szervezett Kármentő Alap számlájára érkezett, civil adományozóktól. Ezt később nagyrészt a 

települések egészének felújítására használták fel. Másrészt a szervezett mentőalakulatok és 

hivatalos segélyszervezetek mellett, az ország minden részéről érkeztek önkéntesek a 

kármentesítési munkálatok elvégzésére. Őket több ponton – például a katolikus plébánián –, 

viszonylag szervezetten osztották be a különféle takarítási és egyéb segítségnyújtási 

feladatokra. A legfontosabb civil szervezetek, melyek a mentesítésben és később egyéb 

területeken, például a lakhatás megoldásában segítettek az alábbiak voltak: a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet, a Református Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász. 

A katasztrófa utóhatásait napjainkig tapasztaljuk, hiszen még mindig rendszeresek a 

vörösiszapról szóló hírek, melyek természetesen az esemény évfordulója környékén még 

nagyobb számban látnak napvilágot. 

 

Annak ellenére, hogy a katasztrófa, bekövetkezésétől egészen napjainkig nagy 

médiavisszhangot váltott ki, a szociológiai szakirodalomban egyelőre nem kapott még igazán 

nagy hangsúlyt az esemény vizsgálata. Saját kutatásomon kívül (Prehoda 2011, Luxné Prehoda 

2013, Luxné Prehoda 2015a, Luxné Prehoda 2015b) egy jelentős szociológiai felmérés zajlott 

e témában, Bartal Anna Mária és Ferencz Zoltán vezetésével 2013-ban (Bartal-Ferencz 2015), 

melynek célkitűzése egy komplex társadalmi hatásvizsgálat elvégzése volt, amely elsősorban a 

katasztrófát követő segítő tevékenység civil, illetve szervezett formáira összpontosított. Az 

egyéb tudományterületek közül főként a környezettudományok foglalkoztak az esettel (Kovács 

2010, Sallai 2013, Farkas–Nagy–Dudás 2013), illetve a jogi és politikai vonatkozásokról 

olvashatunk (Bakondi–Kossa–Papp 2011, Vasali 2011, Nagy 2011, Perge 2012, Sándor 2014). 

 Az alábbiakban röviden összefoglalom azokat a főbb eredményeket, amelyek a 

társadalomtudományi szakirodalomban eddig megjelentek a vörösiszap-katasztrófával 
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kapcsolatban. Az első ezek közül nem szigorúan tudományos jellegű mű, azonban fontos 

szerepet tölt be a helyi társadalom tapasztalatainak megértésében. Ennek jelentősége elsősorban 

abban áll, hogy Romhányi és társai (2010) foglalták össze elsőként kronologikusan a 

katasztrófának és az utána következő öt napnak eseményeit. Kötetükhöz a tragédiát követően 

kiadott hivatalos közleményeket, szakértői állásfoglalásokat és a helyi lakosságtól származó 

riportokat, beszámolókat használták fel. A riportkötet a katasztrófa sok hasznos és fontos 

jellemzőjéről ad számot, így külön kitér arra – ami az általam készített interjúkban is többször 

elhangzó probléma volt –, hogy a károsultak számára komoly gondot jelentett a katasztrófát 

követő információhiány. Ez elbizonytalanította őket, így az iszapömlés által okozott anómikus 

állapot problémáit súlyosbította. Hasonlóan fontos – s az interjúkban szintén megjelenő – 

tényezőről olvashatunk: a többszöri, azzal kapcsolatos rémhírterjesztésről, hogy újabb áradás 

várható. Ez is súlyosbító eleme volt a katasztrófakároknak, s kapcsolatban állt a rossz 

információáramlással. 

A már említett kutatás, melyet Bartal és Ferencz vezettek 2013-ban, kérdőíves, 

mélyinterjús és fókuszcsoportos módszerrel vizsgálta az eseményt, mindhárom súlyosan 

érintett településen. Nem csak a károsult lakosság körében gyűjtöttek anyagokat, hanem a 

tragédia összes többi résztvevőjét – steakholder-ét – is jellemzik munkájukban. Külön 

bemutatják így az önkéntes segítők csoportját és a mentésben és kártalanításban résztvevő 

segélyszervezeteket is. A további vörösiszap-kutatásokra nézve fontos eredmény a közvetlen 

és közvetett károsultak csoportjának definiálása.5 

A kötet szerzői arra törekedtek, hogy minél teljesebb képet alkothasson az olvasó 

Devecser múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ehhez a helyi lakosok katasztrófát megelőző 

városképét igyekeztek először összefoglalni. Ez alapján egy tradicionálisabb jellegű („falusias”, 

„csendes”, „nyugodt”, „átlagos”, „összetartó”) és „elszegényedő”, illetve „alacsony kulturális 

élettel rendelkező” város képe bontakozott ki. (Bartal-Ferencz 2015:18) Ez a városkép a 

katasztrófa után három évvel negatív irányba látszott módosulni, mivel a „munkahelyhiány”, 

„bizalmatlanság”, „felbomló közösségek”, „lelki sérülések”, „elidegenedés”, „konfliktusok” és 

további hasonló tulajdonságok jellemezték az ott élők szerint Devecsert. (Bartal-Ferencz 

2015:188) 

Ahogy említettem, a kötet legrészletesebben a segítő szervezetek tevékenységével és 

megítélésével foglalkozik. A Devecserre vonatkozó legfontosabb megállapításnak azt tartom – 

                                                           
5 A közvetlenül károsultak csoportjába azok tartoznak, akik anyagi, vagy egészségügyi károkat szenvedtek az 

iszapömlés során. A közvetetten károsult csoport tagja minden egyéb olyan személy, akik az érintett településeken 

élnek. 
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mivel ezzel nem állt módomban saját vizsgálatomban foglalkozni –, hogy a közvetetten károsult 

személyek általában pozitívabban ítélték meg a településnek nyújtott segítségeket, mint a 

közvetlen károsultak. Igaz ez a humanitárius segélyszervezetek munkájára, illetve a Kármentő 

Alapból támogatott fejlesztésekre is. Ezt a több mint 1,5 milliárd forintos összeget elsősorban 

közterek fejlesztésére használták fel (közmű, közterület, ipari park, közlekedés, közút). (Bartal-

Ferencz 2015:96-103) Az Alapból támogatott beruházások tehát komolyan hozzájárultak a 

városkép drasztikus megváltozásához, amire elemezésem során én is többször reflektálok majd. 

A közvetlenül károsultak szerint a segítségnyújtásban, legjobban a családjaik és az önkéntesek, 

illetve saját maguk álltak helyt, viszont a helyi önkormányzatot nagyon negatívan ítélték meg. 

Ennek az lehet az oka, hogy az sokszor „ütközőpontot” képezett különböző társadalmi szereplő 

között. (Bartal-Ferencz 2015:74-77) Az egyházi kötődésű segélyszervezetek és a Vöröskereszt 

munkájáról is részletesen olvashatunk. Közülük a legnagyobb összeggel a Vöröskereszt, majd 

a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Máltai Szeretetszolgálat támogatták 

Devecser károsult lakosságát. (Bartal-Ferencz 2015:120) 

A szervezett segítséget nyújtók mellett az önkéntes segítőkről is ír Bartal és Ferencz. A 

nagyjából 760 fősre becsült önkéntes segítői csoport „átlagos tagja” a budapesti, vagy 

Veszprém megyei, átlagosan 35 éves, házas, gazdaságilag aktív, felső vagy középfokú 

végzettséggel rendelkező, vallásos férfi. Őket motiváció és szervezettség szempontjából 

tipizálják, majd részletesen jellemzik a szerzők. (Bartal-Ferencz 2015:124-138) 

A károsultak csoportjának főbb demográfiai jellemzőiről is olvashatunk a kötetben. Ez 

alapján a közvetlenül károsultak között a legtöbben idős, vagy középkorú nők voltak, főleg 

szakmunkás végzettségűek, de 43 %-ban már nyugdíjasok. Nagyjából a csoport fele házas volt 

a kutatás időpontjában és legtöbben kétszemélyes háztartásokban éltek. Vallásosság 

szempontjából 69,4 %-uk maga módján vallásosnak tartotta magát. (Bartal-Ferencz 2015:144) 

A munka szintén fontos pontja, hogy külön fejezetet szentelnek a roma lakosság 

helyzetének is a kötetben, amely téma fontosságát dolgozatom elemző részében is többször 

hangsúlyozom majd. Ez elsősorban abban áll, hogy a vörösiszap elöntötte a devecseri Dankó 

telep nevű városrészt is, melyen szegregáltan élő roma közösség lakott korábban. Ők a 

katasztrófa után a város több pontjára szóródtak szét, mely komoly helyi konfliktusokat okozott 

Devecserben, ami saját kutatásomból is kiderül. Bartal és Ferencz azon megállapítása is 

igazolást nyert saját munkámban, hogy egy másik fontos társadalmi törésvonal a roma – nem 

roma ellentéten kívül, a károsult – nem károsult tengely mentén jelent meg. (Bartal-Ferencz 

2015:188) 
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 A társadalomtudományi kutatások közül több is foglalkozik kommunikációs 

szempontból az esettel. (Grünczeisz 2015, Pék et al. 2013) Míg Grünczeisz Kata kimondottan 

a hatóságok és a MAL Zrt. válságkommunikációs stratégiáit vizsgálja, Pék Győző és társai a 

társadalomban megjelenő, katasztrófáról szóló kommunikációs mintákat mutatják be. 

Grünczeisz eredményei a MAL Zrt. ma is tapasztalható, erősen negatív megítélését azzal 

magyarázzák, hogy a cégnek megkésett és ellentmondásos volt a kommunikációja a katasztrófát 

közvetlenül követő időszakban, amely bizalmatlanságot keltett iránta helyi és össztársadalmi 

szinten.  Pék és társai pedig arra mutattak rá, hogy időben és térben közelebb a katasztrófa 

bekövetkezéséhez, intenzívebb volt az arról szóló kommunikáció. Időben távolodva viszont 

torzult az arról folytatott kommunikáció igazságtartalma. 

 A pszichológiai vizsgálatokat kell még megemlíteni a társadalomtudományos munkák 

körén belül. A Magyar Pszichológiai Társaság Katasztrófapszichológiai Szekciójának és a 

Helperek Egyesületének szervezésében közel 30 pszichológus szakember dolgozott a terepen 

közvetlenül a katasztrófa után. A pszichológusok munkájának koordinálásával a Kormányzati 

Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa V. Komlósi Annamáriát bízta meg. A 

pszichológusok szervezetten – Kolontáron a Helperek Egyesületével, Devecserben pedig a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal szoros együttműködésben –, a szükségleteknek megfelelően 

változó formában, három éven át folytatták a munkát. Egy éven keresztül rendszeresen és 

önkéntes tevékenység formájában segítették a károsult lakosság s a helyi közösség 

gyógyulását.6 V. Komlósi és szerzőtársai több tanulmányban számoltak be az iszapömléssel 

kapcsolatban, a traumatikus esemény feldolgozását segítő lehetőségekről. Munkájuknak két 

prioritása volt: egyfelől a súlyos pszichés tüneteket (PTSD, depresszió, pánik, stb.) produkáló 

személyek ellátásának biztosítása, másfelől az érintettek rezilienciájának támogatása. (V. 

Komlósi et al. 2015, V. Komlósi-Richter 2015) A reziliencia interdiszciplinárisan is elterjedtté 

vált fogalma az egyéni, és a közösségi ellenállási – megküzdési – regenerálódási képességek 

együttesére utal. Dolgozatom elemző részében én is bemutatom majd a család szerepét a 

traumafeldolgozásban, ahogy V. Komlósiék is arra mutatnak rá, hogy a közösségnek – és 

kitüntetetten a családnak – nagyon komoly szerepe van a megküzdésben. (V. Komlósi-Richter 

2015:64) Tanulmányukban Landaut (2012) idézik, akinek saját munkám szempontjából is 

fontos megállapítása az, hogy tulajdonképpen a család a nagyobb közösségek magja, ezért 

annak a reziliencia-képességét kell elsősorban megerősíteni.  

                                                           
6 A témában készült interjúért köszönettel tartozom V. Komlósi Annamáriának, aki 2016.02.05-én interjúban 

beszélt nekem a pszichológus csoport tapasztalatairól. Lux Viktória pszichológusnak, a segítő csoport egyik 

tagjának, szintén köszönettel tartozom a 2016.02.02-án, a témában folytatott beszélgetésért. 
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3 Elméleti keretek 

 

3.1 Bizonytalanság a kockázat-társadalomban 

 

Sokféle elméletet ismerünk arra az átalakult társadalomképre, ami a posztmodern nyugati 

világot jellemzi. Ezt a minket napjainkban is körülvevő társadalmi valóságot több 

társadalomtudós igyekezett és igyekszik értelmezni. Dolgozatom kereteit messzemenően 

meghaladná, ha ezeket az elméleteket a teljesség igényével szeretném bemutatni, ezért 

elsősorban csupán néhány fontos elméleti megközelítést emelek ki. 

A tradicionális társadalmi berendezkedésből a modernbe, majd a posztmodern 

valóságba átlépve olyan egyre jellemzőbbé váló vonásokat emelhetünk ki, mint a 

széttöredezettség, a megnövekedett mobilitás, az egyenlőség elve, vagy a hálózatosság. E 

sajátosságok nem csupán a posztmodern társadalmat jellemzik, hanem ezek alakítják a 

posztmodern ember személyiségét, identitását is. Charles Taylor (1994) például úgy jellemzi a 

modern – s még inkább a posztmodern – világot, mint amelyben az „elismerés politikája” egyre 

nagyobb szerephez jut. Ez a fogalom leegyszerűsítve minden társadalmi csoport és minden 

ember egyenlő méltósághoz való jogát jelenti, vagyis az eltérő bánásmód eltörlésének egyre 

nagyobb mértékben tapasztalható igényét. Erre utal például a különféle elnyomott csoportok 

jogait képviselő (pl. feminista) mozgalmak megjelenése és elterjedése. Hasonló folyamatot 

ábrázol Zygmunt Bauman (1990) is, amikor az idegenség fogalmát magyarázza.  Ő azt a mai 

európai társadalmak számára is óriási dilemmát és küzdelmet jelentő problémát mutatja be, 

amelyet a korábbi nemzetállami berendezkedés megszűnését követő etnikai keveredés von 

maga után. A posztmodern világban az etnikai és a nemzetállami határok egyre kevésbé esnek 

egybe, s már nem fogja össze őket egy egységes kultúra nemzetállami szinten. Bauman szerint 

a nagyobb mértékű mobilitás mellett is megmaradnak a kulturális különbségek – érzékeljük az 

idegenséget –, viszont a saját kultúra egyre inkább személyes kérdéssé, magánüggyé válik, 

mellyel párhuzamosan növekszik a mások iránti tolerancia mértéke. A posztmodern időszakot 

jellemző széttöredezettségnek az oka abban ragadható meg Ernesto Laclau (1990) szerint, hogy 

az ilyen típusú társadalmaknak nincs egy központi irányító elve, hanem több központjuk jelenik 

meg párhuzamosan. Ebből adódik, hogy e társadalmak nem tekinthetők egységesnek, s nagyon 

változékonyak, az elemeik pillanatnyi „összeillése” adja fennállásukat. Ezt Laclau 

„diszlokációnak” nevezi. Hozzá hasonlóan David Harvey (1992) is a posztmodern 
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társadalmaknak az állandó, nagyon felgyorsult változékonyságát hangsúlyozza, amely az 

egyént körülvevő világ minden szegmensében (ld. például művészeti alkotások, emberi 

kapcsolatok, híradástechnika, közlekedés) felfedezhető. Anthony Giddens (2009) és Ulrich 

Beck (2003) a folyamatos átalakulás mellett a posztmodern világ fontos vonásának tartják a 

reflexivitást, amely az ilyen társadalmakra jellemző. Ez Beck szerint a társadalmi rendszer 

különböző szféráiban tetten érhető, így például a politika működésének megváltozásáról, az azt 

jellemző reflexivitás jelentéséről azt írja, hogy „a funkcionális differenciálódás 

>>törvényét<< a differenciálódás ellen ható folyamatok (kockázatokkal összefüggő 

konfliktusok, és együttműködések, a termelés morális mozzanatokkal való gazdagítása, a 

szubpolitikák kiválása) ássák alá és helyezik hatályon kívül”. (Beck 2003:420) A reflexivitás 

képessége az egyén szintjén is felismerhető, ilyenkor az őt körülvevő világ és saját maga 

folyamatos megfigyelését és értelmezését jelenti. 

Dolgozatomban – a vizsgált probléma jellegéből adódóan, vagyis egy váratlanul 

bekövetkező ipari katasztrófa társadalmi hatásait vizsgálva – fontosnak tartom Ulrich Beck 

(2003) elméletével részletesebben is foglalkozni, aki a minket körülvevő valóságot kockázat-

társadalomként értelmezi. Beck elmélete természetesen nem csak a katasztrófajellegű 

kockázatokról szól, s azok közül is sokkal inkább utal olyanokra, melyeknél a kockázat 

termelésének és hatásainak helye jobban elkülönül (pl. rovarirtó szerek használata, majd a 

termesztett áru exportálása, amely a fogadó ország lakosai között okoz mérgezést), mint a 

devecseri katasztrófa esetén, ezzel növelve a társadalmi bizonytalanságot. Az alábbiakban Beck 

elméletéből négy témakört emelek ki, s azokkal foglalkozom részletesebben. 

Beck az 1980-as évek közepén már egy olyan közegként mutatta be a posztmodern 

társadalmat, mint amelynek sajátos veszélyforrása, hogy mindenki, – a hagyományosan 

értelmezett – osztályhelyzettől függetlenül kockázatoknak van kitéve. Természetesen bizonyos 

szintű eltérés megfigyelhető a társadalom egyes csoportjai között annak tekintetében, hogy 

milyen mértékben veszélyeztetik őket a kockázatok. Ezek az alacsonyabb életszínvonalon 

élőket inkább fenyegetik, azonban a magas státusú emberek sem rendelkeznek velük szemben 

teljes védelemmel. (Beck 2003:31) A korábbi osztálytagolódást itt inkább az életstílusok és az 

egyéni életszakaszok szerinti strukturálódás váltja fel, s kiélesedik az ellentét a különböző 

színvonalon élők csoportjai között, ami nem csak egyének kisebb csoportjaiban, hanem a 

nemzetek közötti különbségekben is megmutatkozik. (Beck 2003:139-169) 

Beck osztálytagolódásról vallott nézeteivel szemben sok kritika fogalmazódott meg 

annak megjelenése óta. Egyik legjelentősebb vita maga Ulrich Beck és Dean Curran között 

bontakozott ki, a The British Journal of Sociology hasábjain, 2013-ban. (Beck 2013, Curran 
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2013a, Curran 2013b) A vita keretei között Curran bizonyítani igyekszik, hogy a kockázat-

társadalomban egyre nő az osztálytagolódás szerepe, s bevezeti a „kockázat-osztály” fogalmát 

is. Szerinte az osztálytagolódás fontosságát az növeli, hogy az időben előrehaladva, egyre 

jobban szétterjednek a kockázatok hatásai, végtermékei. Az új osztályszerkezet kialakulását 

szerinte a hátrányok, károk eloszlása irányítja. Beck kisebb jelentőséget tulajdonít ugyan az 

osztály-fogalom vizsgálatának, azonban kritizálja Curran-t, hogy túlhangsúlyozza az egyéni 

kockázatokat, s a rendszerszintűekre kevésbé mutat rá, illetve nem tematizálja a két típus 

viszonyát.  

Beck 1980-as években megfogalmazott elmélete szerint az is jelentős probléma a 

posztmodern társadalmakban, hogy általában nem ugyanott jelentkezik a kockázat termelése, 

illetve annak fenyegető hatása. Ennek az az oka, hogy e társadalomszerkezetet a bonyolult 

oksági kapcsolatok és az oksági láncolatok jellemzik, illetve a hálózatos szerkezet, ezért 

megértéséhez rendszerszemléletet ajánl Beck, viszont így is sajátosan nehéz az ilyen 

közösségekben megtalálni a felelőst egy-egy fenyegető esemény bekövetkezéséért. (Beck 

2003:46-47) Azt is többen kritizálják Beck elméletében, hogy miként magyarázza a kockázatok 

eloszlását. Olofsson és társai (2014) például a feminista szemléleten alapuló, interszekcionális 

gondolkodási keretet kapcsolják össze a kockázati egyenlőtlenségekkel. Ők abban marasztalják 

el Becket, hogy túlzottan is az individualitást hangsúlyozza a kockázatok eloszlásában, míg 

szerintük fontosabb lenne a szociokulturális meghatározottságokon alapuló csoportokat 

figyelembe venni (pl. a gender, bőrszín, életkor stb. kategóriák keresztmetszetében megjelenő 

csoportok). Így ők, Beck elméletét elsősorban az „elnyomott csoportok” kockázatainak 

értelmezéséhez használják. 

Egy másik érdekes példa Parthasaraty (2009) munkája, aki a becki elmélet alkalmazási 

nehézségeire mutat rá, a nem nyugati országok esetében. Az indiai Mumbai várost ért 

katasztrófán keresztül egy olyan gazdaságilag és ipari szempontból fejlett központ esetét 

mutatja be, ahol mégsem azonos a károk eloszlásának mechanizmusa, mint más hasonlóan 

fejlett, azonban nyugati városokban. Szerinte a sebezhetőség a negatív hatások eloszlásának 

szervező elve. Megállapítja, hogy az egyenlőtlenségek és a társadalmi diszkrimináció mintázata 

alakítja a kockázatok eloszlását és a megküzdési módokat és képességet. Egyetértek 

Parthasaraty „reflexív modernitás” elmélet kritikájával, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a 

reflexivitás képessége nem magától értetődő minden egyén esetében, hanem az is attól függ, 

hogy valaki mennyire él hátrányos helyzetűként. A szociálisan és fizikailag is a társadalom 

peremére szorított emberek sérülékenyebbek szerinte, például egy környezeti katasztrófában, 

tehát ezek a szempontok dominálnak a kockázatok eloszlásában is. 
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Beck szerint a megváltozott társadalomszerkezet miatt már nem a társadalmi 

egyenlőtlenség lesz a legfontosabb közösségformáló erő, hanem a bizonytalanság és a félelem. 

(Beck 2003:72-73, 115-116) Losoncz Alpár (2010) mélyebben is foglalkozik azzal, hogy 

milyen kapcsolatban áll a kockázat és a bizonytalanság, a Beck-féle kockázat-társadalmakban. 

Losoncz egyetért a fent bemutatott becki társadalomképpel, miszerint a modern társadalomhoz 

képest abban különbözik nagyon a posztmodern világ, hogy a kockázatok áthálózzák az egész 

társadalmat, nem csak bizonyos társadalmi csoportokat érintve súlyosan. Ezzel párhuzamosan 

nagyon nagy döntési kényszer nehezedik az egyénre, s a tudástermelés felgyorsulása és a 

társadalom hálózatossága miatt magas az olyan döntéshelyzetek száma, amelyekben úgy kell 

állást foglalni az egyénnek, hogy nem rendelkezik elegendő tudással a kérdéses tárggyal 

kapcsolatban. Ezek a döntési helyzetek okozzák individuális szinten az általános 

bizonytalanságot. Ez a nem tudás és döntéskényszer miatt kialakuló szakadék egyfolytában 

mélyül a posztmodern társadalmakban. Williams és Jacobs (2011) is kiemelik, hogy a kockázat 

és a bizonytalanság napjainkban jobban összekapcsolódik, mint valaha. Ezt a megállapítást ők, 

Losoncztól eltérően nem az egyéni szintre vonatkoztatják, hanem a nemzeti és nemzetközi 

szintre, a jövőbeli események – például terrorcselekmények – kezelésének megtervezésére. 

Beck azt hangsúlyozza, hogy ma az egyénre hárul a legsúlyosabb feladat, hiszen a 

hagyományos védőháló, amit a korábbi osztálykötődés jelentett, megszűnt. Ezzel ő is az 

individuum önállóságára és döntéseire helyezi a hangsúlyt az intézményes keretek helyett, ami 

korábban például a családot, vagy az oktatást jelentette. (Beck 2003:115-116, 134-136) E 

gondolatmenet alapján könnyen belátható, hogy az ilyen típusú társadalmak vizsgálatához az 

összehasonlító élettörténeti elemzések alkalmasak. Az élettörténeti elbeszéléseken is látszik az 

a változás, amit ez az új korszak hozott: egyre inkább megszűnni látszanak a „jellemző 

forgatókönyvek” az egyéni életutakban, amelyeket korábban a szoros osztályhoz tartozás 

határozott meg. (Beck 2003:169, 213-214) Az egyénekre a bevett élettörténeti sémák 

hiányában, a folyamatos önértelmezés feladata hárul. (Beck 2003:248) Ezt erősíti az a 

megváltozott szerep, amelyet Beck „refeudalizációként” ír le. Napjaink társadalmában az 

egyéni „fellépés” szerepe fontosabbá válik a siker eléréséhez, mint a formálisan felmutatható 

eredmények, amelyeket például az oktatás ad, diploma formájában. Az egyén újabb kihívása 

tehát, hogy alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy rátermettségét ne az ilyen „bizonyítványok” által, 

hanem egyéniségének, képességeinek sikeres bemutatásával bizonyítsa. (Beck 2003:275-282) 

A folytonos és „demokratizálódott” veszélyeztetettség Beck által bemutatott keretei között kell 

mindezt teljesítenie az egyénnek. Egybecseng ezzel a becki gondolatmenettel a már fent 

említett Taylor-féle „elismerés politika” fogalma. Annak fentebb ismertetett társadalmi- és 
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csoportszinten való megjelenése mellett, ez érvényes az egyéni identitás kialakítása és 

bemutatása esetében is. A tradicionális társadalmakban is hatott az identitásalakulásra annak a 

társadalmi csoportnak a megítélése, amelynek az egyén a tagja, viszont ez eredendően adott 

sajátosság volt. Azt az időszakot, amely Taylor szerint a XVIII. században kezdődött, s ma is 

tart, „autenticitás korának” nevezi.  Taylor hangsúlyozza, hogy ebben az időszakban az egyénre 

hárul az a feladat, hogy megtalálja és megélje azt a személyes identitást, amely egyszerivé és 

megismételhetetlenné teszi. Mivel a korábban erős osztálytagolódás a posztmodern világban 

egyre inkább elveszti jelentőségét, az abból adódó társadalmi identitás helyett a személyes 

identitás (keresése) válik fontossá. Ezáltal az az elismertség, amely a társadalmi 

csoporthelyzethez eredendően kapcsolódott, elveszik, így egyéni szinten kell azt elnyerni a 

személyiség, a személyes identitás bemutatásával.  (Taylor 1994) Azzal tehát, hogy a 

posztmodern ember kiszakadt a tradicionális jellegű, közösség általi meghatározottságból, 

nagyobb szabadságra tett szert, viszont elveszítette ezáltal a többféle értelemben is azzal járó 

védőhálót. 

Itt érdemes megemlíteni még Puleo és Sivak (2013) munkáját. Ők a katasztrófa 

(catastrophe, nem disaster) fogalmát egy ambivalens jelentéstartalmú kifejezésnek tartják. A 

szó korai, görög jelentése alapján csak a negatív jelentését vehetnénk figyelembe, viszont 

szerintük ez a későbbi korokban megváltozott, mivel vannak olyan katasztrófa események, 

amelyek hatására nagymértékű pozitív irányú változások történnek (pl. egy katasztrófa során 

elpusztult város újjáépülése után kezd el igazán fejlődni, majd kiemelkedő infrastrukturális és 

gazdasági szerepet tölt be, mint az 1666-os tűzvész után London). A kockázatok kétarcúságát 

mutatja az is, hogy az egyéni rugalmasság és megküzdési képesség kialakításának egyik fontos 

módja napjainkban, hogy a szabadidős tevékenységekben mennyire vállal valaki szándékosan 

kockázatokat. A mai társadalmak legfőbb szervezőelve Puleo és Sivak szerint is a tudás, de az 

egyént az olyan élmények is fejlesztik, amelyek során tapasztalatokat gyűjt, azonban azoknak 

nem kifejezetten a megértés, vagy a tudástermelés a céljuk. A szándékos kockázatvállalás (pl. 

bungee jumping, ejtőernyőzés vagy síelés) ezáltal egészségesebbé teszi az egyént azzal, hogy 

jobban felkészültté válik a váratlan helyzetekre. (Philo 2007:88, idézi Puleo-Sivak 2013:465) 

A mindennapi bizonytalanságokon túl, egy-egy komolyabb katasztrófa bekövetkeztével 

az önértelmezési kényszer még sürgetőbb, hiszen több változást hoz és több beilleszkedési, 

szereptisztázási feladatot tartogat az egyén számára. Az ilyen helyzeteket is egyre gyakrabban 

kell értelmezni a posztmodern világban, hiszen a kockázat-társadalom elmélete szerint a 

katasztrófa elkerülhetetlen, kiiktathatatlan és szükségszerűen bekövetkezik. Ilyen szemmel is 

érdemes megfigyelni, hogy a 2010-es vörösiszap-katasztrófát átélők milyen módon értelmezik 
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önmagukat, miután testközelből tapasztalták meg a kockázattársadalom fentebb bemutatott 

kihívásait. 

 

 

3.2 A katasztrófák vizsgálata a társadalomtudományokban 

 

Amikor a napjainkban egyre nagyobb számban bekövetkező, kisebb-nagyobb 

embercsoportokat érintő tragédiákra gondolunk, felmerülhet bennünk az az alapvető kérdés, 

hogy mit nevezhetünk egyáltalán katasztrófának? Katasztrófaként érheti egy-egy embert, ha 

személyes életében történik egy olyan váratlanul bekövetkező, nagy hatású esemény, mint egy 

lakástűz, gázrobbanás, vagy hasonló eset, amelyben minden egzisztenciális alapja meginoghat. 

Találkozunk viszont olyan katasztrófákkal is, mint a vörösiszap tragikus esete, amelyek 

nagyobb embercsoportokat, egész településeket vagy közösségeket érintenek hasonlóan 

súlyosan. Az utóbbi események kapcsán nagyon sok fontos kérdés felmerülhet az egyén feletti 

szinten is, például, hogy a közösség hogyan fog tudni „regenerálódni”, újraépülni, működhet-e 

egyáltalán újra közösségként? Ezek a problémák is érdekesek, de legalább ennyire súlyos 

kérdés mindig, hogy az egyes ember, az egyén miként küzd meg egy katasztrófa hatásaival. Ezt 

a kérdést természetesen az olyan tragikus esetek kapcsán is fel lehet tenni, amikor egyetlen 

embert él át egy ilyen eseményt, és akkor is, amikor egy egész csoport válik károsulttá. 

Alapvetően fontos azonban megismerni azt, hogy a szakirodalom alapján milyen 

élethelyzeteket definiálhatunk katasztrófaként. Az alábbiakban ezt foglalom össze. 

 

 

3.2.1 A katasztrófa-szociológiai nézőpontok, és a katasztrófa szociológiai 

definíciója 

 

Sokféle tudományág foglalkozik a katasztrófák vizsgálatával. Könnyen belátható például az, 

hogy egy ilyen esemény komoly gazdasági következményekkel jár, ennek vizsgálata a 

közgazdaságtan feladata. Ezen kívül szintén szembetűnő, hogy rendszerint a természeti 

környezetre is kihatnak a katasztrófák, ezzel a környezettudomány, illetve a földtudományok 

foglalkoznak. Minden katasztrófa azonban társadalmi következményekkel is jár, ezért 

mindenképpen érdemes azok szociológiai vizsgálatát is elvégezni. Ez az állítás magától 
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értetődően adódik a katasztrófa különféle definícióiból. A fogalom többféle módon közelíthető 

meg, viszont ha a társadalmi szempontot tartjuk szem előtt, láthatjuk, hogy az általános 

meghatározástól kezdve a jogi definíción át a szociológiai értelmezésekig, mindegyik tartalmaz 

ilyen jellegű vonatkozást. A definíciós lehetőségek sorra vételével megfigyelhetjük, hogy 

milyen jellegű társadalmi következményekkel járhat egy katasztrófa. 

Mindezek előtt azonban szükséges röviden összefoglalni, hogy minek hatására jelent 

meg a katasztrófa-szociológia, mint tudományos ágazat. E terület létrejöttének alapjául egy 

ahhoz hasonló kérdésfelvetés szolgált, mint amire én is választ keresek majd itt, a definíciós 

lehetőségek áttekintésén keresztül. Az 1950-es években az Egyesült Államok kormányzatának 

tagjaiban felmerült az igény, hogy fontos lenne megvizsgálni, hogyan hatnak az extrém 

helyzetek az emberekre, szervezetekre, vagyis hogyan változik meg az emberek viselkedése 

ilyen szituációkban. Ezt a megfigyelést szociológusok végezték, először természeti, majd 

ember által okozott katasztrófák vizsgálatával. Az elsőként kialakuló vizsgálati irányzatot 

strukturalista megközelítésnek nevezhetjük, mivel e tudományos látásmód képviselői a 

társadalmi intézmények katasztrófára adott reakcióit vizsgálták. Ebből adódóan ők arra nem 

adtak választ, hogy az érintett csoportok miként reagálnak a tragikus eseményre. 

Egy másik csoport azt kezdte megfigyelni, hogy a közösségek milyen válaszokat adnak 

a katasztrófákra, ezt a nézőpontot kollektivista szemléletnek nevezzük. A kollektivista irányzat 

képviselői azt a választ találták, hogy a katasztrófa esetében nem a kiváltó ok a lényeges, mivel 

a közösségek minden ilyen esetben hasonló reakciókat adnak. A katasztrófa-szociológiai 

kutatások az 1980-as évekre megállapították, hogy katasztrófa esetén jellemzően három 

stádium különíthető el. E szakaszolás Doris A. Graber nevéhez fűződik. (Graber 1984) Az első 

fázis, amikor beáll a katasztrófa, ekkor még az azt átélők számára ismeretlenek a pontos 

részletek. A második, amikor a túlélőkhöz eljutnak információk a katasztrófáról, és a 

segítségnyújtás is ekkor érkezik hozzájuk. A harmadik szakasz során a helyreállítási 

munkálatok végéhez közelednek, valamint már elég információval rendelkeznek a 

katasztrófáról az emberek ahhoz, hogy értelmezzék az eseményeket, s elhelyezhessék a 

katasztrófát élettörténetükben. Ez a szakasz nyúlhat viszont a leghosszabbra. (Császi 2000:145-

147) 

Visszatérve a fogalmi megközelítések áttekintéséhez, elsőként érdemes egy általános 

definíciót ismertetni. E szerint a katasztrófa „olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét 

egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti 

értékeket oly módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása 

vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési 
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lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami 

szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség 

igénybevételét igényli”.7  Ez a meghatározás olyan káreseményekre utal, amelynek társadalmi 

hatása a katasztrófa változás-jellegéből adódik. A változás viszont mindig érinti azt a 

közösséget, amelyben bekövetkezik. Még akkor is, ha csak egy embert ér a katasztrófa, az illető 

identitása változáson megy keresztül, s ez mindenképpen hatással van arra a közösségre is, 

amelynek integrált tagja. Ezenkívül a katasztrófa után tett kísérletek a sérült közösség 

újjáépítésére soha nem valósulhatnak meg maradéktalanul; az újjáépítés után mindig egyfajta 

megújulás, átalakulás is történik közösségi szinten (Császi 2000). 

Ha a Magyarországon érvényben levő jogi definíciót vesszük figyelembe, látjuk, hogy 

egy rendkívüli mértékű, a hétköznapi szintet meghaladó társadalmi összefogás szükséges a 

katasztrófa kezeléséhez, intézményes szinten is. Ez a definíció is rámutat olyan színterekre, 

amelyeken változást okoz a katasztrófa, de ezek felsorolásán túllépve utal arra is, hogy hazánk 

társadalmi intézményrendszerének hogyan kell megküzdenie az ilyen jellegű helyzetekkel.8  

A katasztrófa szociológiai definíciójának alakulását nagyon jól ábrázolja Ronald W. 

Perry (2007) tanulmánya, ezért a fogalom értelmezéséhez elsősorban az ő munkájának 

tipizálását hívom segítségül. Három kategóriába sorolja a meghatározó katasztrófa-

elméleteket.9  Az első típus elnevezését klasszikus katasztrófa-szociológiai időszakként 

fordíthatjuk. (Perry 2007:5-8) Ebből a típusból elsőként az 1950-es években született 

megközelítések lényegét fontos kiemelni. E definiálásokban az a közös, hogy a társadalmi 

rendre való hatás leírásában értelmezik a katasztrófát, a negatív következményekre fókuszálva. 

Az 1960-as években a katasztrófa azon jellemzője is a klasszikus definíciók középpontjába 

került, hogy a társadalom alapvető funkciói akadályozottá válnak katasztrófa esetén. E 

megközelítés legjelentősebb képviselője Charles E. Fritz, kinek 1961-es definícióját több XXI. 

századi gondolkodó is változatlanul alapul veszi. Fritz szerint a katasztrófa „egy olyan esemény, 

                                                           
7 A meghatározás a Katasztrófavédelmi törvényben így olvasható. 

http://users.atw.hu/opvetb/viewpage.php?page_id=2 (Levétel ideje: 2016.03.29.) 
8 A katasztrófa jogi definíciója: „A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a 

minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, 

tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti 

környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, 

elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési 

rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az 

állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét 

igényli” (1999. LXXIV. Törvény) 
9 Az angol nyelvű tanulmányban a három csoport megnevezése: „classical period and its evolution”, hazards-

disaster tradition” és „disasters as a social phenomenon”. A dolgozatban használt magyar nyelvű kifejezéseket 

saját fordítás alapján alkalmazom. 
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ami érinti az egész társadalmat, vagy egy egész alrendszert és magában foglalja a 

fenyegetettség veszélyétől való félelmet.” (Fritz 1961:655) Az első típusba tartozó definíciók fő 

pillére, hogy a társadalmi rend felborulása felől kell megközelíteni a katasztrófa fogalmának 

jelentését. 

A második megközelítési módot, amit Perry tanulmányában látunk, úgy nevezhetnénk, 

hogy a veszélyes természeti erő okozta katasztrófa-elméletek. (Perry 2007:8-9) A valódi 

hangsúly ezekben a definíciókban a természeti erővel összekapcsolódó folyamatokon van. Az 

ide tartozó megközelítések közül a korai, 1960-as években született elképzelésekben a 

katasztrófa gyakorlatilag egy olyan eseményt jelent, amely egy normális környezeti folyamat 

része. Quarantelli és Dynes az 1970-es években azt kritizálják, hogy ez a szemléletmód a 

természeti erők „összeesküvésének” láttatja a katasztrófákat, s nem fektet elég hangsúlyt arra, 

hogy a modern társadalmak életvitelének megkerülhetetlenül nagy szerepe van azok 

megjelenésében. (Quarantelli-Dynes 1977:24) Quarantelliék nézőpontja alapján tehát a XX. 

századi katasztrófákat inkább „társadalmi termékként” értelmezhetjük.  Az 1980-as évek 

definíciói elkezdik azt hangsúlyozni, hogy a katasztrófák esetében visszatérő és az emberekre 

nézve veszélyes, extrém méretű környezeti folyamatokról van szó. Az 1990-es évektől a 

szerzők az emberek és embercsoportok sebezhetőségének szempontját kezdték a definíciók 

középpontjába állítani. E kategória meghatározásai közül az, amely a XXI. században a 

legjelentősebbé vált, Susan Cutter 2005-ös megfogalmazásában hangzik el, miszerint a 

katasztrófa „nem egy esemény kérdése, hanem, az ember környezeti fenyegetésekkel és extrém 

eseményekkel szembeni sebezhetőségéé”. (Cutter 2005:39). Ezek a nézetek is koncentrálnak 

tehát a társadalmi szempontokra, csak elsősorban a környezet felől közelítve, amelybe 

beágyazottan az emberek közössége él, amelyben a társadalmi rendszerek kialakulnak. Itt arra 

fordítanak figyelmet, hogy mi történik a közösségekkel akkor, ha az annak otthont adó 

környezet sérül. E szempontot én is kiemelkedő jelentőségűnek tartom egy katasztrófa kapcsán, 

ezért részletesen körüljárom majd vizsgálatom elemzése során. 

Végül Perry harmadik definíciós csoportja a katasztrófa, mint társadalmi jelenség nevet 

kaphatja, jelen esetben ennek bemutatását tartom a legfontosabbnak. (Perry 2007:10-11) Ez a 

csoport már explicit módon fókuszál a társadalmi jelenségre, mint a katasztrófa meghatározó 

tulajdonságára, ezen belül is a társadalmi változásokra. Allen Barton 1963-ban Perry szerint 

úgy látta a katasztrófát, mint egy „kollektív stressz szituációt, ami akkor keletkezik, amikor a 

társadalmi rendszer tagjai nem kapják meg az élet elvárt feltételeit a rendszertől”. (Perry 

2007:10). Kai T. Erikson 1976-ban úgy tekintett a katasztrófára, mint egy káros hatásra a fizikai 

és társadalmi környezetre, de hangsúlyozva, hogy azok „társadalmilag meghatározottak, mivel 
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már elértek egy vagy több lépcsőfokot” civilizációs és közösségi szempontból. (Erikson 

1976:254) Russel Dynes 1998-as definíciójával szintén beleillik ebbe a szemléleti 

hagyományba. Ő úgy definiálja a katasztrófát, mint „olyan alkalom, amikor a normák elbuknak, 

azt okozva, hogy a közösségnek rendkívüli erőfeszítéseket kelljen tennie ahhoz, hogy megvédjen 

és használhasson néhány társadalmi erőforrást”. (Dynes 1998:13) W. R. Dombrowsy 1998-as 

meghatározását úgy mutatja be Perry, mint amely szerint a katasztrófával az a kulturális 

védelem omlik össze, ami magában foglalja a szokásokat, a jogokat, elveket, és ami eltérítené 

– vagy nem lenne képes eltéríteni – azokat a fenyegető erőket, amiknek a társadalom ki van 

téve. Végül a szerző még kiemeli Anthony Oliver-Smith antropológus ugyancsak 1998-as 

definícióját is, aki szerint a katasztrófa „egy olyan esemény, amiben romboló természeti erők 

és a sebezhető népesség kombinálódik, és szétrombolja a fizikai túlélésre, társadalmi rendre és 

értelemre vonatkozó társadalmi szükségleteket”. (Oliver-Smith 1998:186). Láthatjuk, hogy a 

harmadik típus definíciói nyíltan kifejezik, hogy a katasztrófák vizsgálatánál a társadalmi 

szempont figyelembevétele elkerülhetetlen. 

Katasztrófa-szociológiai vizsgálatok egyre nagyobb számban látnak napvilágot ma. 

Annak ellenére, hogy az 1900-as évek elején még elvétve találhatók olyan szakirodalmak, 

melyek akár a katasztrófák társadalmi hatásaira fókuszálnának, akár azok következményeinek 

társadalmi kezelésére dolgoznának ki stratégiákat, a XX. század második felétől az ilyen jellegű 

vizsgálatok száma – ahogy a Quarantelli-Dynes szerzőpáros fogalmaz – nem lineárisan, hanem 

exponenciálisan kezdett nőni. (Quarantelli-Dynes 1977:23) Ahogy a bevezetőben is szó volt 

róla, sajnos ezek aktualitása mára szintén hasonló ütemben növekszik, az egyre szaporodó 

katasztrófahelyzetek kialakulásával. A katasztrófa-szociológiai szakirodalom mostanra 

nehezen áttekinthető terjedelművé vált, mely feladatra dolgozatomban nem vállalkozhatok.10 

Ezért a fenti rövid definíciós tipizáláson túl egy szerző munkásságát tartom különösen 

fontosnak kiemelni. Ő a már többször említett Enrico L. Quarantelli, kinek nevéhez nem csupán 

a katasztrófák szociológiai vizsgálatának kezdete fűződik, hanem napjainkig a katasztrófa-

szociológiai vizsgálatok egyik legfontosabb alakja, aki több átfogó szemléletű műben próbálja 

szintetizálni a diszciplína egyes ágazatainak szemléletmódját. (Ld. például Quarantelli-Dynes 

1977, Quarantelli 1996, Perry-Quarantelli szerk. 2005, Quarantelli et al. 2007, Rordríguez et 

al. 2007) 

                                                           
10 Érdekes kérdésként merül fel viszont annak problematikája, hogy olyan történelmi jellegű kollektív stressz-

szituációk vizsgálata, mint amilyen a holokauszt, vagy a gulág világa volt, miért nem került e szakszociológia 

figyelmének fókuszába. A különféle katasztrófadefiníciók áttekintése során e világtörténelmi jelentőséggel bíró 

események sajátosságai (pl. halállal való fenyegetettség, normák felbomlása, társadalmi erőforrások elvesztése 

stb.) sok meghatározásban megtalálhatók, amely indokolttá tenné ilyen szempontból történő vizsgálatukat. 
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3.2.2 A katasztrófapszichológiai ágazat bemutatása, magyarországi 

megjelenése és a vegyi katasztrófák katasztrófapszichológiai jellemzői 

 

A katasztrófapszichológia ágazata nagyjából 20 éve jelent meg, s egyik fontos kiindulópontja, 

hogy a hétköznapokhoz képest történő változások irányából közelíti meg a katasztrófák 

vizsgálatát, (Pető-Szekeres 2006) ahogy ezt több katasztrófa-definícióban is láthattuk, melyek 

szintén a változás-jelleget hangsúlyozták. A hirtelen bekövetkező változások úgy hatnak a 

korábban szeretett és ismert környezetre, hogy az egy ellenséges közeggé válik a kárt szenvedett 

emberek és közösségek számára. A károsult személyekben nagyon erős az igény a minél 

hamarabb megvalósítható újrakezdésre a katasztrófát követően, ehhez azonban a legtöbb 

esetben külső segítségre is szükségük van. A segítségnyújtás közben azonban gyakran 

történnek úgynevezett „másodlagos katasztrófák” (Pető-Szekeres 2006:157) abból adódóan, 

hogy a segítő személyek valamilyen hibát követnek el a rend nélkülivé váló, katasztrófa sújtotta 

területen, a traumát átélt emberek közötti munkavégzés során. Az ilyen helyzetek a pszichés 

segítségnyújtás számára egy egészen sajátos szituációt teremtenek: sok embernek – gyakran 

tömegeknek – kell gyors segítséget nyújtani. Ezen kívül az is differenciálja a képet, hogy ahogy 

a katasztrófapszichológia egyik „előfutára”, Eric Lindemann írta 1944-ben, nem elég csak a 

károsultakon segíteni, pszichés támaszt kell nyújtani a gyászolóknak, a szemtanúknak és a 

mentést végzőknek is. A katasztrófák „résztvevőinek” köre ezáltal túlmutat a tényleges túlélők 

csoportján, s a segítő csoportokat is fenyegeti a PTSD, vagyis poszttraumatikus stresszbetegség 

megjelenése, melynek kezeléséhez szintén gyakori, hogy pszichológus szakember segítsége 

szükséges. (idézi Pető-Szekeres 2006:157-159) A katasztrófák okozta pszichés sérülések 

kezelését tovább nehezíti az is, hogy a krízishelyzetben megtapasztalt élmények erősebben 

megmaradnak az azt átélő személy tudatában, mivel a katasztrófa miatt anómikussá vált 

helyzetben az emberek észlelése megváltozik, fogékonyabbá válnak a külső benyomásokra. 

Ezek az élmények mélyebb pszichés lenyomatot hagynak, mint a hétköznapi, nem megváltozott 

környezetben átélt tapasztalatok. (Pataki 2001:218-220, Pető-Szekeres 2006:158) Ez a tény 

alátámasztja azt, hogy a katasztrófák szociológiai vizsgálata esetében alkalmas módszer lehet 

az élettörténeti interjús vizsgálat, mivel az ilyen tapasztalatok sorseseményekként épülhetnek 

be a megkérdezettek élettörténeti narratívájába. 
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A sorsesemény kifejezést Tengelyi László nagy jelentőségű művében, az Élettörténet 

és sorsesemény című kötetben többféleképpen is definiálja. Míg Tengelyi magát az 

élettörténetet az önazonosság – vagyis az identitás – hordozójának tekinti, a sorseseményt olyan 

törésnek látja, „amely hatására az önazonosság mint az élettörténet foglalata meghasad és 

felnyílik”. (Tengelyi 1998:43) Máshol azt írja, hogy a sorsesemény egy „magától meginduló, 

uralhatatlan módon lejátszódó, föld alatti értelemképződés (…) amely az élettörténetben új 

kezdetet teremt.” (Tengelyi 1998:199) Mindenképpen egy olyan nagy jelentőségű, sorsfordító 

tapasztalatot értünk tehát e kifejezés alatt, amely a korábbi élettörténet súlypontjait 

megváltoztatva, annak újraértelmezésére, átírására készteti az egyént. A sorsesemény és a 

trauma fogalma nem azonos, mivel sorseseménnyé váló történés nem csak negatív életesemény 

lehet, de feltétlenül olyan, amely hasadást eredményez az önazonosságban, ezért 

szükségszerűen annak újraírását eredményezi. (Tengelyi 1998:200) Több szerző igyekszik 

értelmezni a fogalmat, Pataki Ferenc például a pszichológiában „jelentős életeseménynek” 

nevezett fogalommal azonosítja. Szerinte mindkettő olyan élettörténeti fordulópontot jelent, 

mely során az egyén identitása új értelemképző eseményekkel szembesül. (Pataki 2001:368-

369) Azzal, ha a sorsesemények élettörténetbe illeszkedését, abban való elhelyezkedését 

megfigyeljük, következtethetünk arra, hogy az elbeszélő számára mennyire feldolgozott az 

adott esemény; mely fokán áll annak a három stádiumnak, amelyekről Graber (1984) munkája 

alapján, már korábban szó esett.  A katasztrófát követően a három stádium esetében, amelyeken 

keresztülmennek a károsultak, az események élettörténetbe való beépítését is segíti, ha a 

történtek értelmezésével párhuzamosan a környezet helyreállítása is megtörténik. A 

segítségnyújtáskor viszont nem feledkezhetnek el annak vezetői, illetve az azt végző 

szervezetek arról, hogy nem csak az anyagi károk enyhítése az elengedhetetlen, hanem a 

pszichés, mentális sérülésekkel való foglalkozás is azonos mértékben fontos. Ezzel a 

vörösiszap-katasztrófa esetében is tisztában voltak a mentést végző szakemberek, erre hívják 

fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság akkori főigazgató-

helyettesének, Dr. Hoffmann Imrének a szavai. (Romhányi et al. 2010:113) A vele készült 

interjúból kiderül, hogy már a katasztrófa napján, a többi mentést végző egységgel 

párhuzamosan részt vettek a segítségnyújtásban lelki gondozást végző szakemberek is.  

Jellemző volt a károsultak esetében az is, hogy többen akkor érezték, hogy pszichológus 

segítségére szorulnak, amikor a közvetlen életveszély megszűnt. Ezzel nyílt lehetőségük a 

távolabbi jövőre vonatkozó feladatokon, kilátásokon gondolkozni. (Romhányi et al. 2010:133) 

A katasztrófapszichológiával foglalkozó szakemberek szerint a helyi társadalom tagjait is be 

kellene vonni a túlélők rehabilitálásába. Pető Csilla és Szekeres András (2006) szerint ebben a 
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leghatékonyabb szerepet a helyi egészségügyi dolgozók, pedagógusok, egyházi személyek és 

más szociális szférában dolgozók vállalhatják. (Pető-Szekeres 2006:161) Ezzel a megoldási 

móddal kapcsolatban azonban súlyos problémaként vetődik fel, ha a helyi közösségek erősen 

sérülnek, vagy szétesnek a katasztrófa következtében. A későbbiekben látni fogjuk, hogy az 

általam megkérdezett károsultak beszámolójából kiderül, hogy a helyi közösség, a 

szomszédsági viszonyok szétzilálódása már magában is hatalmas, nehezen feldolgozható 

problémát jelent számukra. A közösségi és egyéb szociális relációk, a teljes társadalmi 

környezet feltérképezése elengedhetetlen tényező a katasztrófapszichológia számára, mivel már 

az 1980-as években rájöttek, hogy annak vizsgálata több eredményre vezet, mint az egyes 

túlélők pszichés alkatának felmérése. Ilyen helyzetekben a katasztrófában résztvevő személyek 

viselkedése nagyon hasonlóvá válik, ám a társadalmi helyzet ilyen körülmények között is 

befolyásoló tényezőként ismerhető fel. (Pető-Szekeres 2006:155-168) Hajduska Marianna 

szociológus és pszichiáter is kiemeli, hogy a katasztrófák olyan speciális krízishelyzetnek 

tekinthetők, melyekben elsősorban a csoportfolyamatok feltérképezése, megértése fontos. 

Vizsgálatuk azért elengedhetetlen, mert a közösségben egyrészt az egyéneknek nyújtott támaszt 

fedezhetünk fel (pl. összefogás, segítségnyújtás), másrészt az egyéni megküzdés hátráltató 

tényezőjét (pl. pánikreakció kialakulása, konformizmus). (Hajduska 2008:27-30) 

A katasztrófapszichológia egy másik fontos területére áttérve ismét utalni kell arra, hogy 

a katasztrófa-szociológia kollektivista kutatói azt tartják, hogy a katasztrófák egyénekre 

gyakorolt hatását vizsgálva másodlagos szempont az, hogy milyen jellegű a katasztrófa. Ezzel 

szemben a katasztrófapszichológia egyes képviselői munkájuk középpontjába pont az adott 

katasztrófatípusok eltéréseiből adódó jellegzetességek vizsgálatát állítják. (Zellei 1995, Zellei 

1997) Az ilyen jellegű kutatások célja az, hogy feltérképezzék a különböző típusú katasztrófák 

esetében milyen fajta segítségnyújtásra van a leginkább szükség, mik a legjellemzőbb 

következményei azoknak. A katasztrófatípusok kutatásában Zellei Gábor, az 1990-es évek 

közepén született tanulmányai kiemelkedő fontosságúak. A Veszprém megyei katasztrófa 

jellegét tekintve több katasztrófatípus sajátosságait viseli magán azok közül, amelyeket Zellei 

vizsgált. Így figyelembe vehetjük az árvizek jellemzőit11 és a vegyi katasztrófára vonatkozó 

megállapításokat is. Én az iszapömlés esetében inkább a vegyi katasztrófa jellegre fektetném a 

hangsúlyt, így ennek főbb tulajdonságait kell most kiemelni. A vegyi katasztrófák pszichikai 

                                                           
11 Magyarország történetében az árvizekkel kapcsolatos katasztrófák a leggyakoribbak. A legszélesebb 

szociológiai háttérirodalommal is ez a katasztrófatípus rendelkezik hazánkban. (Ld. például Erdei 1971, Faragó 

1999, Rozgonyi et al. szerk. 2000, Ferencz 2012) Az árvizek problémáját is magába foglalva, átfogó szemlélettel 

mutatja be az ökológiai kockázatok jellemzőit pl. Antal Z.-Eszenyi 2013, Antal Z. 2015. 
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hatásai közül az egyik legfontosabb az, hogy az abból adódó sérülések fokozzák a pánikot. 

Zellei szerint a – katasztrófát követően általánosan felmerülő – „mit kellett volna tenni?” 

kérdésre, azt a választ adhatjuk a vegyi katasztrófák estében, hogy a lakosok teljes körű védelme 

nagyjából lehetetlen. Ennek oka kettős, egyrészt a vegyi katasztrófák rendszerint váratlanul 

következnek be,12 másrészt nagyon gyorsan terjednek. Ezek a jellegzetességek az általam 

vizsgált esetben is tapasztalhatóak voltak, s hozzájárultak a sérültek magas számához, az ebből 

adódó pszichés problémákhoz, valamint a keletkezett anyagi károk nagyságához. (Zellei 1995, 

Zellei 1997) 

 

 

3.3 A trauma fogalmi tisztázása 

 

A XX. században különösen fontos szerephez jutott a trauma fogalma. Mivel ez az időszak tele 

volt olyan történelmi eseményekkel, melyek során egyének, illetve teljes közösségek 

szenvedtek, ezek kapcsán előtérbe került az átélt élmények egyéni elbeszélésének, 

megértésének és társadalmi szintű elismerésének a fontossága s nehézsége. Ezeket az 

élményeket szokás egy szóval összegezni, ami nem más, mint a trauma. Ezen események 

tudományos vizsgálatainak száma is emelkedni kezdett a század végén, s ez a tendencia 

napjainkban is tart. A társadalomtudományos traumakutatások leggyakoribb témái között 

megjelennek olyanok, melyek nemzetközi szinten tapasztalt élményeket vizsgálnak. Ezek közül 

talán a legtöbben a világháborúk, a holokauszt, valamint a volt kommunista országokban történt 

rendszerváltások élményeit feldolgozva foglalkoznak a trauma jelenségével (ld. például 

Alexander 2004, Bettelheim 1999, Buda 1997, Erős 1994, Giesen 2004, Sztompka 2004). 

Olvashatunk azonban jellegzetesen hazai vonatkozású, gyakran vizsgált XX. századi 

traumákról is, mint például a kitelepítések vagy az 1956-os forradalom átélőinek 

visszaemlékezései (ld. például Bögre 2006, Bögre 2012, Bögre 2014, Gyáni 2010, Gyáni 2012, 

Kovács 1992, Saád 1990, Saád 2004, Saád 2010). Az ezekhez hasonló történelmi traumák 

mellett egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg a természeti vagy ipari katasztrófákból adódó 

traumatikus események is. Sőt, a 2001. szeptember 11-i események óta, napjainkban egyre nő 

                                                           
12 E megállapításhoz magyarázatként és ellenpéldaként az árvizek esete említendő meg. Az árvizekre lehetőséget 

ad felkészülni a korábbi esetek tapasztalata. Egy adott folyó közelében elhelyezkedő települések lakói többször 

találkozhattak azokkal a körülményekkel (adott évszak, nagy mennyiségű esőzések, hóolvadás stb.), amelyek estén 

indokolttá válik az árvízi készültség. Ezen kívül a pusztítás mértéke is valamelyest kiszámítható. (Tamás 2000:87-

89) 
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az aktualitása az olyan traumatikus eseményeknek, amelyek emberek által véghezvitt, 

terrorcselekményekből következő traumát vonnak maguk után. (Smelser 2004) Az ezekhez 

hasonló események sora végeláthatatlanul hosszú, de egy közös pontjuk mindenképpen az, 

hogy traumatikus jellegük kétségbevonhatatlan. Fontos hangsúlyozni, hogy soha nem maga az 

esemény nevezhető traumának – még ha annak traumatizáló hatása sokakat mélyen is érint –, 

hanem az a hosszú távú pszichés hatás, amelyet az átélőkre gyakorol. A trauma szó értelmezése, 

pontosan annak aktuális volta miatt, elengedhetetlen. 

A trauma fogalmi megközelítésével szociálpszichológiai szempontból Erős Ferenc 

(Erős 2007) részletesen foglalkozik. A trauma szó eredetileg egy olyan orvosi kifejezésként 

jelent meg, amely fizikai sérülést jelent. Innen került át a szó a pszichológia témakörébe: a 

pszichés trauma ennek analógiájára „lelki sérülést” jelent. E fogalom tudományos bevezetése 

és alkalmazása elsősorban Sigmund Freud nevéhez fűződik. Ő az 1900-as évek elején, a 

pszichés trauma fogalmát a középpontba állítva, megalapította a ma is nagy jelentőségű 

pszichológiai irányzatot, a pszichoanalitikus iskolát. A trauma fogalom kétféle jelentésében 

Erős szerint az a közös, hogy jeleik vagy könnyedén, vagy valamilyen diagnosztikai eszközzel 

észrevehetők. (Erős 2007:15) A pszichoanalitikus iskolától a történettudomány képviselői 

vették át először e szóhasználatot. (Heller 2006:8) A traumát nem csak fizikai és pszichikai 

típusokra oszthatjuk. A pszichikai traumák csoportján belül Heller Ágnes három kategóriát 

említ: a strukturális trauma olyan, amelyet minden egyén átél élete során, ilyen például a freudi 

elmélet szerint a születésélmény. A második típus a történelmi traumák köre – amilyenekről a 

fenti példák is szóltak –, amelyek egy történelmi eseményből adódnak, s a közösség tagjai 

történetek elbeszélésén keresztül értelmezik. Végül a harmadik típus az individuális trauma, 

amely bármilyen személyessé váló megrázkódtatást jelent. Vannak olyan események is, 

amelyek több típus metszetében helyezkednek el, és egyszerre tekinthetők például történelmi 

és individuális traumának, (Heller 2006:8-11) mint a holokauszt vagy a vörösiszap-katasztrófa 

hatása. A traumatapasztalatot többféle módon definiálhatnánk, de a meghatározásnak 

feltétlenül tartalmaznia kell azt, hogy az egyénnel vagy csoporttal szemben a létezését 

fenyegető erő áll, mely érthetetlen a számára, s tehetetlen vele szemben. (Heller 2006:13) 

A pszichés traumával azért foglalkoznak a társadalomtudományok is, mert az nem 

választható el szociális kontextusától. A társadalmi környezet fontosságát mutatja például az, 

hogy az egyes személyek által elmesélt traumamegélések közös vonásokkal rendelkeznek, 

amelyek jellemzőek a csoportra, melynek tagjai. Az egyéni traumától elérkezünk a kollektív 

trauma fogalmához is, mivel a traumák eredete és következménye is társadalmi jellegű, s a 

következményekből gyakran további pszicho-szociális traumák származnak, ezek a kollektív 
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traumák. A kollektív trauma Erős megfogalmazásában olyan eseménysort jelent, melynek 

egyes részletei és az egész eseménysor maga is traumatizálja az érintett személyt és környezetét 

is, természetesen eltérő módon és mélységben. (Erős 2007:17) Gyáni Gábor kiemelkedően 

fontos alakja a hazai kollektív trauma- és emlékezetkutatásoknak. Olyan történelmi traumákkal 

foglalkozik munkáiban, melyek egyúttal kollektív traumákként is értelmezhetők. (ld. például 

Gyáni 2010:268-278, Gyáni 2012) Gyáni tulajdonképpen a XX. század második felét – főként 

a II. világháborút követő szakaszt – a kollektív traumák időszakaként fogja fel. (Gyáni 

2010:360-374) 

A traumák fontos jellemzője az, hogy ezeket olyan események okozzák, amelyek 

következményeként az élet alapjai részlegesen vagy teljesen megszűnnek, nem csak materiális 

szempontból, hanem társadalmi és kulturális síkon is. Ezek mellett az egyén számára azért 

olyan súlyos események ezek, hogy az élettörténetükben az élet további szakaszában 

kitörölhetetlen módon, sorseseményként lesznek jelen, (Tengelyi 1998) mert a személy teljes 

létét sodorják veszélybe. Ha valaki traumatizálódik, arra jellemző lesz – és elbeszélésében is 

kirajzolódik –, hogy a trauma hatására az emlékképek ellenállnak annak, hogy a személy 

feldolgozza azokat és beépítse őket narratív élettörténetébe. Ezek jelennek meg olyan 

elemekként az élettörténeti elbeszélésben, amelyek egymást követő képekként kerülnek 

elmondásra, de az elbeszélők képtelenek lesznek reflektálni az azokkal kapcsolatos érzéseikre. 

Ezt Erős úgy fejezi ki, hogy az ilyen történések elmesélését nem lehet „reprezentálni”, csak „re-

prezentálni”, vagyis újrajátszani az események részleteit. Mondhatjuk úgy is, hogy a 

történetnek nem lehet „a lényegét kiemelni”. (Pintér 2014:41) Ezek a képek ismétlődnek, nem 

akaratlagosan, de mégis kényszeres módon a PTSD állapotában lévő embereknél. A 

traumatikus – és általában az érzelmileg megrázó – emlékekkel kapcsolatban Daniel L. Schacter 

azt is kiemeli, hogy az idő előrehaladtával, más emlékekhez hasonlóan azok is hajlamosak a 

torzulásra. Ez rendszerint úgy történik, hogy csak a részletek módosulnak vagy vesznek el, 

viszont az emlék magja nem torzul. (Schacter 1998:287) Ezen kívül fontos jellemzője még a 

traumának az, amire interjúim elemzésekor is látunk majd példákat, hogy a traumát átélők 

sokszor olyan tevékenységekbe menekülnek, azoktól várva a helyzetük nehézségének 

enyhülését, amelyek elvonják a figyelmüket a valódi megoldási utakról. (Erős 2007:13-26) Erre 

az egyik legáltalánosabb példa a traumatikus élmény elfojtása. Schacter szerint az úgynevezett 

„makacs” emlékek – amilyenek a traumatikus tapasztalatok is – sajátossága, hogy az eset 

bekövetkezte után hosszabb ideig, az egyén akaratán kívül felszínre törnek. Ezek megszűnését 

Schacter szerint elsősorban az olyan terápiás eljárások segítik, melyek a traumák másokkal 

történő megosztásán alapulnak. (Schacter 2002:221-227) Ehhez szorosan kapcsolódik egy 
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másik kérdéskör: a traumatikus élmények „elbeszélhetetlenségének” problémája. Ezt járja 

körül Dan Bar-On, aki hangsúlyozza, hogy az érzelmeket általában nehéz megfogalmazni, de 

ezek közül is kiemelkednek a traumákkal kapcsolatos érzések. (Bar-On 1999:95-123) Ennek 

többféle ok áll a hátterében, de az a szempont különösen is fontos, hogy sem az elbeszélő, sem 

az értelmező személy nem rendelkezik olyan társadalmilag elfogadott beszédformával, amivel 

kifejezhetők lennének ezek a tartalmak. A trauma természetéhez hozzátartozik, hogy a 

személyes narratív identitás koherenciáját támadja meg, mivel az egyén értelemadó 

tevékenységének ellenáll. (Pintér 2014:28-29) Ha az értelemadás mégis sikeresen megtörténik, 

akkor tud beépülni a traumatikus esemény az élettörténet egészébe, ezzel azonban 

megváltoztatva az egyén identitását. Tehát a trauma egyszerre identitásromboló és 

identitásépítő hatással is bír, amely még a feldolgozást megtörténtével is, traumatizált identitást 

hoz létre. (Pintér 2014:141-142) 

 Az egyéni és a kollektív trauma jelentésének s kialakulásukhoz vezető tényezők 

megértéséhez hozzásegít Kai T. Erikson (1976) kutatása, melyben egy feketeiszap-ömlés 

társadalmi hatásait vizsgálta. Az elemzés egy olyan falusias jellegű környéket mutat be, melynél 

a helyi közösség szorosan integrálta az egyént, s a szomszédsági kapcsolatok magas értékkel 

bírtak. A tragédiában a lakosság nagy része közvetlenül károsult volt: az 5 000 lakos közül 125-

en meghaltak, s 4 000 fő otthona elveszett. (Erikson 1976:40) A kötet öt-öt jellemzőt mutat be 

az egyéni és a kollektív traumáról is. Az egyéni trauma egyik sajátossága eszerint az a mentális 

„zsibbadtság”, amely a közvetlen életveszély megszűnése után következik be. Ezen kívül a 

halállal való találkozás élménye elősegítette a trauma kialakulását, mivel az élmény tömegesen 

és váratlanul érte a károsultakat. Ehhez hasonlóan hatott a tárgyi tulajdonok – otthon, használati 

és magas eszmei értékkel bíró tárgyak – elvesztésének a végignézése is, mivel azok már az 

identitás részévé váltak. A rend felborulásának élménye is elősegítette az egyéni trauma 

megjelenését. Az ötödik tényező a túlélők bűntudata azzal kapcsolatban, hogy másokkal 

szemben ők menekültek meg. (Erikson 1976:164-185) A kollektív traumáról pedig azt 

olvassuk, hogy az a közösségi lét elvesztését jelenti. Ez abban áll, hogy a kollektív trauma egyik 

jele, hogy a károsult lakosság körében az általános közérzet romlik, amellyel párhuzamosan a 

devianciaarány megemelkedik. Általánossá vált az, hogy a katasztrófa eseményét az élet utolsó 

napjaként tekintették a helyiek. Közösségi szinten megjelent a korábbi közösség elvesztéséből 

szármató elmagányosodás-érzés. Szintén általánosnak tűnt az, hogy az egyének a képességeik 

helyett a „képtelenségeiket” élték meg erősebbnek. Végül egy állandósuló félelemérzet vált 

jellemzővé a közösségben. (Erikson 1976:191-245) Látjuk tehát, amint az Eriksonnál felsorolt 

vonásokból is kiderül, hogy amennyiben az egyéni és a kollektív trauma egymással 
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párhuzamosan jelentkezik, a traumafeldolgozásnak sem csak egyéni, hanem közösségi szinten 

is meg kell történnie ahhoz, hogy a rend újból helyreálljon.  

A traumák témájához kapcsolódóan alapvetően előkerül az emlékezet működésének 

vizsgálata. Az emlékezet működésének fontosságát egészen a szociológia alapítóinak 

munkásságáig visszavezethetjük. (Kovács 2015: 238-241) Az első olyan szerző viszont, aki 

kimondottan az emlékezet működésével foglalkozott, Maurice Halbwachs volt, majd őt többen 

követték, akik közül elméleti jelentőségük miatt ki kell emelnünk Jan Assmann és Paul Ricoeur 

munkásságát. E témakörrel egyre több szerző foglalkozik, s a magyar szociológiai 

szakirodalomban is nagyon igényes szintézisek jelentek meg a témában az elmúlt években. (ld. 

például Kovács 2015, Keszei 2012, Keszei 2015, Keszei-Bögre szerk. 2015) Az emlékezet 

típusai közül alapvetően három nagyobb kategóriát különíthetünk el: az önéletrajzi emlékezetet, 

a társadalmi vagy kollektív emlékezetet és a történelmi emlékezetet. Ezek működésének 

összekapcsolódását írja le Kovács Éva (2015:252), amely nem csak a magyar, hanem 

nemzetközi viszonylatban is újszerű vállalkozásnak tekinthető. 

A traumakutatások esetében gyakran kerül előtérbe az emlékezettípusok közül a 

kollektív emlékezet fogalma. Ennek az az oka, hogy a kollektív emlékezet olyan típusa az 

emlékezésnek, mely nem egy személyé, hanem kis- vagy nagycsoportok sajátja. A kollektív 

emlékezet jelentősége elsősorban abban áll, hogy ez teszi lehetővé az adott, közös múlttal 

rendelkező csoport tagjai számára a társadalmi kommunikációt. Egyszersmind az a szociális 

reprezentáció,13 mely segíti ezt a kommunikációt, a kommunikációs folyamat során jön létre. 

A kollektív emlékezet működésének másik fontos sajátossága annak múltat és jelent 

összekapcsoló funkciója. Erre utalnak Gyáni szavai, amikor úgy fogalmaz, hogy „ez a múlt 

még nem múlt el”, majd úgy folytatja, hogy „a XX. századi múlt szüntelenül velünk van, folyton 

itt rejtőzik artikulált vagy artikulálásra váró tapasztalatként (emlékezetben tartott 

élményként)”. (Gyáni 2010:365) Így él a társadalmakban is kollektív emlékezet az adott 

közösség közös múltjával, történelmi cselekedeteivel kapcsolatban, melyeknek szimbólumait 

őrzik például a múzeumok, az emlékművek, nemzeti ünnepek és hasonló emlékeztető jelek. 

(Erős 1994:240-241) Az egyik legfontosabb mű, amely az emlékezet helyeivel – nem csak, mint 

földrajzi terekkel, hanem mint más, emlékeztető szimbólumokkal is – foglalkozik, Pierre Nora 

(1984) megfogalmazásában született meg. Az ő nagy jelentőségű munkája a vörösiszap-

                                                           
13 A szociális reprezentáció fogalmát Serge Moscovici így definiálja: „…olyan fogalmakból, kijelentésekből és 

magyarázatokból áll, amelyek a mindennapi életben, a személyközi kommunikáció során jönnek létre. A mi 

társadalmunkban ezek a reprezentációk felelnek meg a hagyományos társadalmak mítoszainak és 

hiedelemrendszereinek; azt is mondhatjuk, hogy ezekben nyilvánulnak meg a józan ész mai formái.” (Moscovici 

2002:226-230) 
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katasztrófa után az új lakóparkban élőknél kialakuló – vagy ki nem alakuló – helyhez való 

kötődés magyarázatához is jól alkalmazható. 

A fenti definíciós kísérlet alapján látható a trauma és a kollektív emlékezet fogalmának 

gyakori együtt járása. A traumatikus eseményeknél jellemzően előfordul az, hogy az addigi 

fogalmi kereteket meghaladják a történtek – hiszen túllépnek a mindennapi tapasztalatokból 

származó tudáson, és még nem alakultak ki azokra vonatkozó szociális reprezentációk –, és 

ezért az azt átélők számára megfogalmazhatatlanok maradnak az események. Tehát a társadalmi 

kommunikációba nem tudnak bekapcsolódni azok a történetek, amelyekkel a túlélők 

elbeszélhetnék az eseményeket. Ilyen traumatikus eseteket követően később a kollektív 

emlékezet is módosul, ami viszont hosszú időt igényel. Jan Assmann a kollektív emlékezetet 

két típusra osztja, a kommunikatív és a kulturális emlékezetre. (Assmann 1999:49-56) Assmann 

fogalmait alkalmazva, ez a módosulásra képes kollektív emlékezeti típus a kommunikatív 

emlékezet, hiszen ez tartalmazza a kortársakkal közös, közelmúltra vonatkozó emlékezetet. 

(Assmann 1999:51) 

Erős definícióját követve – mely szerint a kollektív emlékezet közös tapasztalatokon és 

élményeken alapul – következtethetünk arra, hogy nem csak a teljes társadalomnak van saját 

kollektív emlékezete, hanem azok között az emberek között is ki fog alakulni valami hasonló 

emlékezettípus, közös tudás, akik együtt voltak részesei egy traumatikus eseménynek. 

Előfordulhat, hogy a már kifejtett okok miatt az ő számukra is „kimondhatatlanok” a történtek, 

azonban a személyes emlékezetükben hasonló élmények vannak jelen egy katasztrofális 

eseményről. Ez viszont elkülöníti őket a társadalom többi tagjától, így feltételezhetjük, hogy 

közöttük egy különálló, a többségi társadalométól eltérő kollektív emlékezet is megjelenhet. 

Ezt a feltevésemet Keszei magyarázata (Keszei 2012:21) és Erős egy másik elmélete igazolja. 

(Erős 2007) Erős úgy fogalmaz ezzel kapcsolatban, hogy a kollektív traumák esetében a 

„kollektív” vonást az hozza létre, hogy hasonló élethelyzetbe kerülnek, a társadalom által 

hasonló megítélésben részesülnek az egyéni traumákat átélő személyek. Ez az a vonás, ami 

létrehozza közöttük a közös élmény érzését. Érdemes lenne ilyen szempontból is megvizsgálni 

később a vörösiszap-katasztrófát személyesen megélő emberek emlékezetét, azzal összevetve, 

hogy a többségi társadalomban hogyan alakul ki a történtekkel kapcsolatban a kollektív 

emlékezet.14 

Ha a traumatikus történés kifejezés tartalmát figyeljük meg, akkor észrevehető, hogy az 

is alátámasztja azt a feltevést, miszerint az ilyen jellegű történések mindig kívül esnek a 

                                                           
14 E kérdést részben érinti Pék et al. (2013) elemzése, amely a társadalom nem károsult tagjainak 

katasztrófaemlékezetét mutatja be. 
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hétköznapi tapasztalatok horizontján. Baráth Árpád (1998) összefoglalja, hogy mely élmények 

válhatnak traumatikus történéssé. Ezek hasonlósága abban áll, hogy – attól függetlenül, hogy 

egyéni vagy csoportszinten következnek be – túllépik a mindennapi tapasztalatok kereteit, s 

mindenki számára megrázóak. Ilyenek a halállal való fenyegetés, egyéni testi integritás 

vesztése, nehéz sebesülések, szeretett személyek elleni testi erőszak, az otthon, vagy egy 

közösségi élettér fizikai pusztítása és szemtanúság mások meggyilkolása, megsebesítése illetve 

testi bántalmazása esetén. (Baráth 1998:191) Ebben a felsorolásban több olyan esemény is 

szerepel, amely a vörösiszap-katasztrófa esetén is fennállt. Ilyen az első három – a halállal való 

fenyegetettség, a személyes testi épség elleni esemény, a nehéz sérülések – és az élettér 

elvesztése. Ebből is adódóan a vörösiszap-katasztrófát traumatikus történésként értelmezhetjük. 

A traumatikus eseményeket, katasztrófákat jellemzően gyakran követik a már említett, 

poszttraumatikus stresszbetegség, vagyis PTSD, legtöbbször könnyen felismerhető tünetei.  

Ezek megjelentek az iszap-katasztrófa esetében is, ahogy azt dolgozatom elemző részében látni 

fogjuk. Baráth (1998) tipizálja ennek tüneteit, s három csoportba sorolja azokat: az állandó 

visszajátszás, az állandó menekvés és az állandó feszültség kategóriáiba. 

Az állandó visszajátszás tünetei közé tartoznak az ismétlődő rémálmok, a 

kényszerképzetek és ismétlődő emlékképek, az eredeti esemény egyes részleteire – például 

színekre vagy szagokra – történő hirtelen vészreakciók, emlékezetvesztés arra vonatkozóan, 

hogy az eredeti eseményben kik vettek még részt és hosszú távú gondolkodási zavarok. 

Az állandó menekvés tünetcsoport elemei a menekülés a traumatikus eseménnyel 

kapcsolatos gondolatoktól és álmoktól, az eseményre emlékeztető helyzetektől és az ezekkel 

kapcsolatos kommunikációtól, összpontosítási problémák és az érdeklődés beszűkülése. 

Végül az állandó feszültség kategória jele lehet az ébrenlét-álom váltakozó ritmusának 

a zavara és az alvás időszakában jelentkező vegetatív zavar, az állandó idegességérzet és harag- 

vagy gyűlöletroham és az általános nyugtalanság vagy túlzott éberség élménye. (Baráth 

1998:191-192) 

Ahogy korábban szó volt róla, a trauma feldolgozása azért nehéz – sokszor 

megoldhatatlan – kihívás, mert a gondolati képek nagyon erősen meghatározzák az esetre 

vonatkozó egyéni emlékezetet. Mégis látunk erre sikeres példákat, viszont az egyénnek 

szüksége lehet hozzá pszichológus szakember segítségére is. Az egyéni traumafeldolgozáshoz 

alkalmazott stratégiákat alapvetően három csoportba sorolhatjuk. Ha röviden össze szeretnénk 

foglalni ezek lényegét, akkor először pozitív stratégiáról beszélhetünk, ebben az esetben az 

egyén 4-6 hónap alatt sikeresen beépíti személyiségébe a történteket, nincs azok miatt 

bűntudata, és nem tartja jövőjét meghatározó eseményeknek őket, csupán tapasztalatoknak. 
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Ennek létrehozásához a pszichológusok általában az átkeretezés módszerére tanítják meg az 

érintett személyt, amely azt jelenti, hogy egy más perspektívába helyezik az eseményt, s ezzel 

beláthatóvá teszik annak értelmét, akár pozitív hozadékait is. A második stratégiát negatívnak 

nevezhetjük, mivel ekkor a személy továbbra is úgy érzi, hogy nem képes befolyásolni a rajta 

kívül, illetve a benne zajló történéseket. Az utolsó lehetőség a funkcionális stratégia. Ennek 

során az egyén aktív részese annak, hogy állapota javuljon. Ezt azzal éri el, hogy határozottan 

figyel arra, hogy milyen és hogyan változik állapota, illetve tudatosan törekszik annak 

javítására. (Baráth 1998:192) 

Az interjúkat elemezve látni fogjuk, hogy a katasztrófa után három évvel is még igen 

nagy eltérések tapasztalhatók a trauma feldolgozottságának mértékében. Elemzésemben 

igyekszem majd rámutatni azokra a társadalmi hatásokra és körülményekre, amelyek az egyéni 

reziliencia-képességen túl, hatással vannak az egyén jelenlegi jól-létére, a katasztrófához való 

viszonyára. 

 

 

3.4 A család megjelenése a katasztrófa-kutatásokban 

 

A természeti és ipari katasztrófák XX. századi elterjedésével a század közepétől a szociológiai 

katasztrófakutatások száma is elkezdett növekedni. (Perry 2007) Jellemző, hogy e vizsgálatok 

inkább az egyéni vagy össztársadalmi szintre fókuszálnak, kevésbé jelenik meg bennük a 

család, mint egység vizsgálata, illetve a katasztrófa családi kapcsolatokra gyakorolt hatásainak 

feltárása. Erre a szakirodalmi hiányosságra hívja fel több tanulmány is a figyelmet, (Reid-

Reczek 2011:1397-1418, Lowe et al. 2012, Botey-Kulig 2014:1471-1483), holott a házassági 

és más családi kötelékekre egy családtag traumatikus élménye is hatással van. Akkor meg 

különösen nagy változások történhetnek, ha az egész család átél ilyen eseményeket. 

A traumatikus élmények családra gyakorolt hatásaival a XX. század első felében 

kezdtek el foglalkozni a kutatók, de kifejezetten a katasztrófákra vonatkozó vizsgálatok csak 

később jelentek meg. Az 1930-as években már születtek olyan családszociológiai írások, 

melyek a család szerepét vizsgálták stressz-szituációkban, illetve a traumatikus események 

feldolgozásában. Elsőként főleg a „nagy depresszió” időszakával foglalkoztak ezek a kutatások, 

majd a világháborúk miatt az 1940-es években a háború hatásait is elkezdték feltárni. Az 1950-

es években újabb vizsgálati témákkal egészültek ki e családkutatások, mint az alkoholizmus, a 

betegség, illetve a szülői feladatok problémái. Ebben az időszakban fordították a figyelmüket a 
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szociológusok a katasztrófa témakörére is. Fontos kiemelni Crawford nevét, aki az 1957-es 

texasi tornádó kapcsán azt vizsgálta, hogy milyen típusú katasztrófakárok viselik meg 

leginkább a családokat. Azt állapította meg, hogy a károsultak körében a kizárólag anyagi 

jellegű károk nem jártak maradandó negatív hatással, viszont a komolyabb családi problémák 

(ld. közeli rokon súlyos sérülése, elvesztése a katasztrófa miatt vagy a család működésének 

drasztikus megváltozása) igen, ezzel is hangsúlyozva, hogy ezeknek a megfigyelésétől nem 

tekinthetnek el a katasztrófa-vizsgálatok. Az 1960-as években visszaesett a katasztrófák iránti 

érdeklődés a családszociológiai munkákban. Az 1970-es években ismét tágult a vizsgált témák 

köre, például az erőszak és a drogok hatásának elemzésével. A katasztrófa kutatásoknak pedig 

egy újabb típusa került előtérbe, a hosszabb távú hatásokat is megfigyelő vizsgálatok. Nagy 

jelentőségű kutatások zajlottak ebben az időszakban, ilyen volt Kai T. Erikson (1976) már 

említett vizsgálata, a Buffalo Creek-ben történt iszapömlés kapcsán. Az 1980-as évektől a 

katasztrófa-kutatások állandó szereplőivé váltak a család és a stressz-helyzetek kapcsolatát 

vizsgáló munkáknak, viszont innentől kezdve megjelentek olyan máig egyre súlyosabb szerepet 

játszó kérdéskörök is a családszociológiai elemzésekben, mint a válás vagy az egyszülős család 

problémái. (I-Chio 1991:289-334) 

Amint fent említettem, a katasztrófának és a család működésének az összefüggéseit 

főleg demográfiai változások vagy magasabb szintű társadalmi folyamatok, statisztikai adatok 

leírásával mutatja be az idevonatkozó szakirodalom. Számos példát találunk ezekre különböző 

katasztrófatípusok vizsgálata kapcsán, ilyen például a csernobili atomrobbanás utáni népesség-

változásokat, családtervezési változásokat bemutató tanulmány (Lokiza-Szacsuk-Omel’ Janec 

1991:216-221) vagy a Katrina hurrikán utáni háztartásszerkezet-változásokat feltáró munka. 

(Rendall 2011:654-668) A helyi közösség átalakulását, az esetükben kialakuló kollektív trauma 

megjelenését mutatja be több tanulmány, például a néhány éve történt indonéziai tsunami 

esetében (Frankenberg et al. 2012:498-514) vagy egy amerikai településen történt gyilkosság 

után. (Wicke-Cohen Silver 2009:233-248) A magyar vörösiszap-katasztrófáról szóló eddigi 

legátfogóbb szociológiai elemzés körüljárja a katasztrófa hatásait az érintett településeken, 

viszont e kötet sem fordít különösebb figyelmet a családi viszonyok szerkezetváltozásának 

mikro szintű bemutatására. (Bartal-Ferencz 2015) 

A társadalmi szintű hatások leírása mellett a másik gyakori nézőpont az egyéni szinttel 

foglalkozik. Ezek a kutatások inkább a pszichológiai és a szociális munka illetékességi körébe 

tartozó kérdéseket elemzik. E tanulmányok szerzői kiemelkedő gyakorisággal foglalkoznak a 

gyermekeket érő hatások bemutatásával, például azzal, hogy a katasztrófa után milyen 

módszerekkel segíthetik a szülők az ő mentális felépülésüket. (Hafstad-Haavind 2012:293-302) 
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Több tanulmány foglalkozik a poszttraumás stressz állapotával, ami a megrázó esemény után 

jelentkezik, s annak a családra gyakorolt hatásaival. (pl. McDermott-Cobham 2012) Az egyéni 

szinten végzett elemzésekre ad példát az az írás is, ami a Katrina hurrikán egyedülálló nők 

boldogsági szintjére gyakorolt hosszú távú hatásaival foglalkozik. Azt mutatja be, hogy az idő 

előrehaladtával miként befolyásolja az egyén boldogságát az, hogy a vizsgált személy 

elveszítette-e valamely családtagját a katasztrófában. (Calvo et al. 2014) 

A Katrina hurrikán esete az, ami a fenti példák mellett arra is rámutat, hogy a házastársi, 

és más családi kapcsolatokra hogyan hatott ez a katasztrófa. (Reid-Reczek 2011:1397-1418, 

Lowe et al. 2012) Ehhez hasonlóan jelen dolgozatban is egyik célkitűzésem arra rámutatni, 

hogy – az egyéni megítélés alapján – miként változtatott a család egészén a katasztrófa. 

 

 

3.5 Az otthon fogalmi megragadása 

 

Az otthon fogalmát, funkcióit a környezetpszichológia nézőpontjából vizsgálják legtöbben. Az 

1980-as évek elején megerősödő irányzat, amely azt feltételezi, hogy a környezet és annak 

elemei részt vesznek az egyén identitásának alakításában – így az otthon is ilyen szerepet tölt 

be – Harold Prohansky (Prohansky 1978, Prohansky et al. 1983) nevéhez kapcsolódik. A hazai 

szakirodalomban legteljesebben Dúll Andrea feldolgozásában olvashatunk az otthon 

környezetpszichológiai jellemzőiről. Széleskörű összegzést ad a témáról az eddig megszületett 

külföldi és magyar irodalmak, illetve saját vizsgálatai alapján. (ld. például Dúll 2009, Dúll 

2010, Dúll 2015a, Dúll 2015b) Ő az otthont, mint mikroterritoriumot említi.15 Több hazai 

szociológus is foglalkozott már a fogalommal, például Bugovics Zoltán (2007), aki az otthont 

azért tartja különösen is meghatározónak, mert az ön-azonosítás, így az önazonosság 

kialakulásának egyik fontos forrása. (Bugovics 2007:133-134) Ha össze szeretnénk foglalni 

azon fogalmak jelentését, amelyeken keresztül értelmezhetjük, hogy mit érthetünk otthon alatt, 

elsősorban a közösség, a helyi társadalom, a szomszédsági kapcsolatok (szomszédság), a 

helyidentitás, a területi identitás és a szubjektív életminőség fogalmait kell definiálnunk. 

Ezeken keresztül megérthetjük, hogy melyek azok a szempontok, amelyek meghatározzák, 

hogy a károsultak tulajdonképpen otthonukként tudnak-e tekinteni az új lakóhelyükre. 

                                                           
15 A territórium kifejezés a környezetpszichológiában érzelmi és kognitív jelentéssel bíró helyet jelent. Az egyén 

életében az otthont és a munkahelyet kezeli mikroterritóriumként a tudományág. (Dúll 2009:157-212, Dúll 2010: 

3) 
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Már Ferdinand Tönnies (2004) leírta a szomszédságot, mint a közösség egyik formáját, 

amit megkülönböztetett a társadalomtól, mint emberek együttélési formájától. A közösség 

három típusa közül a szomszédság az, amely a „hely közösségén” alapul, tehát a kialakulását a 

lakóhely közelsége biztosítja elsősorban. (Tönnies 2004:20-25) Őt követően sokan kezdtek a 

közösség bonyolult fogalmával foglalkozni, s azon belül elkülöníteni a szomszédsági közösség 

kategóriáját. A hazai szakirodalom színterén Vercseg Ilona közösségfejlesztő is azt 

hangsúlyozza, hogy az egy létező formája a közösségnek, amit a német szakirodalom a 

Gemeinde, az angol szerzők pedig a residence community vagy neighbourhood kifejezésekkel 

illetnek. (Vercseg 1993:28-32, Varga-Vercseg 1998:46-47) Annak ellenére, hogy mind a 

lakóközösség, a szomszédi viszony és a szomszédság is a földrajzi közelségen alapszik, e három 

fogalom nem azonos. Míg a lakóközösség állandóan együtt élő egyének köre, a szomszédságra 

ez nem igaz. A szomszédi viszonynál tágabb fogalom a szomszédság, s nagyon bizonytalanul 

körülhatárolható csoportot jelent. (Varga-Vercseg 1998:69-71) A szomszédságot a tagok 

számára elsődlegesen a lakóhelyük földrajzi közelségéből adódó hasonlóság hozza létre. E 

formát általában tagjainak közös céljai, feladatai s a kialakuló bizalom tartja össze. (Varga-

Vercseg 1998:69) A falvakban megfigyelhető szomszédsági kapcsolatokat vizsgálja Kovács 

Éva (2012) is, aki a szomszédsági kapcsolatok egyik sajátosságának azt tartja, hogy nem 

állandóan látható formák ezek, elsősorban akkor aktivizálódnak, amikor a közösség fenyegetett 

helyzetbe kerül. (Kovács 2012:38) A teljes faluközösségbe a tagok a szomszédsági 

kapcsolatokon keresztül ágyazódnak társadalmi, politikai, gazdasági és ideológiai szinteken 

egyaránt. (Kovács 2012:37) Azokat a kapcsolatokat tekintjük szomszédságnak, amelyekben a 

tagoknak van cselekvőerejük, társulásra hajlamosak és közösség-reprodukciós képességgel is 

rendelkeznek. (Kovács 2012:38) E közösség-reprodukciós erőre hívja fel a figyelmet több 

külföldi szerző is (Cheshire 2015, Shimada 2015), azt hangsúlyozva, hogy a katasztrófát 

követően a szomszédsági kapcsolatoknak szignifikáns szerepe van a teljes település közösségi 

újjáépülése szempontjából. Ez akkor is igaz, ha a szomszédi kapcsolat korábban kevésbé volt 

aktív, vagy problémás volt, mivel ez esetben is megfigyelhető a tagok egymás iránti 

felelősségvállalása. (Cheshire 2015) Susánszky Anna (2008) szociológus és kulturális 

antropológus a szomszédsági kapcsolatok társadalmi szerepét azért tartja fontosnak, mert azok 

a társadalmi tőke képződésének helyei, illetve az információáramlásban is fontos szerepük van. 

(Susánszky 2008:159-160) Ez az olyan kiélezett helyzetekben, mint egy katasztrófa, különösen 

előtérbe kerül, mivel a szervezett, hatóságok által kézben tartott információs hálózat szerepe 

gyakran gyengébb az ilyen formákhoz képest. 
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Az otthon fogalmi megragadása esetében a helyi társadalom fogalma is nagyon fontos. 

A magyar szociológiai szakirodalomban ezzel az elsők között foglalkozott Bőhm Antal (1984), 

aki szerint a globalizáltság miatt megnő az általános közösségigény, és ezért a lokalitás szerepe 

is, mely a helyi társadalom vizsgálatán keresztül figyelhető meg. Ez az elsődleges szocializációs 

közeg családokból épül fel. (Bőhm 1996:5, 7) Nem kezelhetjük azonban úgy, mint a 

nagytársadalom miniatűr változatát, hanem, mint ami bizonyos csatornákon keresztül 

kapcsolódik ahhoz. (Bőhm 1996:15) A helyi társadalom az integráltság kerete tehát, ahol a 

közösségalakulás folyik. (Bőhm 1996:18) Ezen belül látens és manifeszt szabályok szervezik a 

tagok mindennapi életét, s általában rendelkeznek szűkebb vagy tágabb formális 

intézményrendszerrel, illetve alulról szerveződő csoportokkal is. (Demszky von der Hagen 

2005:351-352) 

A szomszédság és helyi társadalom fogalmainak egymáshoz való viszonyát úgy 

értelmezhetjük tehát, hogy a helyi társadalom egy olyan lokalitáson alapuló egység, amelyet 

szomszédságok építenek fel. (Varga-Vercseg 1998:37, 69) A helyi társadalom egyrészt 

identitástudatot ad a benne élőknek, és kohéziós erővel bír. Másrészt azáltal kapcsolja a teljes 

társdalomhoz a tagjait, hogy a társadalom egésze és az egyének között közvetítő funkciót tölt 

be, integráló hatása van és a közösségteremtés lehetőségét is kínálja. (Bőhm 1984:79-81) Ez 

utóbbi kijelentésből az adódik, amit Bőhm is kiemel, hogy egy település lakossága nem válik 

automatikusan közösséggé, (Bőhm 1984:79) hanem ezt segítheti elő a helyi társadalom 

megerősödése. Pál László (1984) a helyi társadalommal kapcsolatban írja, hogy az olyan 

közeget biztosít az egyénnek, amely mindennapi életteret nyújt számára, s képes annak 

struktúrájában elhelyezni magát. (Pál 1984:89) Az eddig elmondottak értelmében viszont ez a 

sajátosság – egy szűkebb csoportra nézve ugyan – a szomszédságra is jellemző. 

Amennyiben a helyi társadalom szétszóródik nem csupán a családok térbeli közelségének 

megszűnéséről, hanem közösségvesztésről is beszélhetünk. A közösségvesztéssel ez esetben a 

szubjektív életminőség romlása is együtt jár, mivel Murinkó Lívia (2006) szociológus szerint a 

szubjektív jólét fő forrásai az emberi kapcsolatok. Ez elsősorban a családi kötelékekre 

vonatkozik, de az emberi kapcsolatokban megélt általános harmónia is a szubjektív jólét 

forrása, így a hirtelen, drasztikus kapcsolati módosulás, veszteség romlást eredményez benne. 

(Murinkó 2006:118) A jól-lét szintjére sokszor már a szétszóródást előidéző esemény 

önmagában is negatív hatást gyakorol, különösen, ha nem csupán természeti, hanem ember által 

előidézett ok áll annak hátterében. Az ilyen eseteknél alapvetően csökken a szubjektív jólét 

szintje, s nő a PTSD tünetek megjelenésének aránya. (Riaz et al. 2015) A szubjektív 
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életminőség változása nem csak a közösség közvetlenül érintett tagjainál figyelhető meg, 

hanem a rajtuk keresztül, közvetetten kapcsolódó személyek esetében is. (Uchida et al. 2014) 

Az egészséges helyélmény kialakulásához két olyan tényező szükséges, melyek általában 

nem könnyen választhatók el egymástól: a helyidentitás és a helykötődés.  A helyidentitás a 

személyiségnek az a része, amely adott környezettel való kapcsolat által fejlődik. A helykötődés 

viszont az egyén és egy hely között kialakult érzelmi köteléket jelenti, amelynek kialakulását 

nem csak maga a fizikai tér használata, hanem az arról való gondolkodás és beszéd, illetve az 

ott megélt emberi kapcsolatok és érzelmek is befolyásolják. (Dúll 2015b:110-114) Annak 

ellenére, hogy az otthonkötődés a helykötődés egy speciális típusa, a helyidentitás erőssége is 

fontos annak kialakulásában.16 Dúll Andrea szerint a helyekhez való kötődés alakulása egész 

életünkön át tartó folyamat, mely során a territórium – mint ami az otthon is – érzelmi és 

kognitív jelentéssel ruházódik fel. Az otthonkötődést minden olyan meghatározó élmény 

megerősíti – akár pozitív, akár negatív eseményről legyen szó –, ami az ember otthonához 

kapcsolódik, vagy azt érinti. (Dúll 2010:13-14)  

Az identitásformák közül a területi identitással is fontos foglalkozni, melynek vizsgálata 

szintén alapvetően a pszichológia és a szociálpszichológia tudományterületének hatáskörébe 

tartozik, azonban a szociológiában és a regionális földrajzban is fontos fogalomként 

találkozhatunk vele. (Bugovics 2007:33-35) Ez az identitásforma a társadalmi identitás része, 

amelyet a helyhez kötődés és a közösséghez való érzelmi kötődés építenek fel, s legkisebb 

egysége a szomszédság.17 (Bugovics 2007:127, 141) Pataki Ferenc azt hangsúlyozza, hogy 

amennyiben az egyén nem önálló döntése alapján változtat életének e területein, az megnehezíti 

az azt követő identitásátalakulást. (Pataki 2001:395) 

A fentieket egészíti ki az a szempont, hogy az identitás alakulására a térhez kapcsolt, 

hozzáadott szimbólumok (pl. gúnynevek) intenzíven hatnak, mivel beépülnek az egyén területi 

identitásába. (Bugovics 2007:133-134) Végül elmondhatjuk, hogy nem csak maga az otthon, 

hanem a birtokolt tárgyak is alakítják az identitást, amelyek elvesztésével vagy 

megrendülésével az identitás is sérül. (Bugovics 2007:113, Dúll 2009:148-156) 

A helykötődés – melynek speciális esete az otthonkötődés – és a területi identitás 

fogalmának rövid értelmezését azért tartottam szükségesnek, mert dolgozatomban 

szinonimaként használom őket a továbbiakban. Míg a helykötődés kifejezés inkább a 

                                                           
16 Az otthonkötődés fogalmát a környezetpszichológiában a helykötődés egyik típusaként ismerik, melyre erősen 

hatnak az olyan helyhasználatban bekövetkezett változások, mint például a költözés. (Dúll 2010: 3) 
17 Ha a devecseri katasztrófára fókuszálunk, látható, hogy mindkét tényező, ami a területi identitás alapját jelenti 

– a lakóhely és a közösség –, elveszett a közvetlenül károsultak számára. 
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környezetpszichológia szakirodalmának szóhasználatában vált jellemzővé, a területi identitás 

fogalma elterjedt a szociológiai művekben is. Láthattuk viszont, hogy tartalmilag nagyon 

hasonló a két fogalom. 

 

Az otthon szociológiai fogalmához közelítettem a fent bemutatott elméletek összefoglalásával. 

Ezeket összegezve dolgozatomban otthonként kezelem azt a helyet, amely magába foglal egy 

birtokolt teret, vagyis a lakóházat és a hozzá tartozó kertet, illetve az azokon belül birtokolt 

tárgyakat, valamint a szomszédsági kapcsolatokat. 

Otthonról akkor beszélhetünk, ha kötődik hozzá az egyén. Ez egyszerre érzelmi és 

kognitív kapcsolat, ami a lakóhelyen átélt élmények hatására folyamatosan erősödik. A helyi 

és területi identitásban ez a fizikai tér, ezek a birtokolt tárgyak és ezek az emberi kapcsolatok 

elsődleges helyet foglalnak el, sőt a lakóhelyhez tapadó szimbólumok is alakítják a területi 

identitást. 

A szomszédsági kapcsolatok fontosságát befolyásolja a település típusa, ahol az egyén él, 

mivel a falusias típusú települések esetében ezek adják az emberi kapcsolatok túlnyomó 

részét,18 illetve ezek integrálják az egyént a falu egészének életébe, tehát szerepük nagy. Az ép 

szomszédsági kapcsolatok emelik a szubjektív jólétet is 

 

 

3.6 Az élettörténeti módszer és a kutatás módszertanának 

bemutatása 

 

3.6.1 Élettörténeti módszer a társadalomtudományokban 

 

A társadalmi folyamatok vizsgálatának a célja minden esetben egy társadalmi jelenség minél 

alaposabb megértése, illetve szabályszerűségeiknek megismerése. A szociológiai kutatások, 

már a diszciplína önálló tudományágként való megjelenésétől kezdve két nézőpont mentén 

kezdtek kialakulni. Az azonban mindkettőben közös volt, hogy a társadalom működését 

kívánták feltárni. E cél elérésében a két út több dologban eltér egymástól, például abban, hogy 

az egyéni cselekvést meghatározó tényezőket milyen típusú adatok alapján tárják fel és 

                                                           
18 Devecsert falusias típusú településként kezelhetjük a helyi lakosok életvitelét tekintve, annak ellenére, hogy a 

település intézményrendszere, infrastrukturális ellátottsága és a lakosok száma miatt visszakapta városi rangját. 
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értelmezik. Az európai színtéren a szakma egyik „ősatyjának”, Emile Durkheimnek a nevéhez 

köthető az a tudományos irányzat, melynek továbbélésével rokonok a mai kvantitatív 

társadalomtudományi kutatások. Durkheim először 1897-ben publikálta jeles kutatását, 

melyben az öngyilkosságok számának alakulását a már meglévő statisztikai elemzések 

vizsgálatán keresztül figyelte meg, s ezekből kiindulva tipizálta az öngyilkosságok fajtájit, 

motivációs hátterük szerint csoportosítva azokat. (Durkheim 2003) A másik szemléletmódot 

képviselő „ősatyaként” tekinthetjük Max Webert, aki az egyéni cselekvés motivációinak 

megértéséhez történeti dokumentumokat, egyházi iratokat s egyéb írásos forrásokat elemzett, 

majd ezekre alapozva írta meg 1905-ben A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című, 

egyik fő művét is. (Weber 1995) Azáltal, hogy Weber az említett forrásokra támaszkodva 

értelmezte az általa vizsgált társadalmi jelenségeket, alkotásait a kvalitatív társadalomkutatások 

korai gyökereinek tekinthetjük. A kvalitatív kutatásoknak nem csak a forrásai, de központi 

célkitűzésük is összecseng Weber szociológiai nézőpontjával. A Weber nevéhez fűződő 

megértő szociológia úgy vizsgálja a társadalmat, (Weber 1987) hogy az egyéni cselekvők 

megfigyelhető viselkedésén túl, azok motivációit is megpróbálja a lehető legteljesebben 

megérteni. A kvalitatív vizsgálatok során a kutatót hasonló érdeklődés vezeti. Norman K. 

Denzin (1989) még régebbi időkre vezeti vissza a kvalitatív módszerek gyökerét, egészen az 

Augustinus vallomásaiban is fellelhető autobiografikus emlékezet megjelenéséig. A kvalitatív 

vizsgálatok esetében az interpretatív módszer kialakulását azonban, az általam ismertetettekhez 

hasonlóan Denzin is Weber nevéhez köti. (Denzin 1989:13) 

 A kvalitatív kutatási eljárások csoportjába számtalan módszer tartozik (pl. kvalitatív 

terepkutatás, diskurzusanalízis, fókuszcsoportos interjú, grounded theory, történeti 

forráselemzés), melyek közül jelen esetben az élettörténeti, más néven biográfiai módszer 

kialakulásának fontosabb állomásait, illetve annak sajátosságait szeretném bemutatni. A 

gyökereket keresve egészen az 1920-1930-as évekig kell visszanyúlnunk, majd külön ki kell 

emelni egy másik időszakot is, az 1970-es évek végét. (Róbert 1982, Denzin 1989) 

Az élettörténeti technika kialakulását William Isaac Thomas és Florian Znaniecki 

nevéhez kapcsolhatjuk. A XX. század legelején kezdődött a két szerző közös munkája, a 

chicagói iskola keretein belül. Közösen vizsgálták a lengyel migráns parasztok személyes 

dokumentumait, így hozzátartozóikkal váltott leveleiket, naplóikat és önéletrajzi 

visszaemlékezéseiket. (Thomas-Znaniecki 2002) Közös munkájukat követően az 1930-as 

években Thomas devianciakutatásain keresztül az amerikai szociológiában kezdett elterjedni 

az élettörténeti módszer, s Znaniecki lengyelországi oktatói tevékenysége által az európai 

tudományos színtérre is bekerült ez a technika. A mai élettörténeti kutatások esetében 



45 
 

leggyakrabban alkalmazott interjús technika is megjelent Thomas kutatásaiban, illetve 

Znaniecki ahhoz hasonló céllal alkalmazta a módszert, viszont ő írásos formában: egy 

szempontrendszer alapján irányított, írásbeli visszaemlékezéseket kért az általa vizsgált csoport 

tagjaitól. (Znaniecki 1934) 

A következő fontos időpont a módszer történetében, az 1978-as ISA konferencia, 

melyre Uppsalaban került sor. Itt egy kutatócsoport alakult „Biography and Society” néven, 

majd kiadták saját folyóiratukat is, Life Stories/Recits de vie címmel. (Denzin 1989:8) Szintén 

ehhez az időponthoz köthető a módszer magyarországi megjelenésének gyökere is. A Daniel 

Bertaux által vezetett kutatócsoport tagja volt Hankiss Ágnes és Kárpáti Zoltán is, kik a hazai 

szakirodalomba is beemelték e technikát.19 (Bertaux szerk. 1981) 

Az 1970-es évek vége nem csak a csoport formális megalakulása miatt vált fontossá, 

hanem amiatt a tudományos paradigmaváltás miatt is, melyet interpretatív fordulat néven 

ismerünk. E módszertani nézőpontváltás, a korábbi pozitivista szemléletmóddal szemben 

áthelyezte a vizsgálatok hangsúlyát a szövegek értelmezésére. A fordulat meghatározó jelleggel 

bírt nem csak a szociológia, hanem különféle társadalomtudományos diszciplínák területén. 

Denzin úgy foglalja össze a változást, hogy onnantól kezdve úgy tekintünk az egyéni 

szövegekre (pl. naplók, önéletrajzok, interjúk, levelek), mint a reprezentációk foglalatára, 

ezáltal társadalmi szövegeknek tekinthetjük őket – vagyis az egyéni narratívából a társadalom 

működése ismerhető meg.  (Denzin 1989:9-10, Berger-Quinney 2005) Ha definiálni szeretnénk 

az interpretataív biográfiai módszer jelentését, az egy olyan anyaggyűjtési és tanulmányozási 

folyamatot jelent, amely során személyes dokumentumokat választunk ki, melyek az élet 

fordulópontjairól számolnak be. E módszerrel egyes társadalmi csoportok „hétköznapi 

életének” bizonyos szegmensei (pl. családon belüli kommunikáció működése, devianciák 

kialakulásának története, baráti kapcsolatok kialakulásának folyamata) közelíthetők meg, 

amelyekbe máskülönben alig nyerhetnénk bepillantást. Igaz ez azon kutatásokra, melyek a 

nagyobb életváltozásokra fókuszálnak, de akkor is jól alkalmazható, ha az ezek közötti 

„nyugalmi” életszakaszok jellemzőit kívánjuk feltárni. (Kovács 1992:89) Az élettörténeti 

kutatások két nagyobb típusát különíthetjük el: az egyik az autobiográfia, amely esetén a 

személy maga jegyzi le az élettörténetét. Ide tartozik a life history és a life story. A másik a 

biográfia, amikor egy másik személy, a megfigyelő írja le az élettörténetet. (Bertaux 1981b:7-

9) A tudományos fordulatot Denzin három forrásból eredezteti: Jacques Derrida, C. Wright 

                                                           
19 Természetesen a biográfiai módszer hazai elterjedése nem tekinthető egy ágon zajló, lineáris folyamatnak. Más 

fontos szerzőket is említhetünk, kiknek jelentős szerepe volt a módszer magyarországi megjelenésében, így 

például Lányi Gusztáv, vagy Róbert Péter munkásságát is kiemelhetjük e tekintetben. 
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Mills és Jean-Paul Sartr nevéhez köti, s ő Mills elméleti vonalát követi munkásságában. (Denzin 

1989) 

Az eddig elmondottakból az is következik, hogy néhány kutatási irány szorosan 

összefonódik az élettörténeti vizsgálatokban. Nem igazán választhatjuk el egymástól ugyanis 

ezekben a történeti nézőpontot, az identitás és az emlékezet működésmódjainak vizsgálatait. 

A történeti szemléletmód nagyon áthatja tehát az ilyen vizsgálatokat, hiszen az egyéni 

életben látjuk lecsapódni a történelmi folyamatok, események hatását, s az élettörténeti 

kutatások mindig a múltra irányulnak. (Róbert 1982:188) Bertauxtól származik az a 

megállapítás, amely világosan megfogalmazza azt, hogy mi a létjogosultsága az élettörténeti 

vizsgálatnak a társadalomtudományok területén: az élettörténeti módszerből arra kapunk 

választ, hogy a társadalmi viszonyok és a történelmi változások hogyan jelennek meg az egyén 

személyes megélésében. (Bertaux 1981a:35, Bertaux 2001:50-51) Gyakran merül fel a 

módszerrel kapcsolatban az a kérdés, hogy mennyire fontos a történelmi hitelesség az 

élettörténetek esetében. Alapvetően nem a történelmi hitelesség tekinthető a narratíva-

értelmezés fő céljának. (Riessmann 1993:21-23, Atkinson 1998:60-61) Amit valójában 

keresünk az ilyen anyagokban, az elbeszélő szubjektív valósága, vagyis az önfelfogása. Ezt 

mindig egy saját interpretációs nézőponton keresztül mutatja be, amelyen keresztül az elemző 

feladata, hogy megértse az élettörténet sajátos mintázatát. (Atkinson 1998:5, Niedermüller 

1988:377) Ami viszont a legfontosabb az ilyen szövegek „igaz volta” tekintetében, az a belső 

konzisztenciájuk. Ez nem a történelmi keretek hibátlan elbeszélését jelenti, vagy nem a 

szövegben elhangzó szavak teljes ellentmondás-mentességét, hanem azt az összhangot, melyet 

az elbeszélő által mondottak és az általa elmesélt cselekvések, vélekedések, gondolkodásmódok 

és korábbi reakciók együtt adnak. (Atkinson 1998:60)  

 A korábbi fejezetekben már volt szó a kollektív emlékezetről. Itt azonban az önéletrajzi 

emlékezet fogalmát kell röviden definiálni. Az emlékezetnek ez az a szférája, mely 

információkat őriz az egyén saját életéről. (Conway 2000, Pataki 2001:267, Rubin 1986:7) 

Ennek köszönhetően az egyén idővel nem veszíti el identitását, hanem folyamatosan 

újraértelmezve magát, az önéletrajzi emlékezet által biztosítva az azonosságérzést és a 

folytonosság érzését, tulajdonképpen önmaga marad. Az önéletrajzi emlékezet által képes az 

egyén megfogalmazni az élettörténetét is. Ennek a kétféle foglalatáról már volt szó, viszont 

hangsúlyoznunk kell e kettő – a life story és a life history – jelentésébeni különbségét. Míg az 

első az elbeszélt élettörténetet, a második a megélt élettörténetet jelenti, mely fogalmi tisztázást 

sokan megtették már. (ld. például Atkinson 1998:4, 7-9, Pászka 2007:166-178, Rosenthal 

2013:228, 244) Tehát, például egy élettörténeti interjút az első típust bemutató egységként 
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kezelhetjük. Ebből adódóan, úgy fogalmazhatunk, hogy egy ilyen anyagot az éppen aktuális 

identitás foglalatának tekinthetjük, melyet az egyén konstruál meg. Ezért az élettörténet, ahogy 

az identitás is, idővel és szituációtól függően, változik. 

Dolgozatom kereteit szétfeszítené, ha a harmadik fent említett szorosan idetartozó 

tényező, az identitás jelentésének tisztázására vállalkoznék. E fogalomnak ugyanis az elmúlt 

évtizedekben nagyon széleskörű szakirodalma jelent meg, melyek között találunk olyanokat is, 

amelyek elsődleges célja a fogalmi meghatározás. (Ld. például Hidas 2008) Az identitás 

egyetlen aspektusáról azonban úgy gondolom, hogy szükséges itt mégis röviden szólni, mivel 

a Paul Ricoeur nevéhez fűződő látásmód megteremtette a narratív elemzések konstruktivista 

szemléletű irányzatát. A narratív identitás fogalma Ricoeur gondolatmenetén alapul, s 

napjainkra szintén óriási szakirodalmi háttérrel rendelkezik. Ricoeur meghatározó jelentőségű 

elmélete szerint a személyes identitás két részből áll. Az egyik az idem amelyet 

„ugyanazságként” szokás fordítani, s egy statikusabb része az identitásnak. Ez a 

személyiségnek az a része, amely a külsődleges vonásokkal, szerepekkel való azonosulás által 

jön létre. A másik az ipse, amely „őmagaság”, vagy „önmagaság” néven ismert a hazai 

szakirodalomban. Az identitásnak ez a része az átélt élmények, tapasztalatok alapján állandóan 

alakul, ezáltal változékonyabb, s nyelvi eszközökkel nehezebben fogalmazható meg. (Ricoeur 

1991, Ricoeur 1992) Az egyén identitásának kialakulásáról és annak megismerhetőségéről az 

alábbi definíció szerint vélekedik Ricoeur: „Az elbeszélt élettörténetben megszülető narratíva 

hozza létre az egyén identitáskonstrukcióját, amelyet az ő narratív identitásának nevezhetünk. 

Ez annak a történetnek az identitása, amely megteremti az egyén identitását.”20 (Ricoeur 

1992:147-148) E definíció megfogalmazásával Ricoeur azért hozott jelentős változást az addigi 

identitáskutatásokhoz képest, mert az identitást nem tekinti teljesen állandónak, de mindenestől 

„cseppfolyósnak” sem. Azt, hogy „ne veszítsük el önmagunkat”, az idem-identitás adja, míg az 

ipse-identitás az új élmények folytonos befogadására hívatott, állandóan alakítva az egyén 

identitását. Ezért Ricoeur szerint csak a két rész együttes vizsgálatából érthető meg minden 

eredeti élmény, amelyeket az egyén narratívákban fogalmaz meg, s ezek elbeszélésével jön létre 

a narratív identitás. Ezen a szemléletmódon alapuló kvalitatív módszertani iskola – 

természetesen bizonyos nézőpontbeli eltérésekkel – külföldön (ld. például Rosenthal 1994, 

Rosenthal 2013, Rosenthal 2014) és hazánkban is meggyökerezett az 1990-2000-es évekre. 

(Ld. például Kovács-Vajda 1994, Kovács 2007) A narratív élettörténeti módszert alkalmazó 

kutatók egy olyan interjúkészítési és elemzési eljárást használnak, amelyben nem az objektív 

                                                           
20 A definíció az angol nyelvű szöveg alapján, saját fordítás szerint szerepel itt. 
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valóságot keresik. A megélt és elbeszélt élettörténet (life history és life story) egymásra 

gyakorolt hatását szeretnék feltárni úgy, hogy az élettörténeti szöveg alapján igyekeznek 

ütköztetni azokat egymással. (Kovács-Vajda 2007:217-219, Kovács 2007:374) E folyamatban 

az elbeszélőn kívül kiemelkedően nagy hangsúlyt kap az interjúkészítő és elemző személye is, 

mivel az előbbi személyére reagálva születik meg a szöveg, illetve az utóbbi narratív 

látásmódján keresztül kerül interpretálására.  

A fenti nézőpont is nagyon termékeny munkát eredményezhetett volna, azonban olyan 

etikai kérdések merülnének fel az interjúalanyok személyének védelmét érintően, melynek 

kezelését e kutatás nem vállalhatná. Ez abból adódik, hogy egy jól körülhatárolható, szűk 

társadalmi térről van szó, ahol az egyes élettörténetek bemutatásával egymásra és önmagukra 

ismerhetnének az interjúalanyok. Ezért a pszichés mélység feláldozásával, egy tágabb 

horizontot mutatok be.  Ezért az élettörténetekre az imént bemutatott narratív elméleti 

perspektíva helyett én a Daniel Bertaux-féle módszertani nézőpontból tekintek, amely az olyan 

kutatás során, amikor egy „mikrovilág” működését szeretném feltárni, kiválóan alkalmazható.21 

Bertaux több művében megfogalmazza, hogy melyek azok a teoretikus és metodológiai alapok, 

ahogyan az élettörténeti interjúkra tekinthetünk, és milyen adatforrásként szolgálnak, milyen 

értelmezési lehetőségeket nyújtanak a szociológus számára. (ld. részletesen kifejtve például 

Bertaux 2003) Akárcsak Denzin, ő is a Mills-féle elméleti irányzatot követi módszertani 

szempontból, amikor őt idézi arra vonatkozóan, hogy a társadalomtudomány érdeklődésének 

középpontjában a társadalmi struktúrának és a történelemnek, valamint ezek élettörténetekben 

való megjelenésének kell állniuk. (Mills 1959) Az élettörténeti interjúkra úgy tekinthetünk, 

mint egy szubjektív nézőpontból megfogalmazott, azonban objektív elemeket – leellenőrizhető 

történelmi tényeket – is tartalmazó, az egyén élettörténetét bemutató elbeszélési formára. A 

bertauxi nézőpontot követve én is úgy szemlélem az interjúkat, mint amelyekből 

megismerhetők az elbeszélő személy cselekvései, tevékenysége, életének főbb színterei, emberi 

kapcsolatai stb., illetve az is, hogy milyen eseményeket élt át és ő hogyan reagált azokra. Nem 

az azonban a legfontosabb információ az elemzés során, hogy mi történt az egyes emberrel, 

hanem az, hogy az adott társadalmi környezetbe ágyazva mi történt vele. Az így megismerhető 

társadalmi kontextus az, amely érdekel az elemzés során, ezt szeretném bemutatni az interjúkat 

feldolgozva. Úgy válik megismerhetővé egy ilyen társadalmi kontextus – Bertaux szavával élve 

miliő, ami tulajdonképpen a társadalom egy kis szeletének életterét, egy „mikrovilágot” jelent 

–, hogy megpróbálom minél alaposabban bemutatni, például annak főszereplőit meghatározva, 

                                                           
21 Ahogy ezt a magyar szociológiai szakirodalom terén többen, például Bögre Zsuzsanna is alkalmazza. (Ld. 

például Bögre 2003b, Bögre 2004, Bögre 2006, Bögre 2007b) 
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szabályrendszerét, belső dinamikáját ismertetve. Bertaux amellett érvel, hogy e kontextus 

megismerése nem valósítható meg mindössze egy egyén élettörténetén keresztül. A valódi 

jelentések megértéséhez ebben az esetben az adott miliő tagjának kellene lennie az elemzőnek. 

Ha nem az, akkor viszont ilyen esetben könnyen eshet az absztrakt feltételezések és a hamis 

konkretizálások kettősének csapdájába. A vizsgált mikrovilág működését láthatatlan társadalmi 

erővonalak (lignes de force sociales) határozzák meg. Bertaux úgy írja le ezek viselkedését, 

mint a Föld mágneses terének működését: láthatatlan szervező erők egy társadalmi jelenség 

által megmutatkozó jelenet mögött. Ezek felderítésére és leírására a résztvevő megfigyelés 

módszerén kívül az élettörténetek vizsgálata is alkalmas eljárásmód. (Bertaux 2003:39-51) Azt 

a mikrovilágot, melynek a vörösiszap-katasztrófa devecseri károsultjai tagjai, ebből az elméleti 

nézőpontból megközelítve szeretném bemutatni. 

Denzin összegzi azokat a fontosabb elemeket, amelyek általában megtalálhatók egy 

élettörténetben, vagy jellemzik azt.22 Az első az önmagunk megkülönböztetése másoktól, 

másodszor, a nem és az osztályhelyzet meghatározzák az elbeszélés stílusát, tartalmát, s sokszor 

hangsúlyossá is válnak a szövegekben. Harmadszor, a családi gyökerek megjelenítése fontos – 

rendszerint a szöveg legelején – és nagy szervezőerővel bír a teljes anyagra nézve, illetve 

elhelyezi az egyént a társadalom csoportjain belül. A negyedik az olyan szövegbeli 

fordulópontok megjelenése – ezek nem minden elbeszélést jellemeznek – amelyek azzal, hogy 

például megadják az élet kezdőpontját, feltételezik, hogy annak van egy záró eseménye is. Az 

ötödik szempont a szerző ismert vagy kideríthető volta. Feltételezhetjük, hogy minden ilyen 

jellegű szöveget egy konkrét egyén lejegyzett vagy értelmezett, s ennek definiálása fontos. A 

hatodik az olyan események bemutatása, melyek kiemelkedő „útjelzői” a szövegnek, például 

egy jelentős személy halála, az ilyenek értelmet adnak a többi eseménynek is. A hetedik tényező 

az, hogy ne a valódi személyt próbáljuk megtalálni a szövegben, hanem úgy kell kezelni őt, 

mint azt, aki „kívül van”, s az életéről írt. Megtalálhatók olyan fordulópontok is a szövegben, 

amelyek nagy jelentőségük miatt a Tengelyi-féle sorsesemény fogalmával azonosíthatók 

(Tengelyi 1998:43, 199), ezeket Denzin epiphany névvel illeti. Végül tudatosan külön kell 

kezelnünk a történelmi és a szövegben elhangzó tényeket. Mindkettő fontos, hiszen általában a 

szociológiai vizsgálatok legfőbb feladata a történelmi helyzetre adott reakciók megismerése a 

szövegekből. (Denzin 1989:17-23) Ezen elemeken kívül vannak még olyan strukturális 

sajátosságok is, melyek társadalmanként, koronként és társadalmi csoportonként eltérőek. 

Ezeket élettörténeti forgatókönyveknek nevezzük. (Pataki 2001:266) E forgatókönyvek 

                                                           
22 Ő az élettörténet-írásra vonatkozóan adja meg a kilenc főbb pillért, azonban ezek egy szóban elhangzó 

élettörténet esetében is megtalálhatók. 
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kulturálisan áthagyományozódnak, akár generációk között is, s az a funkciójuk, hogy segítsék 

az elbeszélés felépítését. A befogadó számára is könnyíti a jelentésértést, ha ismeri az adott 

kultúra sajátos forgatókönyveit.  

Az élettörténeti interpretáció során alapvető célunk tehát azt megérteni, hogy az egyén 

hogy ad értelmet saját életének, és ezt hogyan foglalja szövegbe. (Denzin 1989:9) Az egyén 

által átadandó jelentés megértését – vagyis az elsődleges tapasztalat élményéhez való 

hozzáférést – több tényező nehezíti, s torzítja. Ezeket Riessmann öt lépéshez kapcsolja 

(Riessmann 1993:8-15), melyek egy reprezentációs tapasztalat lépései. Mind az öt szinten 

párhuzamosan történik egy kinyilvánító és egy redukciós folyamat. Az elsőt az elbeszélő végzi, 

amikor az elsődleges tapasztalat elbeszélése előtt valamilyen szempont szerint válogat az 

emlékei közül. Ez egy olyan szelekciós folyamat, amely során a szituációnak megfelelően 

fontos elemeket fogja bemutatni. A második lépés, amikor az elbeszélés megtörténik, ahol az 

előadás módja, lehetőségei is befolyásolják a tartalom megértését. A harmadik szempont az, 

hogy milyen eszközzel kerül rögzítésre az élettörténet. Például egy videokamerás felvétel plusz 

információkat hordoz egy diktafonnal készült hanganyaghoz képest, nem beszélve az erősen 

szelektáló jellegű jegyzetelésről. A következő lépés az elemzés, amikor a kutató saját 

értelmezéssel ruházza fel az élettörténetet. Végül az olvasó is értelmezi azt, amikor a publikált 

anyaggal megismerkedik. Ezen lépések tehát mind erősen befolyásolják az átadott jelentés 

tartalmát. 

Mint ahogy a kvalitatív kutatásokra általában nem, úgy a biográfiai vizsgálatokra sem 

jellemző a reprezentatív minta kiválasztása. (Plummer 2013:140) Ennél sokkal fontosabb, hogy 

a vizsgált kérdés releváns legyen az egyén számára. Általában az ilyen kutatások során arra kell 

törekedni, hogy minél homogénebb minta alakuljon ki. Ilyenkor ugyanis a bemutatni kívánt 

csoportra jellemző sajátosságok több alany, minél inkább hasonló tapasztalatán, megélésén 

keresztül mélyebben megérthetővé válik. Amikor a szövegeket elemezzük, meg kell adni, hogy 

az elemzés során milyen célra használjuk a forrásokat. Plummer egy skálán szemlélteti, hogy 

egészen a nyers vagy majdnem nyers szövegek közlésétől, a mindössze az elméleti 

megállapítások illusztrálására használt, rövid idézetek bemutatásáig, többféle alkalmas eljárás 

létezik. (Plummer 2013:152-153)  

 Ha azt nézzük meg, hogy milyen típusú dokumentumok alkalmasak az élettörténeti 

vizsgálatra, két nagyobb csoportot különíthetünk el: az írásos emlékeket és az interjúkat. 

Mindkét esetben olyan anyagokat használhat fel a kutató, amelyek egy adott egyén vagy egy 

csoport szubjektív magatartását mutatják. A felhasznált anyag lehet komplett élettörténet vagy 

annak egy tematikus szelete, illetve annak egy szerkesztett változata.  Forrásul szolgálhatnak 
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az elemzéshez személyes dokumentumok, ezek levelek, naplók, feljegyzések és interjúk vagy 

harmadik személyű dokumentumok, például rendőrségi jelentések. Ezeket használhatja a kutató 

a rendszerint induktív logikával dolgozó élettörténeti módszer esetében. (Róbert 1982:185-191) 

 Az élettörténeti módszerekkel végzett kutatások tehát világviszonylatban egyre 

nagyobb teret nyernek az 1970-es évek vége óta. Ennek egyik oka az, hogy e módszer 

kifejezetten alkalmas nem csak az egyéni, hanem a nagy, társadalmi szintű traumákat átélő 

csoportok élményeinek megismerésére. A világháborúk, népirtások után néhány évtizeddel 

méltán merült fel az erre való igény. Napjainkban is jól használható ez a módszer az ezekhez 

hasonló megrázkódtatások értelmezéséhez is, amelyre példát fogok adni a vörösiszap-

katasztrófa vizsgálatának keretei között. 

 

 

3.6.2 Alkalmazott kutatási módszer 

 

A jelen dolgozathoz alapot adó vizsgálatról már a bevezetésben is esett szó, így e fejezetben 

kevésbé annak motivációs hátterét szeretném ismertetni, mint inkább technikai részleteit. 

Az elemzés alapjául szolgáló kutatás két időpontban zajlott Devecserben. Először 2010. 

november 12-27-e, majd 2013. augusztus 22-e és november 13-a között került sor az 

adatfelvételre. Az első időszakban egy feltáró jellegű elsődleges kutatást végeztem, melynek 

eredményeit 2011-ben írt szakdolgozatomban mutattam be. Mivel a kutatás egy korábban nem 

vizsgált társadalmi helyzetet járt körül, annak célja a felderítés volt, s ebből adódóan elsősorban 

tematikus elemzést végeztem az elkészült anyagon. Ekkor 14 élettörténeti interjú készült, 

közülük egy közvetetten károsult személlyel, a többi pedig közvetlen károsultakkal. Ebben az 

időszakban az interjúalanyok többségével még régi otthonukban tudtam beszélgetni, így 

személyesen is szembesültem azokkal a károkkal, amelyeket az iszapömlés okozott. A második 

interjús időszakban, 2013-ban augusztus 22-27-e között további kilenc interjút vettem fel, s 

ezek közül is egy közvetett károsult személlyel készült. További két interjút készítettem 2013. 

november 13-án, olyanokkal, akik a katasztrófa után elköltöztek Devecserből. Az augusztusi 

kutatási szakaszban, mint már említettem, további nyolc szociológus hallgató készített összesen 

70 élettörténeti interjút Devecserben.23 Az ő interjúalanyaik közül is legtöbben közvetlen 

                                                           
23 Kutatásom során mindössze egy roma interjúalannyal beszélgettem, azonban a 2013-as hallgatói interjúk között 

célzottan romákkal felvett anyagok is megtalálhatók: hat roma élettörténet készült. A romák megélését terjedelmi 

okokból nem elemzem részletesen jelen dolgozatban. Előttem Bartal – Ferencz kutatásuk beszámoló kötetében 

külön fejezetben, részletesen foglalkoztak a károsult roma lakosság helyzetével. (Bartal-Frerencz 2015:160-169) 
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károsultak voltak. A kutatás második szakaszában törekedtem arra, hogy egyaránt készítsek 

interjút az új lakóparkba, illetve a város más területén használt ingatlanba költözőkkel. Saját 

interjúimon kívül dolgozatom egyes fejezeteiben az alacsony esetszám miatt, a bontakozó 

értelmezéseimhez felhasználtam a hallgatói interjúk közül is többet. Ezek kiválasztása során 

ugyanúgy nem a reprezentativitásra törekedtem, mint saját interjúalanyaim kiválasztásakor. 

Mindkét esetben azt tartottam szem előtt, hogy az aktuálisan vizsgált téma mely személyekre 

nézve releváns. Erre ad példát az, amikor lakóhely szerinti felosztásban elemzem az 

élettörténeteket. Ekkor saját interjúimat a hallgatók által felvett szövegekkel egészítettem ki, az 

elemszám növelése s a folyamatok biztosabb megértése érdekében, annak megfelelően 

válogatva, hogy melyik szöveg milyen lakásmegoldást választó interjúalannyal készült. 

Mintavételi eljárásként mindkét időszakban a hólabda módszert alkalmaztam. (Babbie 

2003:206-207) Mivel az első időszakban – nagyon röviddel a katasztrófa után – még nem volt 

elérhető névlista a károsultakról, ez az eljárás tűnt a legalkalmasabbnak. Ezen kívül a 

szomszédsági kapcsolatokban rejlő társadalmi tőkét is ki tudtam használni az egymás ajánlása 

kapcsán. A második megkérdezéskor szintén ezzel az eljárással kerestem interjúalanyokat, de 

törekedtem arra, hogy legyenek olyan megkérdezettek is, akikkel mindkét kutatási hullámban 

beszélgethetek. Így három személyt sikerült újra megkeresni, amely különösen jó lehetőséget 

nyújtott a katasztrófa utáni feldolgozási folyamat megfigyelésére. A minta homogenitását az 

biztosította, hogy minden tagja devecseri lakosként élte át a vörösiszap-katasztrófát, tehát egy 

jól körülhatárolható mikrovilágba tartoznak. 

Mindkét időszakban a Bertaux-féle élettörténeti szemléletmóddal dolgoztam. Ehhez 

élettörténeti interjúk készültek, melyeket a dolgozat elemző fejezeteiben egyrészt látens 

tartalomelemzéssel dolgoztam fel, másrészt szerkezeti elemzéssel. A látens tartalomelemzés 

esetében az interjúszövegek mélyén meghúzódó tartalom felderítése és megértése volt a cél. 

(Krippendorff 1995:22-59, Babbie 2003:357-358) A szerkezeti elemzéshez pedig Pataki Ferenc 

szempontjainak megfelelően az interjúszövegek szerkezetének koherenciáját, egységességét és 

terjedelmét tanulmányoztam. (Pataki 2001:309-357, 381-387) 

Az elhangzott beszélgetéseket minden esetben diktafonnal rögzítettem, majd a lehető 

legteljesebben szöveghű átirat készült róluk. Az így kapott átiratokat nem szoftveres úton, 

hanem kézi elemzéssel dolgoztam fel. A beszélgetések lejegyzése során fontosnak tartottam, 

hogy az elbeszélő nyelvhasználata, az általa alkalmazott élőbeszéd kerüljön rögzítésre, 

feltüntetve benne az érzelmi reakciókat (pl. sírás, nevetés, hümmögés) és a hosszabb-rövidebb 

szüneteket, gondolkodási időt. Ez az átiratok feldolgozása, értelmezése során abban segített, 
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hogy közelebb kerüljek ahhoz a jelentéshez, amelyet a kimondott szavakkal szeretett volna 

kifejezni az elbeszélő. 

A lejegyzett szövegek feldolgozásának sokféle módja létezik – sokszor szoros 

összefüggésben azzal, hogy milyen teoretikus élettörténeti irányzatot követ a kutató. Az 

elemzés során fő célom az volt, hogy a szövegek jelentését valamilyen eszközzel feltárhassam 

(pl. megértsem, hogy amikor az interjúalany azt mondja, hogy „minden elveszett”, pontosan 

mit ért a „minden” kifejezés alatt; vagy amikor „családról” beszél, az kiket jelent számára). 

Ehhez egy olyan eljárást alkalmaztam, mely egyszerre áll közel a jelentés kondenzáció (Kvale 

2005:190-194), a keresztszekcionális kategorikus indexálás (Mason 2005:135-155) és az oral 

history elemzés (Bögre 2003b, 2006:15-19, 2007b, Kovács 1992:89-94) jelentésgenerálási 

módszeréhez. Az elemző munka induktív logikán alapult. A nagy mennyiségű gépelt 

interjúszövegeket többször átolvastam, és ezzel párhuzamosan mélyedtem el azon témák 

szakirodalmában, melyek fontosnak tűntek azáltal, hogy az interjúkban sokszor, nagy 

hangsúllyal kerültek elő (pl. a trauma működése; az otthon fogalmi meghatározása). Az interjúk 

szövegegységeit (szekvenciáit) megjelöltem egy-egy fogalommal (pl. „iskolai élmények”, 

„baráti kapcsolatok”, „katasztrófatörténet”). Ezeket a „címkéket” úgy próbáltam 

megválasztani, hogy minél jobban kifejezzék, hogy milyen téma áll az interjúalany szövegének 

fókuszában. Ennek érdekében sokszor az elbeszélő szóhasználatával éltem. Ezek az 

„indexkategóriák” arra szolgáltak, hogy az egyes interjúk tematikus vázát megadták. Jól 

láthatóvá váltak általuk az olyan szerkezeti sajátosságok, mint a témák sorrendje, említésük 

gyakorisága, terjedelme. 

Az elemzés következő lépését jelentette, hogy az interjúkat a kapott „címkékkel” ellátva 

egymás mellé tettem, s komparatív elemzést végeztem rajtuk. Ennek során két dolgot 

vizsgáltam meg. Egyrészt, hogy szerkezetük tekintetében milyen hasonlóságok, különbségek, 

általános sajátosságok jellemzik az elbeszéléseket (pl. a 2010-es interjúkat általánosan 

jellemezte, hogy a hosszan kifejtett katasztrófatörténetet az azt megelőző pár óra rövid 

bemutatása vezette fel), másrészt, hogy az egyes témákról ki hogyan beszél (pl. a katasztrófát 

megelőző pár óráról szóló történetekben milyen eseményekről hallunk, hogyan emlékeznek 

annak hangulatára az elbeszélők). Végül a szakirodalomban olvasottakkal is összevetettem az 

interjúszövegek kialakult értelmezését, s az elemzés során nyert eredményeket annak fogalmi 

rendszerét használva mutattam be.  

Az elemzés megkezdésekor felmerült az a kérdés, hogy mekkora szövegrészt használjak 

az élettörténetekből ahhoz, hogy kutatásom kérdésére választ kaphassak. Az interjúnak egy 

szekvenciáját – például a katasztrófa napját – elemezzem csak vagy az egész élettörténetet? Az 
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utóbbi mellett döntöttem, mivel így nem csak annak vizsgálatára volt lehetőségem, hogy 

hogyan ágyazódott az egyén a közösségekbe a katasztrófa alatt, hanem ezáltal az eset előtti és 

utáni társadalmi integráltságát is lehetőségem volt megfigyelni. Így a fent ismertetett módon a 

teljes élettörténetekben kerestem azokat a témaköröket, amelyek az interjúk szerkezeti vázát 

adják. E témák terjedelmi sajátosságait is, de főleg a bennük felmerülő kulcspontokat – s azok 

mintázatát – figyeltem meg. Az elbeszélések tehát tartalmi és szerkezeti (strukturális) 

szempontból is jellemezhetők. 

Alapvetően a szövegek struktúrájában találtam közös vonásokat. Így a szövegek 

elemzését – melynek eredményeit a dolgozat következő fejezeteiben ismertetem – főleg az 

egyes interjúkban közös, hasonlóan megjelenő „dramaturgiai fordulópontokra” építettem 

(Kovács 1992:92) (pl. a katasztrófa bekövetkezésének pillanata; a házválasztásról való 

döntéshozatal; annak tudatosulása, hogy a ház bontásra kerül; az új házba beköltözés), mivel 

ezekben volt látható a leginkább hasonlóság. Az ilyen csomópontok körül megjelenő tartalmi 

egyezéseket és eltéréseket figyeltem meg az interjúkban (pl. az első reakció a katasztrófa 

bekövetkeztekor a kapcsolatteremtés igénye; a ház lebontásáról szóló döntést megtudva 

általános élménynek bizonyult, hogy a több hétig tartó takarítást hiábavalónak érezték). Ezek a 

témakörök adták az elemzés témáit, így az elemző fejezetek címét és azok főbb kérdéseit is. Az 

elemzés során nem azt ismertetem, hogy miként leltem meg ezeket a csomópontokat, hanem 

bemutatásuk során azt tárgyalom részletesen, hogy az interjúk tartalmi elemei milyen 

mintázatot mutatnak, s ezt mi befolyásolja. 

Tehát, ahogy azt Bertaux javasolja, ezzel bemutatom a mikrovilágra jellemző emlékezet 

struktúráját, annak részeihez kapcsolódó szereplők, események, érzelmek stb. (vagyis tartalmi 

elemek) változatosságát és igyekszem feltárni, hogy milyen (strukturális) eltérések okozzák a 

különbségeket. A longitudinális kutatás arra alkalmas, hogy ezek időbeli átrendeződését is 

megfigyelhetjük. Összességében mi az, amit megtudhatunk így az elemzésből? Nem az 

elhangzott tények igazságtartalma válik nyilvánvalóvá. Sokkal inkább az, hogy a vizsgált 

mikrovilág tagjainak (károsult devecseriek) milyen sajátos emlékezete alakult ki arról, hogy mi 

segíti vagy hátráltatja az egyéni traumafeldologzást, és ez hogyan jelenik meg társadalmi 

csoportok szintjén. Ehhez, amiket meg kell figyelni – amelyek az említett csomópontokat 

meghatározzák –, azok a központi kérdésre adott, közösségre jellemző válaszok. 

Az elemző fejezetekben többször találkozhatunk feltételes módban megfogalmazott 

állításokkal. Ennek nem az a magyarázata, hogy állításaimban bizonytalan lennék, hanem az, 

hogy a tartalomelemzés során a kutató személye, látásmódja erősen befolyásolja a felismert 
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jelenségeket, így lehetséges, hogy egyazon adatok alapján más tendenciák is értelmezhetőek 

lennének.  

Az általam alkalmazott elemzési eljárás célja az interjúszövegekben elmondottak 

interpretálása, egyrészt az interjúszövegek összehasonlításával – komparatív elemzésével –, 

másrészt a szakirodalmi ismeretek alapján keretbe helyezve azokat. Tulajdonképpen az 

interjúalanyok megéléseit értelmezem ezzel a módszerrel, anélkül, hogy ütköztetném, 

megpróbálnám másként látni azokat, mint ahogy az elbeszélők megélték. Természetesen, amint 

már említettem, a kutató személyét nem vonhatjuk ki az elemzésből, mivel saját szemléletmódja 

tükröződik az elemzési témák kiválasztásában, a hangsúlyok megfogalmazásában. (Bertaux 

2001:50) Ezzel együtt azonban elsődleges törekvésem volt az alanyok meglátásainak keretbe 

helyezése, ilyen módon interpretálva azokat. 

Az interjúkészítés során élettörténeti interjúkat készítettem, de nem narratív módon 

vettem fel az anyagokat. (Kovács–Vajda 2007, Vajda 2012, Rosenthal 2013) Az interjúzást 

megelőzően mindkét időszakban, összesen három főbb kérdést határoztam meg előre, melyekre 

választ vártam a megkérdezettektől. Ezek csak akkor hangzottak el, ha az elbeszélő önmagától 

nem tért ki rájuk. Az első kérdésben az élete katasztrófa előtti szakaszának összefoglalására 

kértem az interjúalanyt, a második kérdés arra vonatkozott, hogy maga a katasztrófa hogyan 

történt, azt hogy élte meg a megkérdezett, a harmadik pedig az azóta eltelt időre és a jövőre 

irányuló tervekre, kilátásokra, „megoldási stratégiákra” vonatkozott. Akikkel már másodszor 

készült interjú, azoktól azt kértem, hogy beszéljenek a katasztrófa óta eltelt időszakról. Ennek 

érdekessége az volt, hogy az ő elbeszéléseikben megfigyelhetővé vált, hogy mennyire jelenik 

még meg a katasztrófa annak ellenére, hogy a nyitókérdés az azt követő időszakra vonatkozott. 

Az interjú elején az első két kérdésre adott válaszokat nem akartam további kérdésekkel tagolni, 

arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezett „mit fogott fel” a katasztrófából, mik voltak számára 

a legfontosabbak azzal kapcsolatban. A korábbi életszakaszra vonatkozóan, ehhez hasonlóan 

az érdekelt, hogy egy ilyen eseményt megélve melyek azok a valóban lényeges pontok, amelyek 

még a katasztrófa történetének elmesélése mellett képesek felszínre kerülni. Ha az interjú elején 

nehezen tudott megszólalni az interjúalany, akkor olyan további kérdéseket tettem fel, amelyek 

a belső érzéseit próbálták előhívni. Ezeken kívül, ahol szükséges volt a megértés miatt, feltettem 

továbblendítő, adott témát elmélyítő vagy pontosító kérdéseket. (Heltai-Tarjányi 1999) A 

harmadik szakaszban rákérdeztem olyan további témákra, amelyek korábban megjelentek, de 

nem kerültek részletes kifejtésre. Az interjút esetenként olyan kérdésekkel egészítettem ki – 

amennyiben az alany magától nem beszélt róluk –, melyek az egyén biográfiájának leírásához 

szükségesek: így a különböző életszakaszai során fontos családi és egyéb közösségi 
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kapcsolatait, vélekedéseit, intézményi környezetét igyekeztem feltérképezni. Azt feltételeztem, 

hogy a 2010-es vizsgálatra olyan röviddel a katasztrófa után került sor, hogy a teljesen narratív 

interjú esetében nehezen kerültek volna elő más életesemények az iszapömlésen kívül. (Erős–

Ehmann 2007, Rosenthal 2013) Ezzel az interjúvázlattal tehát az volt az egyik célom, hogy 

valóban élettörténeti keretbe helyeződjön a katasztrófa története, s megfigyelhessük, hogy 

milyen típusú emlékek elég jelentősek ahhoz, hogy helyet kapjanak az elbeszélésben, az 

iszapömlés hatalmas jelentőségű epizódján kívül. A másik célom az volt, hogy meglássuk, hogy 

a kérdéseim hatására hol húzzák meg az elbeszélők az életükben a múlt – jelen – jövő 

szakaszainak határait. Végül természetesen az is fontos volt, amit az előző fejezetben is 

említettem, hogy az egyén önképén keresztül társadalmi helyzetét is megismerjük a 

szövegekből. A W. I. Thomastól származó „Thomas-teorémaként” elhíresült megállapítás 

alapján nem azt tudom meg az interjúkból, hogy pontosan mi történt az elbeszélővel, hanem 

azt, hogy hogyan élte meg, ami történt. Ez azért fontos, mert ahogyan megélt az elbeszélő egy 

élethelyzetet, az hatással lesz a későbbi cselekvésére, tapasztalataira is. (Kovács 1992:94, Kvale 

2005:219) Továbbá mindezeket a fent leírt módon interpretálom. 

Az elemzés során úgy mutatom be az eredményeim magyarázatára, alátámasztására 

szolgáló interjúrészleteket, ahogy azok elhangzottak. Azon túl, hogy anonimizáltam a 

szövegeket,24 az eredeti nyelvezetüket megtartottam, hiszen azon keresztül is közelebb 

kerülhetünk az alany szociáldemográfiai sajátosságainak megismeréséhez. Az idézett 

interjúrészleteknél az alanyok, a felvétel időpontjában érvényes adatait tüntetem fel. Az idézett 

szövegrészletek terjedelmét, a beszélőről közölt adatokat úgy választottam meg, hogy az 

interjúalanyok személyére ne lehessen ráismerni.25 

A kutatás eredményeinek értelmezéséhez több egyéb forrás is segítségemre volt a már 

említett mélyinterjúkon kívül. E háttéranyagokat dolgozatom keretei között nem elemzem, 

azonban a megértést, a felmerülő problémák elmélyítését nagymértékben segítették. Egyrészt a 

Devecserben töltött kutatási időszakokban, illetve az azokat megelőző és követő látogatásaim 

során a résztvevő megfigyelés, jegyzetelés módszere támogatta a hallott történetek megértését. 

Az ott töltött idő alatt több spontán interjús helyzetre is lehetőségem nyílt, mind segítőkkel, 

mind pedig – röviddel a katasztrófa után segítőként – a károsultak közül többekkel. E 

lehetőségeken túl két szakértői interjút is készítettem, 2016. február 2-án és 5-én. Ezek során 

                                                           
24 Az anonimizálás során a neveket, helyszíneket úgy változtatom meg, hogy a szövegből ne legyen felismerhető 

az elbeszélő személye. 
25 Ezzel is magyarázható, hogy nem közlöm egyes interjúk végigelemzését, hogy ne lehessen felismerni az 

interjúalanyt. 
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olyan pszichológusokkal beszélgettem, akik a tragédia után több hónapon keresztül végeztek a 

helyszínen önkéntes pszichológiai segítségnyújtást. Szintén hasznos volt a katasztrófáról szóló 

újságcikkek figyelemmel követése a napi sajtótermékekben, illetve az eset bemutatására készült 

dokumentumfilmek megtekintése. Továbbá hasznos tapasztalat volt a vörösiszap-katasztrófa 

témakörében született szociológia BA-s és MA-s szakdolgozatok témavezetői feladatát ellátni, 

ezzel is különféle aspektusokból értelmezve a történteket. 

Az ismertetett módszertan alapján tehát arra a kérdésre keresem a továbbiakban a 

választ, hogy mely társadalmi kapcsolatformák, hogyan járulnak hozzá az egyén 

traumafeldolgozásához, egy olyan volumenű katasztrófát követően, mint a vörösiszap-ömlés? 
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4 Vizsgálati eredmények 

 

4.1 A katasztrófa helye az élettörténetben – értékrend és identitás 

– feldolgozási kísérletek 

 

A címben szereplő három témakört jártam körül 2010-ben, a másfél hónappal a katasztrófa után 

készült élettörténeti interjúim elemzésével. Akkor a női károsultakkal felvett tíz interjú alapján 

vizsgáltam a három nagyobb témakört: 1.) hogyan jelenik meg a katasztrófatörténet, s az milyen 

viszonyban áll a többi szövegrésszel tartalmi és stilisztikai szempontból, 2.) mi jellemzi azt az 

identitást és értékrendet, melyek röviddel a katasztrófa után rajzolódnak ki és 3.) melyek voltak 

a katasztrófát követő első reakciók, általános viselkedésformák s a korai feldolgozási stratégiák. 

 Már 2010 őszén, kutatásom kezdetén kirajzolódott egy longitudinális vizsgálat képe, 

ahogy arról jelen dolgozat elején bővebben is beszámoltam. Míg az első adatfelvételt 

kifejezetten felderítő jelleggel végeztem, a 2013-as munka célja már egy magyarázó jellegű, 

összehasonlító vizsgálat megvalósítása volt. Az alábbiakban a 2010-es és a 2013-as 

eredményeket is bemutatom az egyes témakörök taglalása során.26 

A fenti cél megvalósításához a 2013-ban, saját magam által készített interjúk közül azt 

a tízet elemzem, melyek közvetlenül károsult személyekkel készültek. Az interjúk között három 

olyan is található, amelyekhez olyan egyéneket kerestem meg, akikkel már 2010-ben is sikerült 

beszélgetnem. Kutatásom egyik célkitűzése volt ez, mivel az ő esetükben különösen is érdekes 

összevetni, hogy miként változott az elbeszélés a három év elteltével. Ezeket több ponton 

kiegészítem további nem saját készítésű interjúkkal, melyek egyes állítások megértésében 

lesznek segítségemre. A két kutatási fázis eredményeinek összehasonlítása során feltétlenül ki 

kell emelni azt, hogy míg az első időszakban gender szempontból meghatározott – vagyis csak 

a nőkre érvényes – eredményeket kaptunk, az elemzésre kerülő 2013-as interjúk elbeszélői 

között négy férfi és hat női interjúalany szerepelt. 

                                                           
26 A 2010-re vonatkozó eredményeket jelen fejezetben tömörebben, a legfőbb megállapításokra összpontosítva 

mutatom be, s kevesebb interjúrészletet ismertetek. Ennek oka az, hogy ezeket szakdolgozatomban már bővebben 

kifejtettem, így itt elsősorban a fontosabb következtetéseket szeretném bemutatni, s több esetben a részletesebb 

elemzéstől eltekintek. Azokkal a témakörökkel, melyek a 2013-as elemzéssel kapcsolatban fontosabbak, bővebben 

foglalkozom. 
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4.1.1 A katasztrófa helye az élettörténetben 

 

A választott kutatási módszer jellegzetességeiből adódóan kifejezetten alkalmas arra, hogy 

megfigyelhessük, hogy a közvetlenül károsult személyek élettörténeti elbeszélésében – melyet 

felfoghatunk, mint identitásuk verbális megjelenítését – hogyan s mekkora súllyal jelenik meg 

a vörösiszap-katasztrófa története. Ez abból adódik, hogy egy-egy szöveg egészét elemezve, a 

megkérdezett teljes életéről szóló beszámolóban figyelhetünk arra, hogy milyen tartalmú 

szövegrészek, hogyan helyezkednek el abban. A 2010-es kutatásban két, egymással szorosan 

összekapcsolódó kérdés mentén elemeztem e témakört, melyeket a 2013-as anyagokra 

vonatkozóan is felteszek. 

 Az első kérdés – mennyire tudott beépülni ez az esemény az élettörténetek egészébe? – 

arra vonatkozik, hogy maga a katasztrófatörténet mennyire áll a teljes elbeszélés 

középpontjában, mennyire uralja az egész szöveget, a többi témáról szóló szövegrészhez 

viszonyítva. A második kérdés pedig – hogyan strukturálja a katasztrófa a megkérdezettek 

élettörténeti emlékezetét? – arra vonatkozik, hogy a katasztrófáról szóló elbeszélésen kívül 

milyen témák, egymáshoz viszonyítva milyen súllyal jelennek meg. 

 E témakör bemutatásához a szövegek szerkezeti elemzését végzem el, amelyhez Pataki 

Ferenc (2001) elemzési szempontjait hívom segítségül, amelyek a terjedelem, koherencia, 

egységesség és a szövegrészek viszonya. A terjedelem és a szövegrészek egymáshoz való 

viszonyának vizsgálata során azt kell megfigyelni, hogy mely főbb témák, milyen hosszan 

kerülnek bemutatásra. Az egyes szövegrészek eltérő stílusát és szövegbeli funkcióját is fontos 

értelmezni. A koherencia és az egységesség vizsgálatakor elsősorban arra figyelhetünk, hogy 

az élettörténeti elbeszélések mennyire folyamatosak s vannak-e bennük olyan témakörök, 

melyekről nem vagy csak nagyon keveset hallunk, illetve amelyek a legtöbb élmény 

bemutatására indítják az elbeszélőt. 

 E szempontok szerint a 2010-ben készült interjúk egyik legfontosabb vonása az, hogy 

egy nagyon erős kettősség figyelhető meg bennük. Ezt úgy lehet összefoglalni, hogy megjelenik 

benne egy „idilli múlt” és azzal szemben a „kilátástalan jelen” képe. A múlt a születéstől a 

katasztrófáig tartó időszakot jelenti, a jelen pedig a katasztrófa történetét, az azóta eltelt másfél 

hónapot és az interjúkészítés időpontjában aktuális jövőképet. A múltról szóló elbeszéléseket 

tömörség, adatszerűség jellemzi, s nem jelennek meg bennük korábbi konfliktusok, negatív 
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életesemények, legfeljebb tényszerű említés szintjén. A múlt-elbeszéléseknek e mellett minden 

interjúban megtalálható elemei – melyek az egész interjú alatt többször visszatérnek – az olyan 

szövegrészek, melyek nagyon pozitív, idilli módon mutatnak be korábbi, általában hétköznapi 

eseményeket. Ezek célja a kontrasztképzés a jelen negatív képének hangsúlyozására. Erre példa 

az egyik interjúalany adatszerű életrajza, majd a nagyobb terjedelemben bemutatott, idillikus 

múltélmények, amelyeket a katasztrófa eseménye fordított teljesen visszájukra: 

 

„(...) van három szép gyönyörű gyerekem, hét unokám. 16 évet dolgoztam a pápai 

textilgyárban, mint szövőnő. Férjhez mentem, akkor idekerültem Ajkára.” 

„„Mondjuk jó volt. Sok társadalmi munkát csináltunk..., tényleg örültünk neki, hogy mindig 

tehettünk valamit. Iskolák kerítését, mindenben benne voltunk. Jól volt, hogy adhattunk. 

Tényleg jó volt. Most, hogy történt ez az eset, most meg teljesen el vagyunk kenődve. Tényleg 

mindegyikünk.” (2010. 69 éves nő, három felnőtt gyerekétől külön, élettársával él ajkai 

otthonukban, nyugdíjas) 

 

 A katasztrófa-történetek ezzel szemben nagy terjedelműek, lineáris szerkesztettségűek, 

s nagyon képszerű, realisztikus, gyakran naturalisztikus ábrázolásúak. Az érzelmileg is erősen 

telített katasztrófa-elbeszéléseket követik az azóta eltelt idő – szintén lineárisan bemutatott – 

eseményei s végül a jövőre vonatkozó tervek. A katasztrófa eseményéről az alábbi példához 

hasonló szövegek hangzanak el az interjúkban: 

 

„A megszokott nyugodt városunk fel volt dúlva. Mindenhol rendőrautók voltak, tűzoltó autók. 

De elengedtek minket, itt a hátsó úton el tudtunk jönni. Ahogy jöttünk fel a dombon, láttuk, hogy 

a réten hömpölyög valami. Eszeveszett mennyiség, vörös lé. (sír) A fiam, aki 14 éves, egyedül 

volt itthon, kint volt a teraszon, amikor megjöttem. (sír)” (2010. 35 éves nő, férjével és két 

gyermekével él devecseri otthonukban, ápolónő) 

 

 A kétfajta szövegrész terjedelme is nagyon eltérő az élettörténetekben. Az interjúk 

hossza 45 perc és két óra között mozog, de átlagosan egy órásak. A gépelt szövegekben 

megfigyelve a múltról szóló s a katasztrófa óta eltelt időszak bemutatását, e szövegrészek 

átlagosan 1:12 arányban szerepelnek az interjúkban.27 A terjedelmi és a szövegrészek 

szerkesztésbeli különbségei, valamint a korábbi negatív élmények kihagyása is arra utalnak, 

                                                           
27 Ez az arány azt jelenti, hogy az összes elemzett interjú esetében a katasztrófa óta eltelt időszakról szóló 

szövegrészek átlagosan tizenkétszer olyan hosszúak, mint az azt megelőző időszakról szóló szövegek. 
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hogy a katasztrófa olyan erős sorseseményként jelenik meg az élettörténetekben, (Tengelyi 

1998) hogy a korábban átélt konfliktusok élményét teljesen felülírja. Pataki Ferenc szerint az 

élettörténetnek vannak olyan szakaszai, melyekkel kapcsolatban általában több 

konfliktusélményt mutat be az elbeszélő. (Pataki 2001:353-354) Itt azonban maga a katasztrófa 

tűnik az egyetlen olyan eseménynek, mely maga köré gyűjti a negatív tapasztalatokat, 

melyekkel a jelent és a jövőt is átszínezi. Az interjúalanyok számára az elbeszélés időpontjában 

még nagyon közeli volt az esemény, friss volt a trauma. Ezért a jelenről és a jövőről szóló 

szövegek is annak hatása alatt születtek meg. A jövőképről szóló szövegrészek ebből adódóan 

igen bizonytalanok, kilátástalanok, a jelen dilemmái által alakítottak. Összességében azt látjuk, 

hogy a katasztrófa olyan nagy hatással volt az egyéni élettörténetekre – ahogy az a 

sorseseményekre jellemző –, hogy a korábbi életszakasz eseményeit teljesen átszínezi, s erősen 

szelektálja az említésre kerülő életeseményeket. Erre ad jó példát az, hogy az interjúkban a múlt 

hétköznapi történéseinek bemutatását az elbeszélők arra használják, hogy érzékeltessék a jelen 

anómikus állapotát, a napirend és általában a rend felborulását. Természetesen a sorsesemények 

azon sajátossága is megmutatkozik a szövegekből – bár ez már a tartalmi elemzés területére 

vezet át –, hogy az eset feldolgozásához a korábban kialakított megküzdési módok nem 

elegendőek, illetve, hogy a korábban megszületett, jövőre vonatkozó elképzelések megszűnnek 

miatta. 

 A szövegrészek terjedelmi sajátosságainak bemutatása során, már részben érintettük a 

másik három szerkezeti elemzéshez szükséges szempontot is: az elbeszélések koherenciájának-

töredezettségének, egységességének, illetve a szövegrészek egymáshoz való viszonyának 

bemutatását. Továbbra is eltekintve attól, hogy a múltból és jelenből milyen témák kerülnek 

bemutatásra, általános tapasztalatként azt figyelhetjük meg, hogy az elbeszélők mindig nagyon 

hangsúlyosan egymás ellenpólusaként mutatják be a múltat és a jelent. Tehát, amikor például a 

múltból hallunk egy adott témáról, s közben annak jelenbeli állapotát megemlíti az interjúalany, 

ezzel rendszerint azt ábrázolja, hogy a jelen élethelyzet a múlt végleges lezárása. Ezt az 

magyarázza, hogy az elbeszélő mindig a jelen perspektívájából nézi és láttatja a múltat, amely 

jelen itt az esemény közelsége miatt még maga a katasztrófa. Erre is sok példát választhatnánk 

az interjúszövegekből, de most álljon itt mindössze kettő ezek közül: 

 

„Igazából maradt ez az eshetőség, hogy Devecser milyen jó hely lesz. Ez addig volt, amíg nem 

történt ez a baj. Aztán igazából mi úgy éreztük, hogy vége van az életünknek. Most csak itt 

vegetálunk ebben a hat hétben.” (2010. 54 éves nő, férjével, fiával és annak élettársával él 

devecseri házukban, két felnőtt fia külön él, bolti eladó) 
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„Gyönyörű kertünk volt. Ez egy élet munkája volt és semmi perc alatt ment tönkre.” (2010. 51 

éves nő, élettársával él, egy felnőtt lányától külön, devecseri házukban, bolttulajdonos) 

 

 Az interjúkban megjelenő, „idilli múlthoz” ambivalens módon viszonyulnak a károsult 

személyek. Egyrészt az jeleníti meg a számukra ideális életvilágot, másrészt tisztában vannak 

annak lezárt jellegével, melyet a katasztrófa végzett be. Ezért ezzel párhuzamosan megjelenik 

a mielőbbi lezárás, attól való eltávolodás vágya is. Egy hosszabb szövegrészt idézve, jól 

kirajzolódik e kettős jelleg. Itt az egyik idős nő két gépelt oldal terjedelemben, kimondottan 

idilli jellemzést ad a múltról, amikor arról beszél, hogy a katasztrófa után hogyan élte meg, 

amikor először visszatért a házához. Ezzel is – a már ismertetett módon – igyekszik illusztrálni 

a két életszakasz különbségét. 

 

„Nekem olyan gyönyörű kertem volt. Nekem, csak amit az őszi betakarítás előtt kint maradt a 

kertemben, (szünet) azt 500 ezer forinttal megfizetni nem lehet. Mert nekem nem kellett elmenni 

a boltba ahhoz, hogy én egy vasárnapi ebédet megfőzzek. Megvolt a baromfi, megvolt a tojás, 

megvolt a…, minden gyönyörű. Olyan virágaim voltak, hogy az mesébe illő. Én nem 

kívánkoztam el innen sehova. Mert én úgy éreztem, hogy én egy üdülőben lakok. Az első virágtól 

az utolsóig mindenen megvolt. Ez a föld, ez a kert énnekem mindent biztosított. A salátától 

elkezdve mindent, ami a világon az életünkhöz kellett, mindent. Mindent megadott. (szünet) És 

most itt kell hagyni. Itt kell hagyni az életünk munkáját.” 

 

 Az interjú végén viszont, amikor arra kértem, hogy meséljen a múltjának számára fontos 

pontjairól, az alábbi választ adta. Ebben jól látjuk, hogy a károsultak vágynak a korábbi 

életszakasz mielőbbi lezárására. E mellett az is kiderül belőle, hogy a múlt „eltörpült”, 

elvesztette jelentését és értelmét a jelen miatt. 

 

„Erre most nem tudok válaszolni. Tényleg annyira le vagyok törve. Most már próbálok a tervek 

elé nézni. Próbálok oda összpontosítani. Próbálom a múltat elfelejteni, próbálok túllépni rajta. 

De nagyon nehéz. Éjszakákat, fél éjszakákat nem alszom. Gondolkodok, tervezek…” (2010. 60 

éves nő, három felnőtt fiától külön, férjével él devecseri otthonában, nyugdíjas) 

 

 A szövegrészek kapcsolatának bemutatásán kívül, még a koherencia kérdéséről kell 

néhány megállapítást tenni. Pataki munkája alapján a szövegek koherencia vizsgálata során arra 
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kell odafigyelni, hogy hol találhatók annak sűrűsödési pontjai. (Pataki 2001:316) Egy nem 

traumatizált élettörténeti elbeszélés esetében ezek a pontok bizonyos életkorokhoz kötődnek, 

amelyek kapcsán a legtöbb olyan élményről számolnak be az emberek, amelyek nem 

rutinszerűek, valamiért rendkívüli helyzetek. Ezeknél az interjúszövegeknél azonban nem 

figyelhető meg ez a szerkezet, viszont a Pataki által említett életkorokból kiemelt, adatszerű 

tömörséggel közölt részletek valóban a meghatározó, ritka eseményekről szólnak (pl. házasság, 

gyermekszülés). Annak következtében is felborul a koherens élettörténet-szerkesztés, hogy a 

múltnak pont a rutinszerű, hétköznapi eseményeiről hallunk részletesebb, terjedelmesebb 

beszámolókat. Az egyetlen valódi sűrűsödési övezet mégis a katasztrófa eseménye. A 

koherencia másik kritériumának sem tesznek eleget a szövegek, mely arra vonatkozik, hogy az 

elbeszélt történetek milyen viszonyban állnak a történeti idővel. Folyamatos elbeszélésről ezek 

párhuzamos megjelenítés esetén beszélünk, az aktualitás kontextusában elbeszélt élettörténetről 

pedig akkor, ha egy nemrég bekövetkezett esemény rendezi a megjelenő élettörténeti epizódok 

sorrendjét. (Pataki 2001:382, 386) Itt tehát nem beszélhetünk koherens élettörténetekről, mivel 

azok az aktualitás kontextusában fogalmazódnak meg. A koherenciájukat az is megbontja, hogy 

a katasztrófa-történet egy önállóan „lebegő”, minden részletet meghatározó, de jól 

elkülöníthető epizódként van jelen a történetekben. 

 A 2010-es interjúk szerkezeti elemzése során tehát, a két fenti kérdésünkre az alábbi 

válaszokat kaptam. Arra, hogy vajon mennyire tudott beépülni az élettörténet egészébe a 

vörösiszap-katasztrófa eseménye, a fenti vizsgálat alapján azt válaszolhatjuk, hogy a kérdezés 

idején még nem épült be az esemény az élettörténetbe, az elbeszélés minden szegmensét 

sorseseményként befolyásolja, olyan módon, hogy kiugró pontként elnyomja az összes addig 

megélt lényeges élettörténeti eseményre való visszaemlékezést. Második kérdésem arra 

vonatkozott, hogy hogyan strukturálja a megkérdezettek élettörténeti emlékezetét az átélt 

katasztrófa. Ezzel kapcsolatban azt láttuk, hogy a katasztrófa két részre szakítja az 

élettörténetet: az „idilli múltra” és a „kilátástalan jelenre és jövőre”. A két szakasz eseményeire 

való visszaemlékezést, a történtek felidézését inkoherencia jellemzi. A múltból felidézett 

események mennyisége, az azokról szóló elbeszélés terjedelme határozottan alul marad a 

katasztrófa bekövetkeztével kezdődő időszakról való meséléshez képest. A múltból általában 

az adatszerű, főbb események kerülnek a felszínre, illetve a hétköznapi rutin visszavágyott 

rendjének ábrázolása. A múlt szépsége a jelen elbeszélése során is vissza-visszatér, 

kontrasztként feltűnve a jelen negatív és anómikus állapota mellett. Ezekkel szemben a 

korábban átélt konfliktusok, krízishelyzetek nem kerültek megjelenítésre, azokat teljesen 

felülírja az újonnan bekövetkezett katasztrófa. 
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A 2013-ban készített interjúkban jelentős szerkezeti változásokat figyelhetünk meg. Első 

megállapításaim itt is a terjedelemre vonatkoznak. Az interjúk időbeni hosszában nincsen nagy 

eltérés a 2010-es anyagokhoz képest. A 2013-as felvételek hossza egy óra és egy és 

háromnegyed óra között mozgott, de átlagosan egy és negyed órásak voltak a beszélgetések. 

Az interjúk közül azokban, amelyek olyan károsultakkal készültek, akikkel 2010-ben is 

beszélgettem, a katasztrófatörténet értelemszerűen már nem hangzik el. Az ő esetükben a 

nyitókérdés is arra vonatkozott, hogy meséljenek az utolsó beszélgetésünk óta eltelt időszakról. 

Ennek ellenére, a megkérdezett személyek elbeszéléseinek alapvető szerkezeti vonásai nem 

térnek el jelentősen a tekintetben, hogy már 2010-ben is készült velük interjú vagy csak 2013-

ban. 

A legfőbb eltérésként a 2010-es elbeszélésekhez képest azt kell kiemelni, hogy azokban 

a szövegekben, ahol elhangzik a katasztrófatörténet, ott az arról szóló epizód határozottan 

lerövidül s a stílusa is megváltozik. A 2013-ban készült interjúszövegekben a tragikus 

eseményről szóló elbeszélés még mindig jól elkülöníthető, viszont határozottan kevésbé uralja 

a teljes szöveget. Az, hogy külön epizódként kezelhetjük, hogy a szöveg többi részétől 

elkülönül, már inkább a tartalmi szempontok szerint értendő, kevésbé jelenti azt, hogy 

stílusában s az elbeszélés e szakaszában megjelenített érzelmek erősségében térne el. Az 

interjúk közül mindössze kettőben hozza szóba az interjúalany önmagától a katasztrófát, a többi 

beszélgetésben csak kérdésre hallunk róla. A katasztrófatörténet stílusa is sokat változott, mivel 

sokkal tömörebbé váltak az erről szóló elbeszélések – az interjúknak átlagosan kevesebb, mint 

egy tizenötöd részét28 öleli fel az iszapömlés történetének közvetlen bemutatása –, és háttérbe 

szorultak benne az érzelmeket ábrázoló elemek. A részletes, naturalisztikus szövegek helyét 

egy nagyon koherens, lineáris szerkesztettségű katasztrófa-elbeszélés vette át az interjúkban. 

Ez egyrészt a feldolgozottság mértékének növekedéséből adódik valószínűleg, másrészt 

befolyásolhatja az is, hogy az eset óta eltelt időben a károsultak többségének sokszor kellett 

elmesélnie a történetet, így az egy kiforrott szöveggé formálódhatott. Itt fontos megemlíteni 

Pintér Judit Nóra (2014) munkáját, aki a pszichológiai értelemben traumának tekinthető 

események kapcsán megkísérli azok fenomenológiai értelmezését. Az átélt életesemények 

esetében elkülöníti a tapasztalat és az élmény fogalmait. Míg az élmény egy aktív, még mindig 

jelenlevő, az átélőre erősen ható epizód, a tapasztalat egy tudásszerű, értelmezett és feldolgozott 

élmény. A trauma sajátossága, hogy nem válik ebben az értelemben tapasztalattá, hanem egy 

                                                           
28 A korábbi szövegrészek arányának kiszámításához hasonlóan, itt is a gépelt interjúkban szereplő, katasztrófáról 

szóló elbeszélések, egész szöveghez viszonyított arányait átlagoltam. 
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sajátos élménynek tekinthetjük, amely az értelmező tevékenység számára hozzáférhetetlen, 

vagy nehezen megközelíthető. (Pintér 2014:40-41) Ezért például maga a katasztrófatörténet egy 

inkoherensebb elbeszélésen belül is elkülönül azáltal, hogy koherensnek és jól 

„megszerkesztettnek” tűnik. A trauma e jellemzője érhető tetten mindkét interjúzási időszak 

anyagaiban, ez okozza a katasztrófatörténet elkülönülését a narratíva többi részétől. E 

megállapítás elmélyítéséhez megvizsgáltam további tizenkét olyan interjúszöveget, melyek 

szintén közvetlenül károsultaktól származnak,29 s ezekben is azt lehet megfigyelni, hogy a 

katasztrófát bemutató szakaszok igen jól kidolgozottak. Ez két fiatal férfi esetében különösen 

is szembetűnő volt. Mindkettőjüket általános elbizonytalanodás, jelenlegi élethelyzetükkel 

szembeni elégedetlenség jellemzi, egyikőjük 31 éves s külföldön, szakmunkásként dolgozik, 

másikójuk pedig 26 éves, szintén szakmunkás, elvált férfi. Náluk a katasztrófatörténet előtti és 

utáni elbeszélés nagyon akadozó, sokszor szükséges őket segítő kérdésekkel továbblendítenie 

az interjú készítőjének, azonban amikor az iszapömlésről beszélnek, az folyamatos és koherens 

felépítésű szövegrészt ad. Összességében úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a katasztrófáról 

szóló elbeszélések „megszelídültek” az interjúszövegekben, erre mutatnak rá két másik 

interjúalany elbeszélésének részletei: 

 

„Kolontáron már nem engedtek át. Vissza, körbe. Ott álltam a kastély előtt fél kettőtől. Fél öt 

felé lehetett bemenni. Próbáltunk utcaneveket csinálni (ld. listát készíteni az elárasztott 

területekről). Hál’ Istennek szerencse volt, mert hétfő volt. Ha jön hétvégén… így meg hétfő 

volt, mindenki ment a dolgait rendezni. Volt, aki iskolában volt. Szerencse volt a 

szerencsétlenségben. Ennek ellenére körbementek, kiabáltak, riasztás volt, nem is sokkal előtte. 

Nem hitték el az emberek.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt lánya vele él a lakóparkban, 

nyugalmazott katona) 

 

„Avval a bekötőútig bejöttem. Akkor láttam, hogy mi van. Annyi, hogy utána csak markolóval 

tudtak behozni. Bekiabáltak – ugyanis V. néninek megjött a fia. Édesanyámat úgy hozták ki. Őt 

hozták ki utána. A nyomorult kutya is ott van az iszapban. (…) Ide feljöttünk a dombra. Itt 

                                                           
29 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia és társadalmi tanulmányok szakos hallgatói által, 2013.08.22-

27-e között, a Devecserben zajló kutatótábor keretében készített 70 interjú közül itt 12 darabot használok. A 70 

interjú között nem található Devecserből elköltözött károsulttól származó szöveg, így 8 új lakóparkban élő személy 

élettörténeti elbeszélését választottam ki, és 4 Devecser más részére költözővel felvett anyagot (ez volt az összes 

olyan nem saját interjús anyag, amely lakóparkon kívül élőktől származik). Ezekben a nemek aránya egyenlően 

oszlott meg: 6 férfi és 6 női interjúalanyról van szó, akik közül 4-4 él a lakóparkban, és 2-2 Devecser más területén.  
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voltunk két órát. Aztán rokonoknál voltunk Ajkán egy hónapig.” (2013. 53 éves férfi, 

egyedülálló, gyermektelen, leszázalékolt, devecseri használt házban, fekete munkákból él) 

 

 Az idézett szövegrészekből is kiderül, hogy a károsultak sokkal tárgyilagosabban, a 

tények bemutatására hagyatkozva beszélnek már az esetről. Tehát összességében az 

interjúszövegek felépítése már nem az aktualitás kontextusa által meghatározott, hanem a 

történeti idővel párhuzamosan bemutatott, folyamatos elbeszélést ad. A katasztrófatörténet 

azzal, hogy sokkal inkább szerves része lett a teljes elbeszélésnek, nem szakítja már két részre 

az élettörténetet. 

A múlt megjelenítése is sokat változott az fentebb említettek hatására minden 

interjúban. Már nem kap olyan idilli színezetet, mint korábban, s már nem csak azért hallunk 

róla, hogy a jelen nehézségeinek ellenpontjaként szerepeljen. Néhol még feltűnik egy-egy 

nosztalgikusabb, múltról szóló szövegrész – elsősorban a régi szomszédsági kapcsolatokról –, 

de ezek már csak ritkán s rövid jelenetekként szerepelnek a szövegekben. A múlt megjelenítése 

másban is sokat változott. Egyrészt a katasztrófa előtti életről, annak eseményeiről már sokkal 

nagyobb terjedelemben s nem csak adatszerűen, hanem, mint „élményekről” hallunk. Másrészt 

a katasztrófa és az azt követő események is már a „múlt” részét képezik. E szakaszok 

bemutatásának stílusa, részéletessége nem tér el erőteljesen a régmúlt megjelenítésétől. 

Harmadszor pedig, már a katasztrófa előtti múltról szóló részekben is elhangzanak 

konfliktusok, negatív tapasztalatok is. Erre látunk példát az alábbi idézetekben: 

 

„Ott is volt olyan, hogy volt egy bácsi, aki el is költözött innen. (ld. a régi szomszédságban, a 

katasztrófát megelőzően) De volt olyan, hogy ő már azt mondta, hogy menjek a tanácsra, kérjek 

kukát, mert az én rokonaim szórják a szemetet. – Az én rokonaim? Nincs is itt rokonom.” (2013. 

33 éves roma nő, házas, devecseri használt házban, három kiskorú gyermeke vele él, 

háztartásbeli) 

„Nagyon rákapott az italra. Aztán szétmentünk. Megépítettük a házat, aztán elég volt. (…) Úgy 

megy az ember férjhez és úgy köt házasságot, hogy végigviszi. Egyszerűen nem lehetett vele. Az 

ital miatt. Én mindig azt mondtam neki, hogy gyenge jellem. Én tudom, hogy én nagyon katonás 

vagyok. Sokszor a lányok ezt is szememre vetették.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya 

külön él Pulán, nyugdíjas) 

 Szintén nagy változást jelent a korábbi interjúszerkezetekhez képest az, hogy a 

történetmesélés során megjelennek olyan „storyk”, amelyek egyáltalán nem a katasztrófához 
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kapcsolódnak. Nem annak előzményeit vagy hatásait mutatják be, hanem az egyén életének 

egyes időszakaiból vagy fontos helyeiről mutatnak be egy-egy emléket. Ilyenek például a 

gyermekkori élmények, a munkahelyi tapasztalatok, a gyereknevelés, a hitélet vagy egyéb más, 

hétköznapi témáról szóló beszámolók. Ezek nem csak a múlt eseményeiről szólnak, hanem akár 

a jelen vagy a közelmúlt tapasztalatairól is hallunk ilyeneket.  A régmúltról szóló „storykra” ad 

példát az alábbiakban az első két idézet, majd a harmadik a katasztrófa utáni időszak egy 

eseményét ábrázolja: 

 

„Gyerekkoromban tenyésztettem halakat, madarakat, mindenféle állatokat. Olyan volt a 

szobám, hogy a szobában egyik felében tiszta kalitka. Állatbuzi voltam. Hazavittem egy lovat. 

Anyám majdnem infarktust kapott. Találtam valahol. Lógott a nyakában valami, megfogtam és 

jött velem. Anyám megláttam: honnan szedted ezt a lovat? – Találtam. Az enyém lehet? – 

Azonnal vidd vissza. (2013. 40-es éveiben járó férfi, házas, két felnőtt fia vele él Devecserben, 

étteremtulajdonos vállalkozó) 

 

„A nagyobbik lányomnak rossz jegyei voltak. Leültettem, mondtam neki: kapsz fél évet. Én nem 

foglak érte piszkálni. Gondold át, mit akarsz. Most elmehetsz dolgozni 16-17 évesen. Nem 

foglak mindennap azért piszkálni, gondold át, mit akarsz. Ellógtak a barátnőkkel. Egy hét után 

nagyon nekifogott tanulni. Az volt a legnagyobb baj, hogy én nem barátkoztam vele, mint 

azelőtt. A három lépés távolságot megtartottam. Elmondta sokszor, hogy az jobban fájt neki, 

mintha pofont adtam volna.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya külön él Pulán, 

nyugdíjas) 

 

„Egyszer jöttem haza éjjel fél kettőkor, mert elromlott az átrakó gép. (ld. a munkahelyéről) Kint 

voltak a mozi előtt a rendőrök. Bebeszéltem magamnak, hogy meg fognak állítani. Nem nagy 

dolog, állítsanak meg, biciklin volt világítás, rajtam volt a mellény. Ugyan mi bajom történhet. 

Meg is állítottak. Megkérdezték tőlem, hogy honnan jövök éjjel fél kettőkor? – Mondom: 

dolgoztam. – Nem, honnan jövök? – A 8-as mellől? (ld. a 8-as számú főút) – Kérdezték, hogy 

mit csináltam a 8-as mellett? – Dolgoztam. – De a belsőm úgy örült annak, hogy elmondani 

nem tudom. Ez így szemét dolog. – Kérdezik, hogy mit dolgoztam? – Tojást szedtem. – Tojást 

szedett? – Igen. A 8-as mellett van a G. keltető üzeme és ott dolgoztam.” (2013. 54 éves nő, egy 

felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 
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A 2013-as szövegek szerkezetét megvizsgálva, nem rajzolódik ki olyan általánosnak 

tekinthető „forgatókönyv”, mint a 2010-es élettörténetek esetében, ahol a különféle témák 

nagyjából azonos sorrendben, hasonló terjedelemben követték egymást. Erre jó példa, hogy a 

2010-es elbeszélésekben a katasztrófatörténet felvezetéseként, az október 4-i nap eseményeinek 

részletes bemutatását látjuk majdnem az összes interjúban. Ezekben a nap addigi 

nyugodtságának illusztrálásával hangsúlyozták az elbeszélők az azt követő események káoszát. 

A 2013-ban megjelenő témákban s azok terjedelmében, sorrendjükben ugyan nem látunk ilyen 

általánosságokat, viszont egy kettősség ezekben is megjelenik. Ahogy a 2010-es szövegekben 

az „idilli múlt” és a „kilátástalan jelen” párhuzama a meghatározó, úgy itt is észrevehetünk két 

gondolati szálat, amelyek az interjúkat jellemzik. Az egyik szálon az elbeszélők a hétköznapi 

élet „új szakaszát” mutatják be, ami a katasztrófa óta tart, a másik szál pedig a „sérelmek” 

felsorolásáról szól. Ez a két párhuzamosan futó s ismételten meg-megjelenő témakör attól 

függetlenül kirajzolódik, hogy valaki már elől jár a traumafeldolgozásban, vagy még alig 

birkózik meg a történtekkel. Mindkettőt a katasztrófával kezdődő időszak bemutatására 

használják a károsult személyek. Azt említettem már, hogy az „idilli múlt” ábrázolása nagyrészt 

kiveszik a szövegekből, ami annak tudható be, hogy a korábbi elbeszélésekben ezek a két 

időszak különbségeinek minél szemléletesebb bemutatását szolgálták, hogy a jelen 

kilátástalansága minél szembetűnőbb legyen. Erre azért volt szükség – ahogy az a traumatikus 

események természetéből adódik – mert az addigi fogalmi keretek, az addig átélt tapasztalatok 

nem biztosították az eszközöket a történtek elbeszéléséhez. Ezért az ellentételezés, a folytonos 

összehasonlítás segített a magyarázatban. 2013-ban már olyan jellegű sérelmekkel, 

problémákkal kell nagyrészt szembenézniük a károsultaknak, melyekkel kapcsolatban már 

rendelkeznek korábbi tapasztalatokkal. Ilyenek például az anyagi nehézségek, az 

igazságtalannak „ítélt” értékbecslések, a ki nem fizetett kártalanítások, az új házakkal 

kapcsolatosnak vélt hibák vagy az igazságtalannak tartott elosztás a lakók között. Ezek tehát 

mind a közélet és a magánszféra határán elhelyezkedő témák. Ezek ismertetése a legtöbb 

interjúban nagyon explicit módon történik, s általában igen hosszan, illetve sokszor 

hozzákapcsolódik a katasztrófa felelőseinek bocsánatkérésére való igény. Az alábbi 

szövegrészletek példát adnak a sérelmekről szóló történetekre: 

 

„Azt mondták, hogy az ingóságokkal nem is foglalkoznak. Akkor most minek dolgoztam. Ott 

van mind a három…, milliárdosak, miért nem lehet azoktól elvenni, nekünk abból egy fillért 

nem adtak, mert a városfejlesztésre fogja fordítani. Megint kik járnak jól? Sógor – koma – jó 

barát, akik megkapják a megbízást és akkor azok gazdagszanak, azok tollasodnak, de mi nem.” 
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(2013. 55 éves nő, házas, két felnőtt gyermeke külön él a lakóparkban, nyugdíj mellett a 

vendéglátóiparban dolgozik) 

 

„Az összes házat lebontották. Ezzel kapcsolatban elkezdték felértékelni a házakat és ezeknek az 

értékeléseknél olyan borzasztó dolgok jöttek ki, mert nem volt viszonyítási alap. Egy sokkal 

rosszabb állapotú házra többet adtak, mint egy jobbra. A mi házunkat láttad (ld. a 2010-es 

interjúkészítés alkalmával): az első körben 17 millió forintot kaptunk érte. De nemcsak a házért, 

ebben benne voltak a melléképületek, minden. Velünk szemben a régebbi házak, ami tíz évvel 

öregebb volt, azért adtak 14 milliót, és fele akkora volt, mint a miénk. Ezen az ember 

borzalmasan kibukott. Ezen nem lehetett túllépni.”  (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia 

közül egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

„A lelki az, hogy valaki 61 évesen újrakezdje az életét, teljesen a nulláról. Három év után sincs 

még mindig kimondva, hogy kinek a hibája. Tussolják teljesen. A tv tele van vele. Lezárták az 

alapot. Nem számolnak el. Nem tudjuk, hova lett a pénzünk. Az a pénz, amit az emberek 

összeadtak. Nem tudjuk. És tologatják. Itt van a tárgyalásuk Veszprémben, nem Pesten. Még 

mindig nincs hibás, hogy ki a felelős. Hiába megnyerjük a pereket, pénzt nem látunk. Mert 

mindenki vonogatja a vállát és nem kapunk érte semmit.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt 

lánya külön él Pulán, nyugdíjas) 

 

 Az elbeszélések másik szférája pedig az újbóli otthonteremtésről, a családi 

kapcsolatokról, a munkahelyi sikerekről – összefoglalva tehát: a magánélet rendjének újbóli 

kialakításáról szól. Itt is hallunk negatív tapasztalatokról, de ezek is mind a magánélethez 

kapcsolódó problémák. Erre is számtalan példát hozhatnánk, de álljon itt most csak kettő ezek 

közül: 

 

„Jó dolog. Hazajövök, kertészkedek, az udvaromat szépítem. Én teljesen ki tudok kapcsolni. Jó. 

Ha nincs a katasztrófa, akkor még mindig kereskedő vagyok. De így most jelen pillanatban nem 

hiányzik a kereskedelem.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él a 

lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

„Ez a nagy építkezés, ami itt volt, meg közben Zs. terhes lett, jött a baba. (ld. fia barátnője) 

Messzebb kerültünk egymástól. Ott van az ajtó, ők bezárják. Próbáltuk úgy csinálni, direkt úgy 

is akartuk, hogy az első rész az övéké. Van három szobájuk, fürdő. Ők ott laknak. Ha nem 
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akarnak, nem jönnek. A konyha, a nappali, étkező a közös. (…) Az elején, amíg kisebb volt, 

kevesebbet találkoztunk. Nagyon érdekes volt.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia 

közül egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

  A két nagyobb – a „közéletről” és a magánéletről szóló – témakör aránya nagyjából 

kiegyenlített, ebből adódóan azonban nagyon sok sérelem is elhangzik a szövegekben. Azok 

elbeszéléseiben, akik már előrébb tartanak a feldolgozásban, az újonnan kialakított életforma 

bemutatása dominál. A két szálat az köti össze, hogy mindkettőt a katasztrófa eseménye 

indukálja. 

Összességében tehát maga a katasztrófatörténet már nem kap olyan nagy szerepet az 

interjúkban, mint három évvel korábban, viszont annak hatása továbbra is akkora, hogy 

strukturálja a többi témakör megjelenését, ami szintén azt igazolja, hogy egy sorseseményről 

van szó. 

 Ha nem kizárólag szerkezeti, hanem tartalmi szempontból is megfigyeljük a 

katasztrófa-esemény megjelenését az elbeszélt történetekben, az is hozzásegít annak 

megértéséhez, hogy 2013-ban mennyire és milyen módon illeszkedik az élettörténet egészébe. 

Azt látjuk, hogy már nem úgy beszélnek róla a károsult személyek, mintha az életük végét 

jelentené, hanem inkább „megszakító jelleggel” bír az élettörténetben. Korábban úgy 

jelenítették meg az interjúalanyok, mint ami hatására mindenük elveszett, mint ahol véget ért 

az élet (pl. „azóta csak itt vegetálunk”, „ott véget ért az életünk”). Azzal, hogy 2013-ra kialakult 

egy új hétköznapi rend az interjúalanyok többségének az életében, az elbeszélésekben is más 

kontextusba kerül az esemény. Egy olyan epizódnak tűnik, amely megszakította, vagy lezárta 

az addigi életvitelt, terveket, de a szövegekből az is kiderül, hogy ez nem tette folytathatatlanná 

az életet. Mindenképpen egy olyan esemény ez, amely az élet minden területére kihatással volt, 

s az élettörténeti elbeszélésben is úgy jelenik meg, mint egy fordulópont, mely mindenkinél új 

otthonteremtést eredményezett, többeknél életforma- vagy munkahelyváltást, felforgatta az 

emberi kapcsolatok addigi rendjét, ezekkel lezárt egy életszakaszt s megnyitott egy újat. Abból 

azonban, ha a jövőképek tartalmát megfigyeljük, kiderül, hogy azoknál az egyéneknél, akiknél 

megindult, vagy lezajlott a katasztrófaélmény feldolgozása, inkább csak időben késleltette a 

korábbi tervek megvalósítását a katasztrófa. Erről bővebben lesz még szó a családról szóló 

fejezetben. Egyik interjúalany így fogalmazta meg ezeket: 

 

„Ebből van most bent a belvárosban egy házunk, amit meg akartam csinálni ennek a 

vendéglátóhelynek. De közben jött ez a katasztrófa, nem is értünk rá. Most még mindig ott van. 
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Lehet, hogy előbb-utóbb majd abból lesz egy vendéglátóhely.” (2013. 40-es éveiben járó férfi, 

házas, két felnőtt fia vele él Devecserben, étteremtulajdonos vállalkozó) 

 

Azoknál viszont – az általam készített interjúk közül három ilyen – akiknél további, 

másodlagos traumák követték a katasztrófát (pl. haláleset, családi konfliktus, családtag 

betegsége, munkahely elvesztése), még nem látjuk feldolgozottnak az eseményt, esetükben ez 

a jövőkép hiányában is megfigyelhető. Ők 2013-ban is úgy élik meg, hogy a katasztrófa az élet 

végét jelentette. Az alábbi idézetekben a feldolgozatlanság és a negatív, kilátástalan vagy 

nagyon bizonytalan jövőkép jelenik meg. A család témakörével kapcsolatos fejezetben 

bővebben lesz még szó erről a problémáról is. 

 

„Elmennék innen. Én ezt a pusztaságot nem szeretem. Ha kinézek, fáj a szívem. Tudom, hogy 

ott volt a szülői ház. Azt nem akarom már látni, hogy ott volt. Még most is fáj. A sebek nem 

varrtak be annyira, hogy az ember látná. (…) Még a fejemben van az egész. Ezt nehéz lesz 

feldolgozni. Több idő kell, mire fel lehet dolgozni. (2013. 53 éves férfi, egyedülálló, 

gyermektelen, leszázalékolt, devecseri használt házban, fekete munkákból él) 

 

„Nem bírom ezeket a változásokat megemészteni. (ld. Devecser újjáépítését) Pedig nem is 

nagyon érint. Mindig csak átutazok. Nem tudom magam túltenni rajta. (…) Sehogy. (ld. nem 

képzeli jövőjét) Mindig arra gondolok, hogy lehet, hogy azt vették el tőlem, hogy azt veszítettem 

el. (ld. a jövőképét)” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük 

él Noszlopon, őstermelő) 

 

„Nem lehet elfelejteni. Mondja az ember, hogy idő kell. Halványodik, de nem szívesen beszélek 

róla. (…) Nem tervezek semmit, mert egyszerűen nincs már rá keret. A nyugdíjam nagyon 

alacsony. Nem akarok már semmit. Egyszerűen nincs rá pénzem. Nincsen, elfogyott.” (2013. 

55 éves nő, házas, két felnőtt gyermekétől külön él a lakóparkban, nyugdíj mellett a 

vendéglátóiparban dolgozik) 

 

 Összefoglalva és a 2010-ben tapasztaltakkal összehasonlítva azokat a sajátosságokat, 

amelyek a 2013-as élettörténetekben a katasztrófa helyét, szerepét jellemzik, azt mondhatjuk, 

hogy annak ellenére, hogy 2010-hez képest sokkal jobban beépült az élettörténet egészébe, 

sorseseményként kell tekinteni rá. Tengelyi értelmezése alapján az is fog maradni akkor is, ha 

a későbbiekben még jobban beépül majd. (Tengelyi 1998:43, 199) Már nem szakítja ketté és 
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állítja szembe egymással a múltat és a jelent, jövőt. A jövőkép is sokkal jobban kirajzolódik 

már az élettörténetek többségében. A katasztrófatörténetek lerövidültek, tárgyilagosabbak, 

érzelmileg kevésbé telítettek lettek, s a katasztrófa már nem úgy jelenik meg, mint az élet végét 

jelentő esemény, hanem, mint ami csak megszakította azt. A múltelbeszélések stílusa és 

funkciója is sokat változott: veszítettek idilli jellegükből, csökkent bennük a nosztalgikus 

epizódok száma, viszont már megjelennek a régmúltból is negatív élmények. A katasztrófa és 

az azóta eltelt idő nem jelen idejűek már, azok is a múlt részévé váltak. Szintén újdonság, hogy 

a katasztrófa már nem uralja annyira az egész elbeszélést, hogy minden más részletet kizárjon, 

ami nem az iszapömléssel áll valamilyen módon kapcsolatban. Ezáltal elhangzanak olyan 

„storyk”, amelyek attól független emlékeket mutatnak be. Kevésbé általánosak az elbeszélések 

forgatókönyvei, viszont észrevehetjük azt a hasonlóságot, hogy az élettörténet katasztrófa utáni 

időszakáról szóló részek sokféle témaköre két párhuzamos síkon hangzik el. Az egyik a 

magánélet, a hétköznapok megújult formájának bemutatása, amely keretében sikerek és 

kudarcélmények is elhangzanak. A másik pedig a magánszféra és a közélet határán húzódik: az 

állami, önkormányzati, politikai döntések hatásait mutatja be. Az itt elhangzó témák általában 

sérelmeket, elégedetlenségeket, vagy még aktuálisan is lezáratlan dilemmákat foglalnak 

magukba, de kisebb számban hallhatunk pozitív véleményt, elégedettséget is a károsultakat 

magánéletére is ható, közéleti döntésekkel kapcsolatban. 

 

 

4.1.2 Értékrend és identitás 

 

A következő vizsgálati téma szintén két nagyobb részből áll: hogyan alakul az identitás és az 

értékrend szerkezete a katasztrófa átélését követően a károsultak élettörténetei alapján? 

Mindkét témát a szövegek összehasonlító tartalomelemzésén keresztül próbálom bemutatni. A 

katasztrófa után egy jellegzetes identitásforma rajzolódott ki a 2010. novemberében készített 

interjúkon keresztül, ezt nevezhetjük „károsult-identitásnak”. Az alábbiakban bemutatom, 

hogy mik a legfontosabb építőelemei ennek az identitásformának. A fejezet másik fő témájával, 

a katasztrófa után kirajzolódó értékrenddel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy arra 

vonatkozóan nincsenek adataim, hogy milyen értékrenddel rendelkeztek a megkérdezettek az 

iszapömlés előtt. A beszélgetés időpontjában aktuális értékrend elemeiről viszont úgy tehetünk 

megállapításokat, ha az elbeszélésekben megfigyeljük, hogy a múltra vonatkozóan mit 

neveznek meg a legfontosabb értékeknek a károsultak, esetleg, mint a számukra legnagyobb 
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jelentőségű veszteségeket. Szintén fontos információkat hordoz, ha a katasztrófatörténet 

alapján megnézzük, hogy milyen reakciókat adtak arra a megkérdezettek, hogyan viselkedtek 

az esemény során, milyen önreflektív megjegyzéseket tesznek arra vonatkozóan, illetve milyen 

az arra való visszaemlékezés struktúrája. Végül a jövőre vonatkozó terveik is rámutathatnak a 

számukra legfontosabb értékekre azzal, hogy például mitől várják a rend visszaállását a 

történtek után. 

 Először tehát azt foglalom össze, hogy az értékrendnek melyek voltak a leggyakrabban, 

legfontosabbként megjelenő elemei a 2010-es elbeszélések alapján. A károsultak narratívái 

alapján három főbb csoportba sorolhatók a leggyakrabban említett s legfontosabbnak tűnő 

értékek: 1.) a rend, 2.) a hagyományos értékek és 3.) a poszt-materiális értékek. 

 A legtöbb interjúban a rend jelenik meg, mint a legfőbb érték. A rend az interjúkban 

tulajdonképpen a múlttal azonosítható, mellyel szemben a jelen, mint anómikus állapot jelenik 

meg. Az előző fejezetben már volt szó arról, hogy a múlt az idill, a béke helye az 

elbeszélésekben. E szakaszok elsősorban a hétköznapokat, a rendszeres munkát, nem pedig a 

rendkívüli eseményeket ábrázolják, ezekkel utalva a rutinra, a korábbi társadalmi- és 

napirendre, melyek mind felborultak a katasztrófa miatt. Ugyanerre mutatnak rá azok a 

szövegrészek is, melyek pont a rend hiányát festik meg a jelenben. 

 

„A szembeni ház előtt a kapu beszakítva. Az udvaron két személykocsi beállva. Amit behordott 

az iszap, a döglött malactól a tyúkokig, a csirkékig, a boroshordótól itt minden volt. Rettenetes 

állapotban volt az udvar meg a ház területe.” (2010. 60 éves nő, három felnőtt fia külön, 

férjével él devecseri otthonában, nyugdíjas) 

 

 A következő négy érték – család, otthon, munka és egészség – a hagyományos értékek 

csoportját alkotják. A rend után ezek kerültek a legtöbbször említésre, ezek értéke tűnik a 

legnagyobbnak a szövegek alapján. A hagyományos értékek közül a család kerül valamilyen 

formában a legtöbb interjú középpontjába. Így van ez, amikor az interjúalanyok a korábbi 

életszakaszukból adatszerűen említik a számukra legfontosabb tényeket: ezek mind valamilyen 

családi eseményhez kapcsolódnak. Hasonlóan a katasztrófa során s azt követően is a család az 

a vezérmotívum, mely megjelenik, mint a legfontosabb „menteni való”, mint az 

információáramlás fő eszköze, mint a segítségnyújtások legfőbb forrása. A családi egység 

fontossága a jövőre vonatkozó tervek, célok között is az első helyen áll. Számtalan példát 

hozhatnánk ezekre, ilyenek az alábbi szövegrészletek: 
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„…én a gyerekeimért mindenre képes vagyok. Tehát ha kell, még lehet, hogy ölni is tudnék. Ők 

voltak mindig az elsők. Utána a férjem, és utolsó vagyok én. (…) Ők voltak az elsők. És most is 

ez tartja szerintem bennünk az erőt, hogy igenis ezért kell harcolni. Semmi másért nem 

ragaszkodok azért, hogy innét el kell mennem, csak azért, hogy nekem lehessen még igazi 

unokám.” (2010. 54 éves nő, férjével, fiával és annak élettársával él devecseri házukban, két 

felnőtt fia külön él, bolti eladó) 

 

„Én annak örülök, hogyha még házunk sincs egyelőre, majd megoldódik. De hogy az 

egészségünk, a család együtt van, az nekem a legfontosabb.” (2010. 37 éves nő, házas, férjével 

és négy gyermekével él ajkai albérletben, háztartásbeli) 

 

 A következő, gyakran megjelenő érték, a munka, mint a korábban fennálló rend legfőbb 

szimbóluma. Két szempontból van ennek kiemelkedően fontos szerepe. Egyrészt a munka, mint 

a jövőteremtés, a napirend helyreállításának eszköze jelenik meg. Másrészt az elvesztett javak 

esetében azt látjuk, hogy elsősorban nem az anyagi értékük a legnagyobb veszteség, hanem 

annak a munkának az értéke, amely a létrehozásukhoz kellett. Igaz ez a házra, a tárgyakra s 

mindenek előtt a kertre, mint a következő szövegrészletek is mutatják: 

 

„Én, ha fájós derékkal végignézek azon, amin megkapáltam aznap, akkor visszanézek, és azt 

mondom, hogy igen, ez az én munkám (ld. a kertben elvégzett feladatokra utal). Én tudok örülni. 

Mert ebben én vagyok benn. Sokszor megkérdeztek: és nem örülnél annak, hogyha megkapnád? 

Mondtam neki, hogy nem, mert abban én nem vagyok benn.” (2010. 60 éves nő, három felnőtt 

fiától külön, férjével él devecseri otthonában, nyugdíjas) 

 

„Mi 33 éve lakunk itt. Budapestről költöztünk ide. Nekünk minden álmunk, vágyunk a kertes 

ház volt. Azóta mi a kertet műveljük. Az van a fagyasztó szekrényben, ládában, mindenben. 

Abból élünk. A nyugdíjunkat abból pótoljuk.” (2010. 67 éves nő, házas, férjével él devecseri 

otthonukban, nyugdíjas) 

 

 A következő az otthon, mint érték, mely elsősorban azért jelenik meg az 

elbeszélésekben, mert az iszapömléssel felszámolódott, s ha vannak is még, akik tudják 

használni a lakásukat, később mindnyájan költözésre kényszerülnek. Tehát azzal, hogy 

megrendült ennek az értéknek az alapja, előtérbe került, jelentősége felerősödött. Ezt erősíti az 

is, hogy pont az interjúkészítéssel egy időben kellett az új lakóhely kiválasztásában dönteniük 
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a károsultaknak, így szintén középpontba került ennek fontossága. Ebből adódóan 

természetesen a jövőbeni rend kialakításának másik fő eszköze az újbóli otthonteremtés. 

 A most bemutatott három érték megingását vagy elvesztését jelenti az interjúkban 

gyakran szereplő kifejezés, miszerint „minden elveszett” a katasztrófával. Az ilyen jellegű 

kijelentések is azt mutatják, hogy mit tartanak a megkérdezettek a legfontosabb értékeknek. 

Ezeken kívül – elsősorban azok esetében, akik megsérültek az iszapömlés során – az egészség 

is, mint érték kerül előtérbe. Ennek kapcsán is a már bemutatott logika érvényesülhet: azzal, 

hogy veszélybe került, erőteljesen felértékelődött és középpontba került. 

 Az értékek harmadik fő csoportját úgy foglaltam össze, mint poszt-materiális értékeket. 

Ebbe több olyan gyakran említett érték tartozik bele, melyekkel kapcsolatban azt 

feltételezhetjük, hogy szintén a katasztrófa hatásaként kerültek előtérbe az elbeszélésekben. E 

kategóriába tartoznak az igazságosság, a béke és nyugalom, az élet és a közösség, melyeket a 

következőkben röviden sorra veszünk. Az első az igazságosság, amely a katasztrófa óta eltelt 

időszak bemutatása során jelenik meg több szövegben. Egyrészt azzal kapcsolatban emeli ki 

ezt a tíz károsult közül hat személy, hogy nem érzik igazságosnak az őket ért szenvedésekért 

tervezett kárenyhítés mértékét. Másrészt kiviláglik a szövegekből egy olyan általánosan megélt 

tapasztalat, melyet – a károsultak szavával élve – „bűnösségérzésnek” nevezhetünk. Ez abból 

adódik, hogy az interjúalanyok úgy érzik, hogy a társadalom egésze s a helyi közösség nem úgy 

tekint rájuk, mint a katasztrófa áldozataira, hanem, mint annak okozóira. A katasztrófa után 

megnyilvánuló társadalmi szolidaritást, a szervezett és önkéntes segítők számát, a károsultak 

hírekben való megjelenítést és az állami helytállást figyelembe véve, ez az élmény valószínűleg 

inkább egy számukra lecsapódó megélésként jelentkezik, nem, mint valós tapasztalat. Erre 

adnak példát az alábbi szövegrészletek is: 

 

„Az olyan volt az a lakógyűlés, semmire nem válaszoltak normálisan. Onnan, mikor én 

hazajöttem, mondom, én vagyok a bűnös, úgy éreztem magamat. Én vagyok a bűnös, mit 

csináltam én? Ezt sugallták nekünk. Utána beszéltem többekkel. Más is azt mondta, hogy ő is 

úgy érezte, hogy mi vagyunk a bűnösök. Nem az, hogy segíteni akarnak.” (2010. 66 éves nő, 

özvegy, két felnőtt gyermekétől külön, harmadik lánya ajkai otthonában él, nyugdíjas) 

 

„Szerintem nem kíváncsiak az emberekre. Én úgy gondolom, én már úgy érzem magam, mintha 

én egy bűnöző lennék. Úgy kezelnek is. Egyetlen egy falugyűlésre nem mentünk el. (…) Néha 

én gondolkozom magamban, éppen porszívózok vagy mosok fel, mosogatok, közben, hogy miért 
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kezelnek úgy, mint egy bűnözőt?” (2010. 54 éves nő, férjével, fiával és annak élettársával él 

devecseri házukban, két felnőtt fia külön él, bolti eladó) 

 

 A béke és a nyugalom, mint értékek szintén előtérbe kerülnek több elbeszélésben. Ezek 

jellegzetessége, hogy ahol jelen vannak, ott az egész szöveget átszövik, s a múltra vonatkozóan 

és a jövőre nézve is kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a szubjektív jólét helyreállása 

szempontjából. 

 Az élet, mint érték minden interjúnak meghatározó eleme. Ennek elsődlegesen az az 

oka, hogy három elbeszélő került a vörösiszappal ténylegesen életveszélyes közelségbe, s a 

legtöbb interjúalany – további hat személy – úgy érezte, hogy élete veszélybe került a 

katasztrófa során. Nem csak az emberi élet értéke kerül az elbeszélések középpontjába, ami 

például abból látszik, hogy hét interjúalany egyik legelső reakciója a katasztrófa 

bekövetkeztekor a kutyája mentése. Ezen felül a növényzet elvesztése is, mint az élet 

kipusztulása tűnik fel sok szövegben. Erre ad szép példát az alábbi részlet: 

 

„Azzal merték ki az iszapot és húzkodták ki a növényeket. Ott álltam a kazánház ajtóban és csak 

sírtam. Olyan volt, mint hogyha ilyen hajszálanként tépnék a szívemet. Minden egyes növény, 

amit éveken keresztül babusgattam, szépítgettem, az mind tönkrement. Azt mind elvitték.” 

(2010. 51 éves nő, élettársával él, egy felnőtt lányától külön, devecseri házukban, 

bolttulajdonos) 

 

 Végül a közösség, szolidaritás és segítségnyújtás érték voltáról kell szót ejteni. Ezek a 

tényezők nagyon sok helyen, illetve többféle kontextusban fordultak elő az elbeszélésekben, 

ezért érdemes velük kicsit bővebben is foglalkozni. A közösség egyik megjelenési formája a 

családi közösség, a másik pedig a helyi közösség és a szomszédsági viszonyok. A szolidaritás 

és segítségnyújtás szempontjából szintén fontos megfigyelni a család jelenlétét és a 

szomszédsági kötelékeket, a baráti és ismerősi csoportok szerepét, illetve az össztársadalmi 

összefogás megjelenését. Tulajdonképpen az interjúk elemzése során kiderül, hogy nem lehet 

teljesen elválasztani a közösségiséget a szolidaritástól, segítségnyújtástól és összefogástól. 

Ahogy már a család esetében láttuk, hogy a rokonok szűkebb és tágabb köre is segítséget nyújt 

a károsultaknak, ez a többi szinten is megjelenik, ezzel pedig több esetben erősödik az 

elbeszélők számára a közösségiség és a szolidaritás érzése. A családtagok közti szoros 

kapcsolat kiderül az elbeszélések múltról szóló és az azt követő epizódjaiból is, ahogy arról már 

szó esett. A barátok és ismerősök az interjúk azon szakaszában tűnnek fel, mikor a katasztrófát 
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követő időszakról beszélnek a megkérdezettek. Az interjúk felében esik szó a családon kívül a 

barátok, ismerősök érdeklődéséről és fizikai vagy anyagi segítségnyújtásáról. Velük 

párhuzamosan tűnnek fel az elbeszélésekben a többségi társadalom azon tagjai, akik civil 

önkéntesként vettek részt a segítségnyújtásban vagy adományokkal támogatták a károsultakat, 

illetve sok helyen említik az egyenruhás csoportok közül a katonák, a katasztrófavédelmi 

szakemberek és a tűzoltók jelenlétét. Érdekes, hogy a rendőrök szerepét és viselkedését nem a 

szolidaritás jeleként értelmezik a megkérdezettek, hanem az negatív, korlátozó és félelmet keltő 

tényezőként jelenik meg. Ennek az lehet az oka, hogy a rendőrség feladata volt, hogy a sérült 

területen fenntartsa a rendet, így a károsultaknak sokszor igazoltatáson kellett átesniük, amikor 

hazamentek, többször a rendőrök közönyösségéről számoltak be. A segítségnyújtásnak e 

szakaszáról minden interjúban szó esik valamilyen formában, s egy interjú kivételével a 

megkérdezettek kifejezetten arra utalnak, hogy ez határozottan a társadalmi szolidaritás jele. 

Erről így beszél az egyik interjúalany: 

 

„Önkéntesek nagyon sokan voltak.  (...) Tényleg lehetett látni, hogy az ország minden egyes 

területéről voltak. A legkisebbtől. Láttam szegedieket, pécsieket, Pomázról voltak. Itt is aludtak. 

Somogy megyéből, Borsodból, mindenhonnan. Inkább az ország fogott össze, úgy láttam.” 

(2010. 35 éves nő, házas, férjével és két gyermekével él Devecseri otthonukban, ápolónő) 

 

Látjuk, hogy a családot és a szomszédsági kapcsolatokat leszámítva a többi formánál 

nem jelenik meg a Ferdinand Tönnies-féle közösség, (Tönnies 1983) azonban a szolidaritás, a 

társadalmi összefogás megélése is erős értékjelleggel bír. A szomszédsági kapcsolatokról és 

helyi közösségről azért fontos külön szólni, mert az ilyen jellegű kapcsolatok megélése 

különleges jelentőséggel rendelkezik az általam megkérdezett elbeszélők számára. Ezek olyan 

tényezők, amelyeknek elvesztése az egyik legnagyobb kárként szerepel a katasztrófát követő 

időszakot bemutató szövegrészekben. A megkérdezettek nagy része a szomszédsági közösség 

elvesztésével birkózik meg a legnehezebben, s azok fenntartására törekszenek a katasztrófa 

utáni időszakban is. Ez azzal a nehézséggel jár, hogy a helyi közösség gyakorlatilag egy-két óra 

leforgása alatt széthullott, hiszen a károsultak nagy részének lakhatatlanná vált az otthona, így 

el kellett hagyniuk házaikat. Ebben a helyzetben a megkérdezettek különböző megoldási 

stratégiákat alkalmaztak a közösség összefogására, a kapcsolatok fenntartására, például az 

egyik megkérdezett annak ellenére, hogy másik településen kellett ideiglenesen élnie, 

hétköznapi teendőit kizárólag Devecserbe visszajárva intézte. Hasonló megoldási kísérlet az – 

amit az állam által kirendelt jogászok is támogattak és ajánlottak a károsultaknak –, hogy a 



78 
 

Devecser szélén épülő új lakóparknak azonos blokkjába költöznek be a jelenlegi szomszédok, 

így valamennyire átmenthetővé válhat a korábban kialakult közösség. A szomszédsági 

viszonyok erősségét és érték voltát mutatja az is, hogy a károsultak közül sokan utalnak 

elbeszélésükben arra, hogy a jövőre nézve az elköltözéssel kapcsolatban az vált ki félelmet 

belőlük, hogy az új lakóhelyen új közösség kiépítése lesz a feladatuk. A múltról szóló 

elbeszélésekben is több helyen látunk arra példát, hogy a helyi közösség tagjai, a szomszédok 

rendszeresen segítik egymást, például a kerti munkálatokban vagy egyéb speciálisabb 

feladatokban. Erről így beszél az egyik idős nő: 

 

„Mi úgy szerettük egymást. A. néniék, ha barack termett, hozták. Mi a gyümölcsöt hordtuk át, 

egymás között osztogattuk el. Jó viszonyban voltunk. Jók, aranyosak voltak. Én nagyon 

szerettem. (...) Mindig, ha mentünk, vittem nekik csokit. Megvoltunk. Elvoltunk. Jó kis közösség 

volt. Jó kis társaság volt, aranyosak voltak. Alig vártuk, hogy már gyümölcs legyen. (...) Egyik 

bácsi jegyző volt Devecserben, olyan aranyos volt, annak ellenére, hogy 80 éves, mindig jött, 

hogyha már látta, hogy hozzák nekünk a szenet, mindig jött segíteni. Meglátta a kocsit, akkor 

már ott volt, hogy segít. Én csak menjek főzni, majd ő csinálja. Tényleg annyira aranyosak.” 

(2010. 69 éves nő, három felnőtt gyerekétől külön, élettársával él ajkai otthonukban, nyugdíjas) 

 

Ezt követi az a fordulat, hogy a legtöbb megkérdezett arról számol be, hogy szomszédja 

értesítette a katasztrófa közeledtéről, illetve több esetben a szomszéd az, aki a 

megmenekülésben is segített neki. A szomszédsági kapcsolatokon túl a helyi közösség 

szolidaritásának megítélésében, erősen eltérő nézeteket látunk az interjúkban; hiszen vannak 

olyanok, akik a károsult csoport és a nem károsult devecseri lakosok feszültségéről, az utóbbiak 

érdektelenségéről számolnak be, valamint azoknak a segélyekkel való visszaéléséről. Ezzel 

szemben viszont megjelennek azok a nézetek is, melyek szerint soha nem tapasztalt helyi 

összefogás érvényesült a katasztrófát követően, például a roma lakosság nagy szerepet játszott 

a szükséges ruhaneműk összegyűjtésében a mentés idején. 

 

A 2013-as interjúkban is meg kell vizsgálni, hogy mik jellemzik az elbeszélők aktuálisan 

fennálló értékrendjét. A szövegeken, hasonlóan a 2010-es elemzéshez, tartalomelemzést 

végzek. 

 Az elsőként kiemelendő jellemzője az értékrendnek egy olyan sajátosság, amelyet a 

2010-es elemzésben megjelenő tendencia – a poszt-materiális értékek csoportjának előtérbe 

kerülése – folytatásának tekinthetünk. Ezt röviden úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a 2013-as 
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elbeszélésekben a „külső” érétkekről átkerül a hangsúly a „belső” értékekre. Ezek nem 

rejtetten jelennek meg a szövegekben, hanem az elbeszélők explicit módon megfogalmaznak 

olyan számukra értékesnek, vagy értéktelennek tekinthető dolgokat, melyek e kategóriák 

egyikébe sorolhatók. Ez azonban már csak néhány elbeszélésre jellemző, kevesebbszer 

kerülnek említésre, tehát egyértelműen csökkent az ilyen jellegű értékek szerepe, mint 

korábban. A következő interjúrészletekben mégis ilyenekről hallunk: 

 

„Hogy az ember egy gyűrűt felhúzott volna az ujjára. A mai napig nem tudok egy gyűrűt 

felhúzni. Annyira szükségtelen dolognak tartom. Nem festem azóta a szememet, nem rúzsozom 

ki a számat. Nem tartom lényeges dolognak. Ez semmi. Ez nekem nem kell. Nem attól vagyok 

én valaki.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él 

Noszlopon, őstermelő) 

 

„Nyugalom. (ld. ez lett számára fontos a katasztrófa után) Nem tudod kirekeszteni az életedből, 

a mindennapjaidból, ami befolyik a tv-n, a rádión keresztül, írott, elektronikusokon keresztül. 

Az ember annyira rabszolga, hogy saját magát kizsigereli. A vallásban régen nem véletlenül 

találták ki a vasárnapi szünetet. Nem veszik észre az emberek ebben az óriási taposómalomban, 

hogy… Ugyanazt élem, mint más ember, csak megpróbálom pozitívan megközelíteni. Mert 

hogyha rágódok rajta, még magamat is megölöm.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt lánya 

vele él a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

 A „külső” és „belső” érétkekkel kapcsolatban külön ki kell emelni a katasztrófában 

elveszett, korábban értéknek számító tárgyak fontosságát. Ezek közül a ház, illetve a magas 

eszmei értékkel bíró tárgyak kerülnek többször előtérbe. A 2010-es vizsgálathoz képest, ahol a 

ház elvesztését tartották még a legtöbben a fő veszteségnek, már egyre többször hallunk azokról 

a veszteségekről, melyeknek az értéke nem anyagiakban mérhető. Tehát annak ellenére, hogy 

a régi ház elvesztése még mindig nagyon hangsúlyos a szövegekben, sokszor említik a 

károsultak – ezzel szerepe felerősödik, előtérbe került – az eszmei értékkel rendelkező tárgyi 

veszteségek csoportját is. E téren tehát nőtt 2010-hez képest a „belső” érték jelentősége. E 

szempont alaposabb megértéséhez ismét megvizsgáltam a saját interjúim mellett másik 12 

interjút is,30 amelyeknek tartalmi sajátosságai szintén ebbe az irányba mutatnak. Ezekben is 

                                                           
30 Itt is abban a 12 szövegben figyeltem meg az elvesztett tárgyak értékjellegét, amelyeket az előző fejezet 

elemzésénél is használtam. 
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többeknél megjelent a ház elvesztésének súlyossága mellett, a tárgyi veszteségek esetében, azok 

„belső” értékének fontossága. Erről szólnak az alábbi szövegrészletek: 

 

„Meg mindenkinek egy idő után felvillannak olyan emlékek, hogy itt voltunk kirándulni, onnan 

hoztunk egy kis mütyürkét, nem nagy jelentőségű, de mégis egy valami. Ilyen. Nekem ez nagyobb 

érték. Nem többnyire a pénz. Házam lett azért. Csak ezeket nem lehet pótolni.” (2013. 64 éves 

nő, elvált, két felnőtt lánya külön él Pulán, nyugdíjas) 

„És így találtam meg, ezt a két dolgomat is. (ld. két ékszert) És ehhez ugye érzelmek kötődnek, 

mert a szüleimtől kaptam, és a rohadt életbe’, mondom, nem lehet, hogy minden olyanom 

elveszett, amit, amit tényleg még anyutól kaptam, meg aputól. Hát mondom, valami kapocs 

velük azért csak kellene, hogy lennie. (…) És ennek örültem a legjobban, (nevet) ennek a két 

dolognak, amikor ezt úgy megtaláltam” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan 

épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

„De egy nyolcvan éves néni, akinek a nagyszüleiről vagy az unokáiról nem maradt egy fényképe 

sem, azt mondom, hogy akkora eszmei kárt szenvedett el, az ingóságokról nem is beszélve. Lakni 

meg aludni bárhol lehet. Annyi minden pótolhatatlan dolgot vitt el ez a szörnyűség, amit ha 

megfeszülsz sem biztos, hogy tudsz pótolni.” (2013. 39 éves férfi, devecseri albérletben él 

élettársával, járási hivatalban dolgozik) 

 

 Az életkor szerint is észrevehető némi különbség azzal kapcsolatban, hogy mi adja az 

elvesztett tárgyak értékét. Ez elsősorban abból derül ki, ha megfigyeljük, hogy a régi ház értéke 

miből származik a visszaemlékezők számára. Mivel a 2013-as interjúkban sokszor előkerülnek 

az anyagi szempontok, az anyagi veszteségek – ahogy arról már az előző fejezetben a 

„sérelmek” esetében is szó volt – a házzal kapcsolatban is több interjúban kiemelik az 

elbeszélők, hogy a ház elvesztésével jelentős anyagi kárt szenvedtek. Ez a materiálisabb, 

anyagiasabb szemléletmód főleg a fiatalabb interjúalanyoknál jelenik meg.31 Az idősebbek még 

mindig – akárcsak 2010-ben – inkább a házba befektetett munka, az ahhoz kapcsolódó emlékek 

értékének elvesztését fájlalják. E különbségre vonatkozóan alább láthatunk példákat. Itt 

fiataloktól származó szövegrészeket mutatok be, mivel a befektetett munka értékéről az 

otthonról szóló fejezetben bővebben lesz még szó. 

 

                                                           
31 Ismét megvizsgáltam e szempontot a már több témánál használt 12 interjúban, mivel saját kutatásomban 

mindössze egy olyan személlyel készült felvétel, aki még fiatal, vagyis nem éri el a 40 éves kort. 
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„Engem mondom, a mai napig a ház idegesít, de az kibaszottul, ez, hogy így át lettünk baszva. 

(…) Itt arról szólt a fáma, hogy itt senkinek nem lesz ebből anyagi kiadása, mert itt mindent 

elintéz a kormány…” (2013. 26 éves férfi, elvált, egy gyermekétől külön, szüleivel és 

nagyanyjával él a lakóparkban, szakmunkás) 

 

„Hát, most én elvagyok, szerintem én nyitott vagyok az újdonságokra. Inkább azt nézem, hogy 

szüleim meg öreganyám hogyan éli át ezt az egészet, rosszul. (…) Hát, ugye ők építették azt a 

házat. Nem mindegy ez sem. Hát, sok ember kétkezi munkája. (…) Hát, nekem is voltak dolgaim, 

amit ki nem fognak fizetni, nem fognak kártéríteni. Hát, nekem már nagyon sok mindenem 

odaveszett, vagy éppen elvették, vagy el kellett adnom.” (2013. 31 éves férfi, nőtlen, szüleivel 

él a lakóparkban, külföldön dolgozik húsüzemben) 

 

 A fiatalokra jellemző, anyagiasabb szemlélet hallatszik ki az alábbi, kárrendezésekről 

szóló szövegből is: 

 

„…ezt a pénzt is mennyi minden másra fel lehetett volna használni. Én ezt élem meg 

veszteségként… (…) Ezt az állami beavatkozást, meg pénzt, meg segélyeket tényleg abszolút 

másra el lehetett volna költeni.” (2013. 39 éves férfi, devecseri albérletben él élettársával, járási 

hivatalban dolgozik) 

 

 A következő szempont, ami alapján egyes tényezők fontos értékként jelennek meg a 

szövegekben az, hogy mi volt az a dolog, amely segítette a károsult személyt a feldolgozásban. 

Volt már szó arról, hogy a katasztrófa a teljes addigi életvitelt megváltoztatta. Vannak olyan 

elbeszélők, akik esetében ez csak a költözés miatt történt, de vannak olyanok is, akik új 

munkahelyre, vagy új közösségbe kerültek ezáltal. Nem feltétlenül csak a megváltozott 

helyzetekben találtak kapaszkodót a károsultak, több esetben a korábban is jó családi 

kapcsolatok stabilitása nyújtott segítséget a feldolgozásban, amelyeket a családról szóló 

fejezetben később bővebben is tárgyalunk. Értelemszerűen, ami segített a traumatikus esemény 

utáni lelki gyógyulásban, magas értékjelleggel bír az elbeszélésekben. Ezekről a témákról nagy 

terjedelemben és pozitív érzelmi töltettel beszélnek az interjúalanyok, ahogy az alábbi 

szövegrészek is mutatják: 

 

Egy férfi új vállalkozásáról így beszél: „A munkába az ember belefeledkezett és elmúlott ez 

magától. Már nincs is ilyen. Nem is veszekszünk. Elvagyunk magunkkal. (…) Most már 12 
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ember dolgozik nálunk. Ő közülük is van öt-hat, amelyikre abszolút lehet számítani. Van öt-hat, 

aki bejár a fizetésért, ledolgozza, de többet nem akar csinálni. Nem is erőltetem nekik. De van 

egy öt-hat ember, akivel bármit lehet, lehet rájuk számítani. Imádják, jönnek, csinálják. Látják 

az eredményét, meg azt, hogy fejlődünk.” (2013. 40-es éveiben járó férfi, házas, két felnőtt fia 

vele él Devecserben, étteremtulajdonos vállalkozó) 

 

Egy nő az új munkahelyi közösségéről szól itt: „Most nekem ez nagyon jó. Nem tudom miért, 

de nagyon jó a lelkemnek, hogy ott dolgozom. (…) Egy kis zárt közösség. Néha úgy érzem, hogy 

a külvilágtól teljesen el vagyunk zárva. De egy kicsi közösség. Mégiscsak közösség. Ez bőven 

elég.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, 

csirkekeltetőben dolgozik) 

 

Egy idős nő pedig a lányáról mesél, aki a legfőbb segítség számára a feldolgozásban: „Bízok a 

jövőben. (…) Ő tartja benne az életet. (ld. a lánya) Azt, hogy nem keseredek el.” (2013. 70 éves 

özvegy nő, három gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

 Azoknál az interjúalanyoknál, akik komolyan megsérültek s hosszabb időt töltöttek 

kórházban, az egészség is nagyon felértékelődött. Már a 2010-es szövegekben is megjelent e 

hagyományos érték, viszont azoknál, akik a katasztrófa után a legsúlyosabb egészségügyi 

károkat szenvedték, ez az elbeszélések egyik fő témája, mely gyakran visszatér. Ebből adódóan 

számukra az egészség a jövőben leginkább vágyott érték. E mellett az otthonról és a családról 

szóló elbeszélések is központi témái, magas értékjelleggel bíró részei az interjúknak, azonban 

ezekről a velük foglalkozó fejezetekben ejtek majd részletesebben szót. 

 Végül 2013-ban is minden interjúban megjelenik a közösség, mint érték. A 

szomszédsági közösségek jelentőségéről és strukturális változásairól még később lesz szó, ezért 

itt most nem foglalkozom velük bővebben, viszont külön ki kell térni a teljes helyi közösség, 

Devecser lakosainak viszonyára. Alig van olyan interjúalany, aki ne számolt volna be arról, 

hogy a városban a katasztrófa után fellendülő szolidaritást és összefogást egy nagyon erős 

széthúzás váltotta fel. Az elbeszélésekben többféle társadalmi törésvonal rajzolódik ki, melyek 

között legtöbbször a károsult – nem károsult lakosság, és a roma – nem roma népesség közötti 

feszültségek kerülnek bemutatásra, azonban sok ellentét érzékelhető a károsultak csoportján 

belül is. A károsult személyek elbeszéléseiben egységesen annak a megtapasztalása jelenik 

meg, hogy Devecser közösségi élete romlott, a társadalmi összefogás gyengült s az 

individualizáció, a bezárkózás válik egyre jellemzőbbé a településen. Az elbeszélésekben 
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gyakran visszatérő téma ez is, tehát arra következtethetünk, hogy itt is arról van szó, hogy egy 

magas értékjelleggel bíró dolog került veszélybe a katasztrófát követő időszakban. Ehhez a 

közösségi változáshoz gyakran hozzákapcsolódik az is, hogy a település új szerkezetét és 

arculatát nehezen tudják elfogadni a lakosok. A közösségi változáshoz általánosan társuló 

érzelmek az irigység és a rivalizálás. Az alábbiakban látunk példákat arra, hogy miként 

beszéltek erről a negatív irányú közösségmódosulásról a megkérdezettek: 

 

„Szét vannak húzva, széthúzzák egymást. Amikor nem jött az iszap, akkor jobb élet volt erre. 

(…) Akkor jó összetartás volt. A szomszéd is átjött segíteni. (…) Most, amikor az iszap bejött, 

már... Ki van halva az egész.” (2013. 53 éves férfi, egyedülálló, gyermektelen, leszázalékolt, 

devecseri használt házban, fekete munkákból él) 

„Nincs a városnak gazdája. (…) Nincs közösségi szellem. Bár ennek ellenére vannak polgári 

egyesületek, amik segítenek a dolgokon.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt lánya vele él 

a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

„Eltávolodott mindenki. (…) De mindenki szerintem begubózott. Az volt a baj, hogy – jó persze, 

ne csináljanak egyen házat. De ha valaki tíz forinttal többet kapott a másiknál, én úgy érzem, 

hogy az már irigységre méltó. Pedig nem igaz. Pont ebből kifolyólag, hogy ki mit kapott, te mit 

kaptál, te miért kaptál, én miért nem kaptam. Ez nagyon befolyásolta.” (2013. 54 éves nő, egy 

felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

 Összehasonlítva tehát a 2010-es és a 2013-as interjúkból kirajzolódó értékrend 

sajátosságait, azt látjuk, hogy alapvetően a hagyományos értékek csoportjába sorolt értékek 

közül az otthon és a család elsődleges érték volta megmaradt, illetve ahogy 2010-ben, úgy 2013-

ban is azok számára, akik érintettek voltak az egészségügyi károkban, az egészség is vezető 

helyen áll az értékek sorában. A poszt-materiális értékek jelentősége viszont csökken, 2013-

ban kevesebbet hallunk ezekről. Amikor megjelennek az elbeszélésekben, akkor a tárgyi javak 

„belső” értékének fontosságáról hallunk elsősorban. Mindkét időszakban vezető helyen állnak 

azok a tárgyi dolgok, melyek különösen fontosak az emberek számára, ezek közül is a ház állt 

2010-ben és 2013-ban is az élen. A második interjús szakaszban viszont megjelentek mellette 

azok a tárgyak is, melyeknek az értékét nem a pénzben megállapítható áruk adja, hanem az 

azokhoz kapcsolódó emlékek, tehát magas eszmei („belső”) értékkel bírnak. Ezzel 

párhuzamosan megjelent egy olyan károsulti csoport – főleg a fiatalok között –, akik számára 
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az anyagi károk jelentették a legfőbb veszteséget, tehát rájuk egy erősen materialista szemlélet 

a jellemző. A közösség, mint érték mindkét interjúzási időszakban nagyon fontos helyen állt. 

Az is közös vonás a két kutatási időpontban, hogy a közösség egy-egy szintjének sérülését 

tapasztalják a megkérdezettek, ezért gyakrabban előtérbe kerül ez a téma. Míg 2010-ben a 

szomszédságok felbomlása okozott jelentős problémát az elbeszélők számára, 2013-ban a teljes 

helyi közösség meggyengüléséről hallunk, amihez feltételezhetően a szomszédsági közösségek 

megváltozása is hozzájárult. A 2013-as interjúk újdonsága viszont, hogy azok a témák kerülnek 

egy-egy interjúban előtérbe, melyek a sikeres feldolgozás közegét mutatják be, s ezek – pl. új 

munkahely, új közösség – komoly értékként jelennek meg az elbeszélők számára. 

 

Az elemzés e fejezetének másik nagyobb részét a katasztrófa után kirajzolódó identitás 

vizsgálata adja. Ez a 2010-es szövegek alapján az úgynevezett „károsult-identitás” bemutatását 

jelenti. Ez az identitásforma egy olyan konstrukció, melyet elsősorban a katasztrófa és az azóta 

eltelt időszak negatív élményei alakítottak ki, s melynek fontos része egy erős odatartozás-

érzés, amely a károsultak csoportjához fűzi az elbeszélőket. A most jellemzett csoport 

szociodemográfiai jellemzőik alapján (ld. nők, anyák, lakóhelyük közelsége) igen hasonló 

vonásokkal rendelkeztek a katasztrófa idején, így feltételezhetjük, hogy hasonló társadalmi 

hatásoknak, reakcióknak is vannak kitéve, melyek alakítják az identitásukat. Esetükben egyes 

identitásrétegek teljesen elhalványultak – tehát semmilyen formában nem kerültek elő az 

elbeszélésekben – a katasztrófa hatására (pl. szakmai, nemzeti identitás), míg mások erőteljesen 

előtérbe kerültek (lokális és nemi identitás). A lokális identitás előtérbe kerülésének az a 

tapasztalat állhat hátterében, hogy nem csupán a házukat, hanem teljes lakókörzetüket 

veszítették el az interjúalanyok. Ezen túl azzal is meg kell küzdeniük, hogy a város egészének 

képe is meg fog változni, sőt, talán földrajzilag és kulturálisan is messzi helyen kell majd új 

életet kialakítaniuk. Hasonlóan megerősödik például a nemi identitás. Ez a női identitás 

feltehetően erősen jelen volt a megkérdezettek korábbi életében is, hiszen az elbeszélések 

szerint nemi szerepeiknek – például az anya- és feleségszerepnek – eleget tettek életük korábbi 

szakaszaiban is. Eddigi fő céljukként azt az anyaszerephez fűződő funkciót említik többen, 

hogy gyermekeiket anyagilag támogatni próbálták egészen a katasztrófa időpontjáig. Az e 

célnak való megfelelés a katasztrófa bekövetkeztével teljesen felszámolódott, hiszen a 

károsultak szorulnak rá mások anyagi és egyéb típusú segítségnyújtására. Ez a 

kiszolgáltatottság-érzés hozzájárulhat ahhoz, hogy a nemi szerephez kapcsolódó főbb 

színtereken, főleg a családban találják meg a károsultak azt a területet, amire hatást 

gyakorolhatnak, amiben korábbi önállóságérzésüket megtapasztalhatják. Ilyen formában sok 
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helyen kerül említésre az interjúkban a fokozott foglalkozás a gyermekekkel, unokákkal, a 

család összefogásához kapcsolódó tevékenységek. 

Az előtérbe kerülő identitásrétegek mellett egyes érzelmek is különösen erőteljes módon 

jellemzik a „károsult-identitást”. Ezek alapvetően negatív érzelmek: az interjúkban a 

bizonytalanság és talajvesztettség érzése, a perspektívátlanság nagyon meghatározók, ezek 

főleg a kártalanítási kérdésekben való döntési nehézségek, a jövő minden pontjának általános 

bizonytalansága miatt alakulnak ki. Az elbizonytalanodás megjelenéséért nagyrészt az az 

információhiány a felelős, mely intézményi szinten zajlott, s mely segíthette volna a károsultak 

csoportját a katasztrófa utáni döntésekben. A bizonytalanságérzést erősíti az is, hogy a 

megkérdezettek tisztában vannak azzal, hogy a múlt „elveszett”, vagyis a korábbi szakaszt 

teljesen le kell zárniuk. Ezen túl azonban a jelen és a jövő értelmetlennek, kilátástalannak és 

reménytelennek tűnik. Kevés az olyan elbeszélés, ahol viszonylag pozitív jövőkép rajzolódik 

ki, de azok esetében is inkább a bizonytalanság dominál a jövőre tekintve, mint a ritkán 

megjelenő pozitív elvárások. Ezekhez további negatív érzésekként kapcsolódnak a 

szégyenérzet és a megalázottság érzése, ezeknek fő oka a másokra utaltság az ideiglenes 

lakhatás megoldásában, valamint a segélyekért való személyes utánajárásban. Ezek miatt az 

értéktelenség-érzés és a kiszolgáltatottság-érzés is sok elbeszélésben megjelenik. Azzal, hogy 

a megkérdezettek azt érzékelik, hogy a károsult lét a többségi társadalom szemében negatív 

megítélést és bánásmódot von maga után, az önállóság elvesztését, tanácstalanságot és a 

kilátástalan helyzetbe való „beleragadást” élik meg. A károsultak negatív érzelmeit bemutató 

interjúrészletek közül itt csak egy rövidebb szakaszt emelek ki: 

 

„Egy kis jó szó, egy kis bíztatás, egy kis valami. De nem hetekig, hónapokig ugrálni, kéregetni, 

kilincselni. Nekem ez a legnagyobb halálom. Komolyan. Hogy oda kell menni és azt mondani, 

hogy igenis mi ott voltunk, meg mi ott laktunk, nekünk jár. Még máig sem. (...) Úgy kellett 

kérdezgetni mindent. Úgy kellett kilincselni, hogy most mi van. Én nem ilyennek születtem.” 

(2010. 69 éves nő, három felnőtt gyerekétől külön, élettársával él ajkai otthonukban, nyugdíjas) 

 

A negatív érzelmek közül ki kell emelni még az elmagányosodástól való félelmet. 

Ennek alapja egyrészt a közösségvesztés, ami a katasztrófa miatt történt, másrészt az a 

stigmatizáció-érzés, amit a károsultak felfedezni vélnek önmagukkal szemben. Erre példa, hogy 

unokája azért nem látogatja meg a megkérdezettet, mert szülei féltik a lúgos anyag káros 

hatásaitól. Az egyik elbeszélő szavaiból kiderül, hogy a kárenyhítési lehetőségeket is úgy 

érzékeli, mint a károsultak megbélyegzésére, elkülönítésére szolgáló intézkedéseket: 
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„Majdnem úgy néz ki, hogy köteleznek rá, hogy itt maradjak Devecserben. Van két 

unokánk Tatán. Ők ide soha többet nem fognak eljönni. Se meglátogatni, se nyaralni. Mi 

maradunk itt. Nem tudom, hogy fognak hívni, hogy az iszapos mama vagy a károsult mama.” 

(2010. 54 éves nő, férjével, fiával és annak élettársával él devecseri házukban, két felnőtt fia 

külön él, bolti eladó) 

 

Egyfajta intézményekkel szembeni bizalmatlanság-érzés is megjelenik a negatív 

érzelmek sorában, ez elsősorban az állammal, a rendőrséggel, a biztosítótársaságokkal, az 

önkormányzattal, az ügyvédekkel és a kárfelbecslést végző személyekkel szemben 

tapasztalható. 

A „károsult-identitás” jellemző építőelemeként beszélhetünk a poszttraumatikus-

stresszbetegség tüneteinek megjelenéséről is. Vannak olyan megkérdezettek, kiknek 

elbeszélésében a PTSD tünet együtteséből többféle elem is előkerül, de valamilyen formája az 

összes elbeszélésből kiderül. A Baráth Árpád által meghatározott, korábban tárgyalt 

kategóriákba sorolva látjuk, hogy mindhárom típusú stresszbetegség megjelenik. Négy tényezőt 

említettek a legtöbben: az egyik az újabb áradástól való állandó félelem, ezért sokan például 

félnek visszaköltözni Devecserbe. Sokszor említett élmény az, hogy az alvás rendszertelenné, 

nehézkessé válik és az állandó idegesség- és feszültségérzés is. Megjelenik még a katasztrófa 

eseményeit felidéző rémálmok gyakorisága. Az események gyakori visszajátszása nem csak 

álmok formájában történik, van olyan megkérdezett, aki ezt az ébrenlét állapotában is sokszor 

tapasztalja. Több elbeszélésben jelenik meg az a visszajátszáshoz kapcsolódó élmény, hogy az 

elbeszélőkben vészreakciók indulnak be a katasztrófa egyes elemeivel kapcsolatban. Ez az 

elbeszélésekben a vörös színnel való találkozás esetében jelenik meg általában. Erre érdekes 

példa az alábbi interjúrészlet: 

 

„Ha esik az eső, akkor eddig gyönyörű volt az udvarunk, le volt gittezve, fehér volt. Most újra 

visszajött a vörös szín. Egyik nap elindultam, hogy elmegyek az orvoshoz. Egy piros pulóvert 

vettem fel és visszatettem, mert nem bírtam felvenni.” (2010. 54 éves nő, férjével, fiával és 

annak élettársával él devecseri házukban, két felnőtt fia külön él, bolti eladó) 

 

Végül a katasztrófára emlékeztető helyektől és az eseménnyel kapcsolatos 

kommunikációtól való menekvés tapasztalható több interjúalanynál. E tüneteken kívül 

fontosnak tartok megemlíteni egy olyan típust is, amelyről Baráth nem számol be. Ez a 
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katasztrófát követő fizikai tünetek – vérnyomás növekedés, fogyás, rendszeres fejfájás – 

megjelenése. Láttuk, hogy az egészség a károsultak számára az egyik fő helyen említett érték, 

így annak sérüléséről is sok helyen számolnak be az elbeszélésekben. 

Összegezve tehát a katasztrófa úgy hatott az identitásra, hogy a megkérdezettek 

önazonosságának középponti tényezőjeként jelenik meg a károsult lét. Ez egy ellenálló attitűdöt 

és bizalmatlanságot tartalmaz az intézményekkel, elsősorban az állami döntéshozókkal 

szemben. Az identitás egyes rétegei teljesen elhalványulnak, míg mások, például a lokális és 

nemi identitás nagyon hangsúlyosan kirajzolódnak. A „károsult-identitáshoz” főleg negatív 

érzelmek tapadnak: a bizonytalanság, talajvesztettség, perspektívátlanság, kilátástalanság, 

reménytelenség, megalázottság, szégyen, értéktelenség, kiszolgáltatottság, elmagányosodástól 

való félelem érzése. Az identitás negatív képét fokozza az is, hogy a megkérdezettek közül 

mindenki megéli a PTSD valamilyen formáját, legtöbben az állandó feszültségről, a 

félelemérzetről és az alvás-álmodás zavarairól számoltak be. 

 

A 2013-as interjúkban is határozottan megjelenik egy új identitásforma, amelyet „túlélő-

identitásnak” nevezhetünk. Ez nagyon sokban eltér a röviddel az iszapömlés után kirajzolódó, 

általánosan megjelenő identitástól. A 2013-as kutatás egyik legpozitívabb tapasztalata az, hogy 

annak ellenére, hogy vannak, akiknél még nem vagy csak kezdetlegesen feldolgozottnak látjuk 

a katasztrófa élményét, többségében viszont egyértelműen megjelennek az elbeszélésekben 

azok a tartalmi elemek, melyek arra utalnak, hogy a károsult léthez egy teljesen újszerű 

önazonosság társul. Ennek az identitásformának a tartalmát is érdemes részletesebben 

megvizsgálni. 

 Az újonnan megmutatkozó identitásforma legfontosabb eleme a tudatos túllépés. Ez egy 

olyan döntést jelent, amely nagyon sok interjúban megjelenik, s úgy tűnik, hogy szoros 

kapcsolatban áll azzal, hogy a károsult személynél el tud-e indulni a traumafeldolgozás. Az 

interjúalanyok elbeszéléseiből kiderül, hogy a történtekkel való szembenézés szükséges ahhoz, 

hogy amellett döntsenek, hogy meg akarnak birkózni a negatív tapasztalatokkal és a 

változásokkal. A tudatos túllépés tehát egy választás, egy személyes döntés, melyen keresztül 

a károsult tulajdonképpen úgy éli meg, hogy képes uralni a saját helyzetét, ezzel lehetősége van 

a változtatásra és a megfelelő, új életmód kialakítására. Azok a negatív érzelmi elemek tehát, 

amelyek a „károsult-identitásban” a meghatározók voltak – pl. kiszolgáltatottság, 

talajvesztettség, perspektívátlanság –, ezzel eltűnnek. Tehát itt már nem azzal az alapvető 

élménnyel élnek együtt a károsult személyek, hogy kiszolgáltatottak, annak ellenére, hogy 

láttuk, hogy vannak megoldhatatlan, a felsőbb társadalmi szinten befolyásolt, anyagi 
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problémáik. Az alábbiakban bemutatott idézetek mind erre a tudatos döntésre nyújtanak 

példát:32 

 

„Megtörtént. Innentől kezdve próbálj meg kijönni mindig a legnagyobb szarból úgy, hogy a 

lehető legjobb legyen.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt lánya vele él a lakóparkban, 

nyugalmazott katona) 

 

„…ha becsukódik előtted egy ajtó, vagy mögötted, akkor előtted kinyílik egy új. Hát, most az új 

ajtót kellett megtalálni. És az új... ajtón kell bemenni, és tenni az embernek a dolgát. (…) Túl 

kell lépni mindenen, én akkor is azt mondtam, meg utána is, az volt bennem, hogy egy új napra 

keltem fel másnap reggel. Nekem új dolgaim vannak, sok mindent tennem kell, és át kell 

gondolnom. Hogy hogyan tovább az életem. Ezt elfelejteni soha nem lehet.” (2013. 58 éves nő, 

egy felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

„Mindig is optimista voltam. Nem ragadtam le dolgoknál. Mondták, hogy a jövőbe kell nézni.” 

(2013. 40-es éveiben járó férfi, házas, két felnőtt fia vele él Devecserben, étteremtulajdonos 

vállalkozó) 

 

„Ha megtörtént, megtörtént. Azt kell nézni, hogyan lehet ebből a katyvaszból kikavarodni.” 

(2013. 26 éves férfi, elvált, egy gyermekétől külön, szüleivel és nagyanyjával él a lakóparkban, 

szakmunkás) 

 

„Nem, nem, nem, nem. Nem! (ld. nem álmodik a katasztrófáról) Úgy, úgy, úgy gondolok, de 

aztán akkor elhessegetem, mer’ mindig az, hogy mi lett volna, ha. Mondom nincsen, ha. Ez volt. 

Vége.” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban 

él, nyugdíjas) 

 

 Egy másik korábban ismertetett negatív érzés, a „bűnösségérzés” sem határozza már 

meg a károsultak önképét. Ez átváltozik 2013-ra egy „elszenvedői szereppé”, amely azonban 

szintén nem pozitív érzelmekkel együtt járó identitáselem. Míg a „bűnös” szerepével 

kapcsolatban elmondtuk, hogy az valószínűleg egy olyan megélés volt a károsultak esetében, 

mely nem állt párhuzamban a társadalom feléjük tanúsított reakciójával, az „elszenvedői 

                                                           
32 E témát is megfigyeltem a további 12 interjúban, s az idézetek között ezekből is szerepelnek szövegrészek. 
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szerep” ilyen szempontból sokkal valóságosabb. Itt utalhatunk azokra a kártérítési 

nehézségekre, amelyekről sokan beszámolnak az interjúkban. Ilyenek például a házak árának 

felbecslése során tapasztalt igazságtalanságok, amikor az újabb értékbecslések során több 

millió forinttal magasabb kártérítést kapnak az érintettek, aminek elérése azonban sok 

utánajárást, konfliktust és áldozatvállalást igényel. Erre ad példát az egyik interjúalany 

története: 

 

„Három lehetőség volt új értékbecslést kérni. Addig harcoltunk, amíg végül is 20 millió 400 

ezer forintot kaptunk. Ez is nagyon kevés volt.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia 

közül egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

 Azzal, hogy a károsultak már az „elszenvedő” szerepével tudnak azonosulni, tisztábban 

látják azt is, hogy az esetnek vannak felelősei. Ezt azért fejezhetjük ki így, mert a 2010-es 

interjúban nem igazán tűnt még fontos tényezőnek a felelősök meghatározása s a károsultaktól 

való bocsánatkérés. Ennek igénye azonban – ahogy már a korábban idézett szövegekben is 

láttunk rá példát – sokaknál megfogalmazódik. Ahogy más történelmi traumáknál is, a 

nyilvános felelősségvállalás és a bocsánatkérés segíthetnék a teljes közösség túllépését. 

A tudatos túllépésen kívül több károsultnál is megjelenik egy olyan további 

identitáselem, mely megerősíti a személy jelenlegi helyzetének létjogosultságát, s „átkeretezi” 

a traumatikus eseményt. Ez alatt jelenesetben azt értjük, hogy a katasztrófának és hatásainak a 

pozitív hozadékait is képesek már meglátni s megfogalmazni az érintett személyek, ezzel 

létrehozva a továbblépés és a jövőkép alakulás lehetőségét. Ez az identitáselem az isteni 

akaratnak tulajdonított „kiválasztottság-érzés”. E tényező jelenlétét is megvizsgáltam abban a 

12 interjúszövegben, amelyekről már többször volt szó, s azok között is felfedezhető ez. 

Ilyenkor a károsult egyén arról számol be, hogy a túlélést, a katasztrófa utáni életszakaszt, mint 

Istentől kapott, új lehetőséget fogja fel. Ezzel nagyon erőteljesen megalapozódik a „túlélő” 

önkép, a „túlélő-identitás”, amelyhez így pozitív érzések tapadhatnak. Jó példa erre annak az 

55 éves férfinek a története, aki úgy mesélt a pár évvel a katasztrófa előtt bekövetkezett 

szívinfarktusáról, mint amit túlélve újabb lehetőséget kapott az élettől. Arról számolt be, hogy 

a katasztrófa után annak az emléke adott neki erőt a túllépéshez, hogy ha egy ilyen komoly 

betegséget túlélhetett, akkor a katasztrófa sem törheti meg. Az alábbi szövegrészletek is ehhez 

hasonló esetekre adnak példát: 
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„A jó Isten, ha meghagyta az életemet, akkor adott egy esélyt. Nem tudom, hogy mit akar velem, 

milyen szándékai vannak. Ha nem kapaszkodik bele az ember valamibe. Én annyira nem vagyok 

vallásos, de mégis azért valami kapaszkodót ad.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya 

külön él Pulán, nyugdíjas) 

„Ez volt október 4-én, szeptember huszonvalahányadikán, olyan magas volt a vérnyomásom, 

hogy kórházba kerültem. De egyik óráról a másikra jött ez. (…) …nekem azt mondta a M. 

doktornő, amikor kötötte be az infúziót, hogy magát nagyon szereti a Jóisten, és magával tervei 

vannak a Jóistennek. (...) Akkor bekövetkezett a tragédia, és ott lent dolgozgatni kellett, hát 

mondtam, akkor tessék, akkor itt van a Jóistennek a terve. Hogy nekem ott még dolgoznom 

kellett abban a három hétben. Épen, egészségesen. (…) Ennek az iszapnak végül is, hogy ha a 

mérleget megvontuk, volt ennek nagyon jó pozitív dolga is. Taníthattam a dajka képzőben, 

felajánlotta nekem egy úriember. (…) Az is egy pozitívoldala volt, hogy az emberek 

segítőkészségét megtapasztalta az ember.” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan 

épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

 Ezzel szemben van olyan interjúalany is – azok közül az egyik, akiknél nem figyelhető 

meg a „túlélő-identitás” megjelenése, s esetében még nem látjuk feldolgozottnak az eseményt 

–, aki mint isteni büntetést fogja fel a katasztrófát, s ez esetében tovább nehezíti a megbirkózást, 

s megerősíti a korábbi, „károsult-identitását”.  

 

„Én ezt mindig egy nagy büntetésnek veszem, hogy az Isten engem miért büntet ezzel? Miért 

pont engem? De nemcsak engem, hanem az egész környezetünket. Miért pont minket? (…) 

Ezeken sokat szoktam gondolkozni, hogy megint miért ver engem az Isten? Ennyire rossz 

vagyok? Vagy még mit akar tőlem elvenni?” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül 

egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

 Ha össze szeretnénk hasonlítani a 2010-es és a 2013-as, a károsultak körében 

általánosan kirajzolódó identitást, akkor igen nagy különbségeket látunk. A korábbi „károsult-

identitás” 2010-ben még minden megkérdezett esetében egyértelműen felfedezhető volt. Ennek 

kizárólag negatív elemei voltak, így gátolta a jövőbe tekintést, a katasztrófa eseményének 

bármilyen módon történő pozitív értelmezését. Ezzel szemben, 2013-ban már a legtöbb 

interjúalanynál megjelent a „túlélő-identitás”, amely az egyént már nem, mint „bűnöst” jeleníti 

meg, hanem az „elszenvedő”, valósághoz közelebb álló szerepével azonosítja. A károsultak 
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önmagukra alkalmazott „bűnös” elnevezése, mellyel azonosultak a „károsult-identitás” 

megélése során, abból a különbségtételből adódott, melyet a társadalom többi tagja felől érkező 

kitüntetett figyelem, a rájuk háruló nehézségek és a nem elsődleges károsult devecseri 

lakosoktól való különbözés miatt éreztek. Ezt a „károsult-identitás” állapotában az elbeszélők 

egyfajta büntetésként élték meg, mivel úgy vélték, hogy a közösség őket hibáztatja a kialakult 

helyzet miatt. Ezzel szemben az „elszenvedői szereppel” azonosulva már látják a károsultak, 

hogy az eset felelősei, a bűnösök nem ők, ezért bocsánatkérés illetné meg őket. A túlélő-

identitás kialakulásához szükséges az egyén tudatos döntése is, mely hozzásegíti ahhoz, hogy 

ne lássa helyzetét mások által irányítottnak, s ezzel a jövő tervezése is megindulhat. További 

támogatást ad a „túlélő-identitás” megerősödéséhez az Istentől jövő, „kiválasztottság-élmény”. 

Ezzel szemben, a „túlélő-identitás” kialakulását hátráltatja, ha az új élethelyzetet a károsult 

„isteni büntetésként” értelmezi. 

 

 

4.1.3 Trauma és feldolgozás 

 

Az első interjúzási szakasz nagyon kevéssel a katasztrófa után zajlott, amely időszak alatt valódi 

traumafeldolgozásról még biztosan nem beszélhetünk. Az elméleti bevezetőben volt már szó 

arról, hogy amikor az egyént traumatikus esemény éri, annak értelmezésére és feldolgozására 

nem alkalmasak a korábbi értelmezési keretek. Ezért ahhoz, hogy ezek helyett újak jöhessenek 

létre, s a trauma valamelyest feldolgozhatóvá váljon, így az eset az élettörténeti elbeszélés 

szerves részeként jelenhessen meg – amennyiben ez egyáltalán bekövetkezhet valamikor –, 

hosszabb időre van szükség. 

Felmerülhet az a kérdés, hogy a vörösiszap-katasztrófa valóban traumatikus 

eseményként kezelhető-e, vagy mindössze az anómia negatív élménye az, ami az elbeszélők 

szövegeiből kitűnik? A szakirodalomban többféle utalást találunk arra nézve, hogy melyek azok 

az események, amelyek traumatikus hatással járnak. Az iszapömlés nem csak egyéni, hanem 

kollektív szinten is traumatikus eseményként értelmezhető, mivel a katasztrófa messze túllépett 

a hétköznap tapasztalt élmények határán úgy, hogy közben az egyén és a közösség létét is 

veszélybe sodorta. (Baráth 1994, Erős 1994, Erős 2007, Erikson 1976, Heller 2006) Az 

elbeszélések több már eddig is említett tartalmi sajátossága is azt támasztja alá, hogy mindkét 

szinten traumaforrásként kezelhető az eset. Egyéni szinten erre mutat például az élet 

fenyegetettségének átélése s a tulajdonok elvesztésének végignézése. A kollektív trauma jele 
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pedig az, hogy a károsult személyek identitásában általánosan megjelenik az, hogy a 

képtelenségeik hangsúlyosabbak lesznek, mint a megküzdés lehetősége, illetve az, hogy a 

korábbi közösség – elsősorban a szomszédsági kapcsolatok – felbomlott, amely negatív irányú 

hangulatváltozást okoz az elbeszélők esetében, s a katasztrófa a helyiek általános 

biztonságérzetét is megingatta. 

A 2010. novemberében tapasztalható feldolgozatlanságra több eddig bemutatott tényező 

is utal: a katasztrófatörténet egész elbeszélést uraló szerepe, mégis „szabadon lebegő” epizód 

jellege, a katasztrófa után megfigyelhető identitás túlnyomóan negatív tartalma, sok esetben a 

jövőkép hiánya és a másfél hónappal az eset után gyakran tapasztalható PTSD-tünetek. Annak 

ellenére, hogy a valódi traumafeldolgozás még nem történt meg, megfigyelhetőek olyan 

viselkedésformák – nevezhetjük ezeket „feldolgozási stratégiáknak” is –, amelyek segíthetnek 

beindítani a traumatikus helyzet elfogadását, az újbóli társadalmi integráció kiépülését s egy 

pozitívabb tartalmú identitás és jövőkép megjelenését. E fejezet alapkérdése tehát az, hogy 

milyen megoldási és feldolgozási stratégiákat „alkalmaznak” a megkérdezettek az élettörténeti 

elbeszéléseik alapján?33 

2010-ben azt látjuk, hogy az eset óta eltelt rövid idő három egymástól jól elkülöníthető 

szakaszra oszlik e tekintetben. Mindhárom során tisztán felfedezhető hasonlóságok láthatók a 

károsultak viselkedésében. Az első szakasz közvetlenül a katasztrófa bekövetkeztével 

kezdődött, s az életveszélyes helyzetből való menekülésig tartott. Ezt a kapcsolatfelvétel 

időszakának nevezhetjük. Ekkor a katasztrófát átélők első reakciója a számukra fontos 

személyek – elsősorban a családtagok és szomszédok – megkeresése telefonon vagy 

                                                           
33 Ehhez hasonló kérdést fogalmazott meg Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, amikor a válsághelyzetekhez való 

alkalmazkodást, az adaptációs stratégiákat vizsgálták interjús kutatásuk során. Ők igen széles spektrumon 

definiálták a válságnak nevezett események, élethelyzetek körét (pl. öregedés, válás, katasztrófa, háború, 

kitelepítés, börtön, betegség stb.), melyek között helyet kapott a természeti és ember által okozott katasztrófák 

esetében felismerhető adaptációs stratégiák bemutatása is. Ezek az életveszélyes helyzetek olyan speciális esetei, 

amikor váratlan és nagyobb közösséget ér a fenyegető veszély. Az ezeknél alkalmazott adaptációs módokkal 

megegyező eredmények a saját vizsgálatomból is nyilvánvalóvá váltak (közösség keresése, korlátlanul 

érvényesülő szolidaritás, nincsenek bevett alkalmazkodási stratégiák). (Kapitány-Kapitány 2007:217-224) 

A szerzők 25 olyan adaptációs stratégiát határoztak meg az interjúk alapján, amelyek – a válság típusától 

függetlenül – jellemzőnek tűntek. Hat olyan „módszer” szerepel ezen a listán, melyek – többször más néven vagy 

eltérő hangsúllyal megfogalmazva – saját kutatási eredményeim között is megtalálhatók. Röviden összevetve a 

szerzők által bevezetett csoportosítást a saját kategóriáimmal, ezek 1) a környezet nyújtotta segítség, mely a 

devecseri eset kapcsán az erős személyre, a családra támaszkodásban nyilvánul meg; 2) amikor az egyén a vele 

történetek értelmét a természet rendjében leli meg vagy transzcendentális erők hatásaként szemléli, vagyis 

átértelmezi, amelyre én is utalok, amikor mentális keretekről, illetve isteni akaratról írok majd; 3) az időstratégiák 

kategórián belül a jelenorientáció az én kutatásomban például a takarítás formájában, a jövőorientáció például a 

leendő ház tervezgetésében, a családtagok későbbi támogatásában nyilvánul meg; 4) a mások érdekében kifejtett 

aktivitás stratégiája a devecseri eset kapcsán is több szinten alkalmazott módszerként jelenik meg; 5) Devecserben 

például a katasztrófa következtében kialakuló új élethelyzetek hozta, új munkahelyek által szintén megfigyelhető 

az új ismeretek, készségek megtanulása; 6) és az előző adaptációs módszerhez hasonlóan a szerepváltás, például 

amikor új családi szerep megtanulása segíti a feldolgozást. (Kapitány-Kapitány 2007:11-39) 
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személyesen. Tehát ennek célja az egyén számára legfontosabb közösségekbe tartozó egyének 

biztonságának ellenőrzése, megtartása. Például így hallhatunk erről: 

 

„(...) most volt ez az egész, én kerestem az idősebbeket, hogy mi lesz velük. (...) Akkor rohantunk 

ki, hogy mi történt. Fel se tudtuk fogni. Akkor még aznap este felöltöztünk, elmentünk, 

körülnéztünk, embereket kerestünk.” (2010. 67 éves nő, házas, férjével él devecseri 

otthonukban, nyugdíjas) 

 

Erre érkezik válaszként a közeli és távoli hozzátartozók rövid időn belül történő 

megjelenése a katasztrófa helyszínén, amely a károsultak számára fontos erőforrást jelent a 

következő szakaszban, amelyet a takarítás időszakának nevezhetünk. A következő nagyjából 

két-három hétben a ház és kert kitakarítása tűnik az egyetlen megoldási lehetőségnek a 

károsultak számára, s ekkor még nem tudnak arról, hogy az összes házat bontásra ítélik majd. 

Ez a mozzanat helyet ad a nagyfokú szolidaritás és összefogás megélésének a család, a helyi 

közösség és a társadalom részéről, amely élmény valószínűleg segíti majd a feldolgozási 

folyamatot. Az egyik interjúalany például így mesélt erről: 

 

„Én két napig azt gondoltam, hogy egy hét múlva majd visszajövök, kitakarítjuk. De sajnos 

nyomkodtuk kifele, de mindenhol ott maradt az a vörös nyoma. Mindenütt. Egyszerűen 

lehetetlenség volt. Talán már eltelt négy-öt nap is, és még a spejzbe be se jutottunk. (...) Meg 

először mosogattam egyfolytában. Amikor pl. a diódarálót is órákig hideg vízben. Mert meleg 

víz már nem volt. (...) Ezek a fényes lábosok, azokat is sikáltuk, sikáltuk.” (2010. 66 éves nő, 

özvegy, két felnőtt gyermekétől külön, harmadik lánya ajkai otthonában él, nyugdíjas) 

 

 A harmadik szakaszban, amely nagyjából két hét után kezdődött s az interjúkészítés 

idején még tartott, már kevésbé homogén a károsultak viselkedése. Ennek ellenére itt 

elkülöníthetünk néhány általánosabban megfigyelhető viselkedésformát, új szokást, melyektől 

több vagy kevesebb sikerrel ugyan, de megoldást vártak a megkérdezettek. Az egyéni trauma-

megoldási stratégiát a hat gyakran megjelenő tényező közül, egyszerre több is alakítja, tehát az 

alábbiak közül több is jellemző egy-egy személy esetében. Az első a munka, ami a ház takarítása 

után lehetőséget ad arra, hogy a károsult ne csak az anómikus állapotokra, a megoldhatatlannak 

tűnő élethelyzetére figyeljen. Ez alatt nem csak a kereső munkát kell érteni, hanem minden 

olyan tevékenységet, amely lefoglalja az egyént, például a házimunka vagy az ügyintézés is 

ilyenek. 
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 A saját, megoldhatatlan problémákkal szembesülve, sokan a másokért történő 

tevékenységekben találják meg a hasznosságélményt, mely segíti őket e továbblépésben. Ez 

legtöbbször a családtagokról való gondoskodást jelenti, de több esetben a többi károsult 

ellátásában történő tevékenykedés is megjelenik. 

 Ezt követi az elzárkózó stratégia, mely során az egyén elzárkózik az emlékeztető 

dolgoktól. Nem csak a károsult környezet, udvar, ház, akár a teljes település tudatos kerülését 

jelenti ez, hanem sok esetben az esemény felidézésétől való elhatárolódást is. Ez az attitűd 

magában hordozza annak a veszélyét, hogy a szembenézés hiányában később nehezebbé válik 

majd a feldolgozás. 

 Negyedik stratégiaként egy olyan utat látunk, amely a pozitív jövőkép megalapozója 

lehet. Ez a későbbi otthonteremtés tervezése. Akiknél ez megfigyelhető, azoknál a jelen állapot 

egy átmeneti időszakként jelenik meg a boldog múlt és a nyugodt jövő között. Erre ad példát 

az alábbi hosszabb szövegrész, melyből viszont az is kiderül, hogy az elbeszélő a múltbéli 

közösségi struktúrát igyekszik, teljes egészében átmenteni a jövőbe. 

 

„Aztán már egy pár ismerősömet odatoboroztam a 8-as blokkba (ld. a károsultak számára épülő 

lakóparkban), hogy egy helyen legyünk mégis ismerősök. Szép kis házakat terveztek. 

Megmutatták a rajzokat, mindjárt ki is választottam. Meg is van a szerződésünk, mindenünk 

már. (...) Hát, örültem is, meg nem is. Annak örültem, hogy vadonatúj és nagyon szép, 

kényelmes. Csak annak nem, hogy nagyon messze. De aztán abban reménykedünk, hogy 

valószínűleg a Sümegi úton lesz, megy Sümeg fele ez a műút. Hogy ott lesz egy buszmegálló. A 

CBA-nak az igazgatója közölte, hogy ott kint fog nyitni egy CBA áruházat, ABC-t. Ide bejárni 

az messze van. Négy kilométer. (...) Ahogy a kertet lehet csinálni, rögtön helyreállunk. Nem fog 

kelleni altató sem, semmi sem.” (2010. 67 éves nő, házas, férjével él devecseri otthonukban, 

nyugdíjas) 

 

 Az utolsó két stratégia közel áll egymáshoz. Az egyik, amikor egy erős személyiség van 

jelen a károsult egyén mellett, rendszerint a férj személyében. A másik eset, amikor egy 

kívülálló személy tölti be ezt a szerepet, ilyen a pszichológus és az ügyvéd. Mindkét szerep 

betöltőjének a támogató funkciója abban érvényesül, hogy segít a döntéshozatalban, illetve 

érzelmi támaszt nyújt. 

 Összességében tehát három szakasz rajzolódik ki a traumafeldolgozás kezdeti 

időszakában. Ezeket az jellemzi, hogy időben és megjelenési formájukban is erős 

rendezettséget, általánosságot mutatnak az élettörténetekben, s jól elhatárolhatók egymástól. 
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A 2013-as interjúkra áttérve, azokban is megfigyelhetjük, hogy melyek azok az általánosabban 

megjelenő feldolgozási módok, amelyek segítették a károsult személyeket a katasztrófát követő 

három évben abban, hogy túlléphessenek a traumatikus esemény negatív hatásain. Több olyan 

dologról volt már szó a fent vizsgált két nagyobb témakör esetében is, amelyekkel kapcsolatban 

láttuk azok traumafeldolgozást segítő hatását. A legfontosabb ezek közül a „túlélő-identitás” 

egyik alapeleme, a tudatos túllépés mellett való döntés. Akik elbeszélésében ez megfigyelhető 

volt, ott több jelét is észleltem annak, hogy a traumafeldolgozás megindult vagy lezajlott már.  

 Azt a kérdést, hogy valóban traumatikus eseménynek tűnik-e a katasztrófa, 2013-ban 

érdemes ismét átgondolni. A 2010-es esetről egyértelműen kiderült a fenti értelmezés során, 

hogy traumatikus eseményként kell kezelnünk, mind egyéni, mind kollektív szinten. Ha a 2013-

as interjúszövegeket figyeljük meg, azt vesszük észre, hogy egyéni szinten még mindig 

elhangzanak arra utaló kijelentések, hogy az iszapömlés során az addigi egész élet elveszett, 

megváltozott, s egy újat kellett kezdeni. A korábbi élet elvesztésének élménye derül ki például, 

az alábbi szövegrészletekből: 

 

„Az egész, minden, hogy se ház, semmi nincs, elment minden. Az embernek ez menedéke volt. 

A ház, leteszem a gyereket aludni. Hazamegy az ember. Menedék. Hirtelen minden pár perc 

alatt, egy ember, amit felépített.” (2013. 36 éves nő, férjével és három gyermekével él egy 

használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

„Nem lehet ebbe belemerülni, hogy mert akkor ez volt, mert akkor az volt. Itt van az új, ezzel 

kell most együtt élni, ezt próbálom én is mindig teljes mértékben képviselni.” (2013. 54 éves 

nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

Több élettörténetből az is kiderül, hogy ennek ellenére történtek sikeres 

traumafeldolgozások, amit abból látunk, hogy 2013-ban a katasztrófa nem uralja már a teljes 

élettörténetet, hogy az identitásban már a „képességek” is megjelennek, hogy elégedettek az 

egyének a jelenlegi élethelyzetükkel és rendelkeznek kialakult jövőképpel is. Akár úgy tekint 

2013-ban az egyén a katasztrófára, mint ami az életét megszakító, akár úgy, mint ami 

újrakezdést eredményező esemény volt, mindenképpen egy olyan krízisként jelenik meg az, 

amely valamilyen formában fordulatot jelentett. Eszünkbe juthat itt Erik Erikson, 

pszichoszociális fejlődéselmélete, (Erikson 1956) amelyben az identitás alakulásának fázisai 

esetében azt állítja, hogy az egy olyan folyamat mely krízisekből – traumákból – és az azokkal 
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való megküzdésből áll, melynek minden lépcsőfokával valami új jön létre. Itt ismét azokat az 

élethelyzeteket hozhatjuk példának, amikor egy új közösséget (lakóhelyi, munkahelyi vagy 

családi) vagy egy új életformát (új lakás, városrész, település vagy munkahely) sikerült 

elfogadnia az egyénnek. Ezekre a katasztrófa utáni intézkedések miatt (kötelező elköltözés) 

minden olyan károsult esetében is látunk példát, akiknél sikeres feldolgozási folyamat 

rajzolódik ki az élettörténetből. Tehát az ő esetükben is megtörtént a krízis, csak ők 

rendelkeznek valamilyen eszközzel, amely segítette őket, hogy túljussanak ezen. Az 

interjúelemzés során egyértelművé vált, hogy az egyéni traumafeldolgozás kizárólag 

közösségben történhetett meg. Ezt a későbbi fejezetekben részletesebben is tárgyalom majd, de 

már most fontos megemlíteni, hogy a család az a közösség, melynek jelenléte vagy hiánya 

legerőteljesebben meghatározza, hogy sikeres lehet-e a feldolgozás. Viszont a más típusú 

közösségekbe való integráltság is – legyen az az előbb felsoroltak közül bármelyik: 

munkahelyi, lakóhelyi vagy egyéb – segíti a feldolgozást. Tehát egyéni szinten továbbra is 

traumatikus eseményként kell kezelni az iszapömlést, csak 2013-ban már vannak olyanok, 

akiknél megkezdődött vagy már le is zajlott a traumafeldolgozás. Azoknál, akiknél a 

feldolgozás nem tudott még megindulni, miden esetben valamilyen másodlagos traumát is 

látunk, amivel párhuzamosan az egyén közösségi integráltsága, s ezzel együtt a közösség 

támogató ereje is hiányzik. Ezek a személyek benne ragadtak a károsult létben, amelyhez még 

mindig a korábban kialakult károsult-identitás tartozik. 

 Ha azt nézzük meg, hogy a katasztrófa, mint kollektív trauma értelmezhető-e a 2013-as 

interjúk alapján, egyértelmű igennel kell felelni. Ez abból derül ki, hogy az iszapömlés után, az 

érintett terület szomszédsági kapcsolatainak felbomlását követően, további helyi társadalmi 

szétesés volt megfigyelhető. Ennek jele az a sok települési szintű közösségi probléma, 

amelyeket már ismertettem (pl. irigység, széthúzás, bezárkózás). A kollektív trauma 

elmélyüléséhez további, teljes Devecsert érő másodlagos traumaként elbeszélt események is 

hozzájárultak, mint a település szerkezetének megváltozása (pl. új lakópark és emlékpark) vagy 

a város képének drasztikus változása (pl. közösségi terek felújítása, átépítése, hivatalok 

elköltözése), illetve a lakosság eloszlásának területi változásai (pl. romák bekerülése az addig 

csak magyarok által lakott városrészekbe, az elsődleges károsult lakosság bekerülése a 

másodlagosan károsultak közé, városból elköltözők, lakóparkban szegregáltan élő károsultak). 

Abból adódóan, hogy Devecserben alapvetően hiányoznak – illetve nagyon alacsony számban 
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vannak jelen – a kisebb civil szervezetek, kisközösségek, nincsenek meg a változásokból adódó 

trauma feldolgozását segítő, kisebb egységek.34  

 A katasztrófára adott reakciók és feldolgozási kísérletek alapvetően két nagyobb 

csoportra oszthatók, ezek a viselkedésben megnyilvánulók és a mentális szinten megjelenők. A 

2010-es interjúkban azt láttuk, hogy a három jól elkülönülő időszak közül, melyek a 

traumafeldolgozás szempontjából követték egymást a katasztrófa után, az első kettőben csak a 

viselkedésben, tevékenységi szinten figyelhettünk meg olyan eszközöket, amelyektől a 

károsultak segítséget reméltek. Ezek a kapcsolatfelvétel, majd a takarítás voltak. A harmadik 

időszakban már megjelentek olyan reakciók, amelyek érzelmi szinten nyújtottak támaszt a 

károsultaknak, például a bizalom egy erősebb személyben. 2013-ban arról számoltak be az 

interjúalanyok, hogy azokat a tevékenységeket, amelyektől a harmadik szakaszban is segítséget 

reméltek, továbbra is alkalmazták, például a munkába merülve kevésbé volt idejük a károkra 

figyelni vagy továbbra is gyakrabban segítették a gyermekeiket, ezzel kötve le magukat. Mégis 

látunk két olyan elemet, melyek az összes interjúban hasonló módon jelentek meg. Mindkettő 

a régi lakóhellyel kapcsolatos. Az első a régi ház bontásának élménye, a másik pedig az 

emlékparkkal kapcsolatos viszony. Minden interjúban megkérdeztem az elbeszélőket, 

amennyiben maguktól nem tértek ki rá, hogy hogyan viszonyulnak az emlékparkhoz, amely a 

korábbi lakókörnyezetük helyén található. A parkkal kapcsolatos reakciója az elbeszélők 

többségének nagyon hasonló volt: elzárkóznak attól, hogy a parkba menjenek, többen még a 

látványától is. Ez a viszony tehát kifejezetten egy viselkedésben megjelenő reakció. Egy olyan 

traumafeldolgozási kísérlet, amelynek alapja az az elzárkózó viselkedés, melyet a katasztrófára 

emlékeztető tárgyakkal szemben már 2010-ben is észrevehettünk. Vannak olyan interjúalanyok 

is, akik többször jártak az emlékparkban, viszont minden alkalommal igen negatív érzelmeket 

váltott ki belőlük, ezért újabban elkerülik. Így mesélnek a parkkal kapcsolatos szokásaikról és 

érzelmeikről: 

 

„Utána azt hiszem kétszer mentünk le a párommal még. Mondta, hogy többet nem visz le, mert 

mindig padlóra kerültem. (…) Ez még 2011-ben volt, hogy még visszajártunk. És azóta nem 

voltunk. (…) Sajnos ezt a teret belátni. Amikor az ember egy kicsit nem pozitívan gondolkodik, 

akkor mindig olyan zuhanás egy kicsit.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt lányától külön, 

élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

                                                           
34 A kisközösségek hiányáról, azok fontososságáról való beszélgetésért, köszönetet mondok V. Komlósi 

Annamáriának. A vele 2016.02.05-én készített interjú hanganyaga a szerzőnél található. 
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„A templom után kimennek oda és ott álldogálnak egy darabig. (ld. az ismerősei, az 

emlékparkban) Ők úgy emlékeznek. Én ezt nem tudom megcsinálni. Ők így adják ki magukból 

a feszültséget. Én meg sehogy.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a 

családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

Az elkerülő magtartás egyik alapja az lehet, hogy a legutolsó személyes élményük a 

károsultaknak az a területtel kapcsolatban, amikor a házuk lebontását látták. Az az élmény több 

elbeszélésben is úgy jelenik meg, mintha egy gyilkosság szemtanúi lettek volna. Erre adnak 

példát a következő szövegrészek: 

 

„Az a látvány, amikor lebontottak egy házat, és amikor végeztek, a tetejére felállt a markológép, 

a munkavégeztével, a romok tetejére, hogy te már az enyém vagy. Ez szörnyű. Még most is 

beledobban a szívem. Ilyeneket nem lehet elfelejteni.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt 

fia közül egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

„Akkor rombolták le. Az borzasztó volt nézni. Hegyes, vastag – géppel. Semmi perc alatt 

lebontották a házat. Borzasztó volt azt látni.” (2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől 

külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

„Sajnos azt a rossz döntést hoztam, hogy meg fogom nézni, hogyan bontják le. Ott álltam 

egymagamban. Néztem, ahogy a markoló belemar a házba. Olyan volt, mintha a szívembe 

martak volna bele. A következő pillanatban, mire észhez tértem, azt láttam, hogy a markoló 

fenn áll a házon. Semmi perc alatt porrá zúzták az egészet.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt 

lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

Ez tehát egy annyira negatív élményként tűnik fel az elbeszélésekben, hogy azt 

feltételezhetjük, hogy gyakorlatilag egy másodlagos traumaként hatott. A helyszín által 

kiváltott emlékek érzelmi hatásaitól félve tehát nem látogatják a parkot. Az elkerülő magatartás 

azonban nem valószínű, hogy ténylegesen segíti a feldolgozást. Ahogy láttuk, hogy az új 

élethelyzettel való tudatos szembenézés is hozzájárult a feldolgozáshoz, valószínűleg a terület 

integrálása a mindennapi élet színterei közé, szintén pozitív hatással járulna a feldolgozási 

folyamathoz. 

A másik feldolgozási stratégiába azok az esetek tartoznak, amelyek mentális síkon 

figyelhetők meg. Ez összefoglalva azt jelenti, amikor a károsult személy azzal próbálja 
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beépíteni a többi tapasztalata közé a traumatikus élményt, hogy egy olyan új értelmezési keretbe 

helyezi, amely segít megfogalmazni, majd elfogadni azt. Ezek lehetnek egyaránt személyes 

vagy történelmi tudásból származó értelmezési keretek. Kétféle ilyen magyarázó keretre látunk 

példákat a szövegekben: az egyik, amikor az emberi élet ismert, természetes biológiai 

funkcióihoz hasonlítják az átélt élményeket. Erre kevés példát találunk, viszont ezek alkalmasak 

az élmények szavakba öntéséhez, így az elbeszélt élettörténetbe – tehát az identitásba – 

építéshez. Az egyik ilyen példa, amikor a katasztrófatörténet elmesélésekor az egyik olyan 

interjúalany, aki belekerült az áradásba, arról mesél, hogy miként menekült meg s hogy segítette 

ki az iszapból a szomszédasszonyát is. Az ott tanúsított viselkedését a szülés élményéhez 

hasonlítja: 

 

„De akkor egy olyan löketet kaptam, hogy azt nem tudom megmondani. Mint amikor egy 

asszony szül és a gyereke – én most is azt mondom, hogy a hormon szabadulhatott fel. Nem 

tudom megmagyarázni. Egy olyan löketet kaptam. Az élt bennem végig, hogy ezt meg kell 

oldani, ki kell védeni. Akármi lesz, innen jól kell kijönni. Nem estem pánikba. Pontosan az 

ellenkezője történt.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya külön él Pulán, nyugdíjas) 

 

 Egy másik interjúalany azt hasonlítja a gyászolás folyamatához, ahogyan elbúcsúzott a 

régi életvitelétől, miután megtörtént a katasztrófa. 

„Az elején például az ember elővett egy ruhát és hónapokig abban jártam. Kimostam, de nem 

tudtam másikat felvenni. Fekete nadrág, fekete póló, fekete kabát, fekete csizma. Majdnem 

olyan volt, mint egy gyász. Egy piros kabátot nem tudtam volna felvenni. Mert rikít. Szerintem 

az én saját hangulatomat, lelkivilágomat ebben fejeztem ki.” (2013. 58 éves nő, házas, három 

felnőtt fia közül egyik a családjával velük él Noszlopon, őstermelő) 

 

 Tulajdonképpen azok a mentális reprezentációk is ezekhez hasonló magyarázatokat 

adnak az események elbeszéléséhez, amelyekben a ház lerombolása, mint gyilkosság került 

bemutatásra. 

 A másik többször megjelenő magyarázó keret az, amikor a katasztrófában vagy az utána 

átélt élményeket valamilyen történelmi traumához hasonlítják. Többször előfordul az, hogy a 

háború képével mutatják be az anómikus, vagy félelmetes állapotokat, de van egy konkrét 

történelmi tapasztalat, melyet ezek közül is érdemes kiemelni, mivel a károsultak között is van, 

aki kifejezetten ezzel állítja párhuzamba az átélt élményeket. Ez az, amikor Auschwitzhoz 
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hasonlítják a károsultak a katasztrófát.35 Erre a magyarázatra már az egyik 2010-ben készült 

interjúban is látunk példát: 

 

„Egyetlen egy, ami rettenetesen zavar, ez a fegyveres rendőrség. Ez borzalmasan zavar. Mintha 

Auschwitzban lennénk. Hátukon a géppisztoly. Felháborító. (…) Az egyik sarkon megállított 

egy kis fiatal rendőr: hova megy? Mondom: haza szeretnék menni. (…) Ott volt egy bácsi 

mellettem. Öt méterre nem engedte haza. Azt mondta: idefigyelj, gyerekem, most ha agyonlősz, 

akkor is hazamegyek. Ott volt a hátán a géppisztoly.” (2010. 67 éves nő, házas, férjével él 

devecseri otthonukban, nyugdíjas) 

 

„…ugye az idősek otthonában még lemostak bennünket, ott teljesen ruhát, mindent ott voltak 

fiatalok, 80 évesek. És arról sehol nincs egy kép se. Hát... én talán az Auschwitzhoz 

hasonlítanám. Ami ott volt. Ott. Egy 80 évesről lehúzni a ruhát, meztelenül. A fiatalról. Hát az 

egy. Egy. A mai napig eszembe jut valami. Iszonyú, iszonyú volt. És ugye a mentők, meg akik 

személykocsi, meg aki, aki nyakig benne volt, mert nem mert kijönni a lakásából, azokról a bőr 

jött le. Ugye ott mosták, hát akkor jött a helikopter.” (2013. 61 éves nő, házas, két felnőtt 

gyermekétől külön, férjével a lakóparkban él, szakmunkás) 

 

Több interjú esetében nem azonosítják az elbeszélők az élményeket konkrétan az 

auschwitzi eseményekkel, azonban a közös történelmi tudás, a kollektív emlékezet működése 

miatt a hallgató számára is ez a reprezentáció segít a hallottak megértésében. Ennek felidézését 

a kiszolgáltatottság, a tömeges meztelenség, a „durva”, embertelen bánásmód képei hozzák elő. 

Erre adnak példát a következő szövegrészletek: 

 

„Markológéppel jöttek. Annak a markolójába ültünk bele. Minden folyt le rólunk. Bevittek 

bennünket, nem azért, hogy szemérmes vagyok, de ott a többi ember szeme láttára vetkőztettek 

le. Az egy megalázó helyzet. Slaggal vertek le minket. Még az sem volt, hogy elkülönítsenek 

bennünket valami függöny mögé. És ott valami olyan helyen. Az idősek otthonának az 

udvarában voltunk. Ott sorba kellett volna felállítani valami olyat, hogy ott az embert 

lemossák.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya külön él Pulán, nyugdíjas) 

                                                           
35 A párhuzam megjelenését jelen esetben is megnéztem több nem általam készített interjúban. Itt is ugyanazt a 12 

szöveget használtam, mint a korábbi példáknál. 



101 
 

„Bementünk az otthonba (ld. idősek otthona). Bevezettek bennünket, mert nagyon le voltam 

gyengülve. Leszedték a ruhát rólunk. Se lepedő nem volt, se ruha nem volt már. Lefürdettek 

bennünket. Aztán hoztak ruhákat meg cipőt, nadrágot, papucsot.” (2013. 70 éves özvegy nő, 

három gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

 Összefoglalva tehát a katasztrófa egyéni és kollektív szinten is traumatikus eseménynek 

tűnt, mindkét kutatási időpont interjúi alapján. Az iszapömlésre adott válaszreakciók és 

traumafeldolgozási kísérletek több szakaszra bonthatók: előbb jelentek meg a viselkedés 

szintjén, majd a mentális szinten megfigyelhető feldolgozási stratégiák. A valódi feldolgozást 

feltehetőleg jobban támogatják azok a módszerek, melyek során a károsult egy olyan új 

értelmezési keretbe helyezi a történteket, mely segítségével megfogalmazhatóvá tudja tenni az 

átélt eseményeket. Ennek kialakulásához hosszabb időre van szükség, mint a viselkedésben 

megjelenő stratégiákhoz. Az elbeszélhetővé tételt nem csak egy konkrét eseménnyel való 

párhuzamba állítás teszi lehetővé, hanem az is, amikor egy jól ismert – például történelmi – 

esemény forgatókönyvét látjuk megjelenni egy átélt tapasztalat elmesélésekor, s így ez is segít 

támpontot adni a megfogalmazáshoz és a megértéshez. A kibeszélés így megkezdődhet, amely 

minden esetben elősegíti a lelki gyógyulást. Tehát a valódi traumafeldolgozáshoz szükségesek 

a mentális szinten alkalmazott feldolgozási stratégiák is, mivel a viselkedés szintjén történő 

feldolgozási kísérletek inkább csak a traumára való emlékezés elkerülésére szolgáló módszerek, 

nem a valódi feldolgozást elősegítő utak.  

 

 

4.2 A vörösiszap mindent vitt – a családi kapcsolatokat is? 

 

Amint már eddig is hangsúlyoztam, az iszapömlés társadalmi szempontból is komoly károkat 

okozott. Összességében nagyjából 360 család életvitele és élete gyökeresen megváltozott a 

vörösiszap miatt. A közösségi változásokat több szinten is megfigyelhetjük: családi, baráti, 

szomszédsági, vagy akár települési szinten is. Mivel a legfontosabb kisközösségként 

értelmezhetjük a családot, dolgozatom e fejezetében annak szerepét szeretném bemutatni, a 

katasztrófa hosszabb távú utóéletében. A választott kutatási módszer – élettörténeti interjús 

vizsgálat – természetéből adódóan, inkább az egyéni családpercepció és családkép állapotáról 

és változásairól tudunk az elemzéssel képet alkotni. Ilyen értelemben jelen kutatás sem ad biztos 

választ arra a ritkán vizsgált, ám nagyon fontos kérdésre, hogy a család egészére milyen hatást 
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gyakorolt a katasztrófa. Az egyéni narratívákat elemezve viszont rá szeretnék mutatni olyan 

változásokra a családi kapcsolatok, valamint a fontos személyek észlelésében és megítélésében, 

amelyek a katasztrófa hatásaként következtek be, és tükrözik a családi élet változásait. 

Az egyének különböző közösségekben betöltött szerepét komolyan meghatározza az, 

hogy miként éli meg a családtagokkal való kapcsolatát, a családi viszonyok változását és azt, 

hogy a család inkább traumafeldolgozást segítő vagy hátráltató közeget biztosít számára. Ezt 

három kérdés mentém elemzem: Hogyan alakultak át a családi kapcsolatok a katasztrófa 

hatására? Milyen szerepet tölt be a család a trauma feldolgozásában? Hogyan alakította át a 

katasztrófa az egyének családi életre vonatkozó jövőképét? 

A célom tehát ebben a fejezetben az, hogy bemutassam a két vizsgált időszak 

sajátosságait a katasztrófa egyéni családpercepcióra gyakorolt hatásaira vonatkozóan. Majd 

összevetve őket, feltárjam a hosszabb távú folyamatokat is. 

 

Néhány dolgot szükséges tisztázni az interjúszövegek alapján. A legfontosabb definiálni a 

család fogalmát az alapján, hogy a megkérdezettek mit értenek alatta. Alapvetően két nagyobb, 

jól elkülönülő egységre bomlik a család kifejezés jelentése az elbeszélésekben. Ahogy a 

köznapi szóhasználatban is, itt is a közvetlen, közeli rokonokra (szülő, gyermek, házastárs, 

testvér) és a távoli rokonokra utal. Míg a közeli rokonokat a pontos családi reláció alapján 

említik (pl. „a férjem”, „a nagyobb lányom”, „édesapám”), az utóbbi csoport tagjairól, mint 

általános kategóriáról beszélnek (pl. „rokonok”, „az egész család”). Általában tehát nem 

differenciálják a távolabbi rokonokat családi szerepük alapján, de néhány esetben – rendszerint 

ott, ahol a közeli rokonok hiányoznak vagy rossz velük a kapcsolat – közülük is kiemel az 

elbeszélő egy-egy fontos szereplőt. A távoli rokonok csoportja általában a nagynéni, nagybácsi 

vagy unokatestvér szintjéig jelenti a családtagok körét. Fontos sajátossága az interjúkban 

megjelenő család-fogalomnak, hogy ennél távolabbi rokonokról (pl. másod-unokatestvér, 

dédszülő, szülő unokatestvére) nemigen esik szó, illetve keresztszülő, vagy „fiktív rokon” nem 

jelenik meg. A fiktív rokon olyan idegen személyt jelent, akit családtagnak tekintenek. Szerepe 

általában átmeneti, ebből adódóan sajátságos, gyakran nagyobb támogató erővel bíró s 

konfliktus mentesebb – ezáltal sokszor fontosabbnak is érzett –, mint a vérszerinti rokoné. 

Ennek egyik fő oka az lehet, hogy az újonnan kialakuló kapcsolatokat nem terhelik korábbi 

ellentétek, konfliktusok, ezért is tölthetnek be tisztábban pozitív, támogató szerepet. Másrészt 

mindkét fél részéről biztonságérzetet ad az, hogy ahogyan létrejött a kapcsolat, úgy véget is 

lehet vetni annak. Egy amerikai katasztrófát vizsgáló tanulmányban részletesen olvashatunk az 

ilyen „rokoni” kapcsolatok sajátosságairól, ahol „fogadott” testvér, „fogadott” nagymama és 
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nagypapa jelenlétére látunk példákat. Ezek a kapcsolatok általában károsultak között jönnek 

létre, röviddel a katasztrófa után. Létesülhet korábbi laza ismeretség alapján vagy teljesen 

ismeretlen felek között is. (Reid – Reczek 2011:1397-1418) A fiktív rokon jelenlétének 

hiányára nem igazán adnak magyarázatot az általam felvett adatok, de feltétlenül fontos 

különbség ez a szakirodalomban bemutatott, Katrina hurrikán utáni, amerikai példához képest. 

Az ilyen jellegű kapcsolatok nagy támogatóerővel bírnak, ezért segíthetnék a feldolgozást. 

Feltehetően a fekete amerikai lakosság, akik Reid és Reczek vizsgálatában részt vettek, 

alapvetően más társadalmi tőkével, családképpel és általános bizalmi szinttel rendelkezik, mint 

az általam tanulmányozott károsultak csoportja. Ebből következhet, hogy a devecseri lakosok 

között igen szűk a család fogalma alatt értendő személyek köre. A továbbiakban tehát a család 

két jól elkülöníthető jelentését fogom használni, s megvizsgálni, hogy melyik csoport milyen 

szerepet játszik az egyéni visszaemlékezésekben. 

 

 

4.2.1 A családi kapcsolatok alakulása a katasztrófa után 

 

A család szerepe megkérdőjelezhetetlenül a legfontosabb az összes, egyént magába foglaló 

közösség (ld. szomszédság, vallási közösségek, faluközösség, munkahelyi környezet, 

szabadidős közösségek) közül. Ezt mind a 2010-es, mind pedig a 2013-as interjúk 

alátámasztják. Ennek egyik legfontosabb jele, hogy az egyének közérzetének legfontosabb, 

legbefolyásolóbb tényezőjének bizonyul a boldog vagy a boldogtalan családi élet, illetve az, 

hogy egyáltalán jelen van-e a család az egyén életében. 

Ezen állítást támasztja alá, hogy közvetlenül az iszapömlést követő időszakban miként 

rendeződtek át az egyének megítélése szerint a családi kapcsolatok. A családi változásokat 

könnyű megfigyelni, mert az interjúalanyok számára ez az egyik legtöbbet taglalt téma, hiszen 

mind a 14 2010-ben felvett élettörténetben egyértelműen a család jelenik meg az egyik 

legfontosabb értékként. A család mellett más hagyományos értékek kapnak még helyet az 

értékek listájának az élén, ilyenek a munka, az egészség és az általános társadalmi rend. 

Amikor bekövetkezett a tragédia, az összes interjú alapján az első reakció a 

kapcsolatkeresés volt. A legtöbb esetben a közeli rokonaikat igyekeztek értesíteni a károsultak. 

Mivel a vizsgált csoport tagjai középkorúak voltak, s sokan házastársukkal együtt, az 

otthonukban élték át a katasztrófát, legtöbben arról számoltak be, hogy felnőtt gyermeküket 

értesítették a történtekről. Ahol a házastárs nem volt jelen, ott ő volt az első, akivel a károsult 
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személy felvette a kapcsolatot. Ezt követően nem csak az ilyen jellegű érintkezések, hanem a 

személyes családi kapcsolatok is sűrűsödtek, mert a rokoni segítségnyújtás, a szűkebb és a 

tágabb család összefogása majdnem az összes elbeszélés egyik leggyakrabban visszatérő 

vezérmotívuma. A katasztrófáról szóló szakirodalmat vizsgálva, ennek az állításnak részben 

ellentmond Bartal és Ferencz (2015:160) munkája, ahol azt állítják, hogy a devecseri károsultak 

gyenge rokoni kapcsolatrendszerük miatt szorultak több szervezett segítségnyújtásra. Ez a 

kutatási eredményekben mutatkozó, látszólagos eltérés több okból adódhat. Egyrészt a két 

kutatás módszertanilag nagyon eltér egymástól, hiszen az említett vizsgálat elsődlegesen survey 

módszerekkel nyert kvantitatív adatokkal dolgozott, több száz fős mintán, szemben saját 

kvalitatív elemzésemmel. Emellett a két kutatás fókusza tematikusan is nagyon eltérő, mivel az 

említett vizsgálat elsődleges célja egy olyan katasztrófa-hatásvizsgálat elvégzése, amely 

elsősorban nem a károsultak tapasztalattörténeteire összpontosít, hanem alaposan körbejárja az 

őket segítő állami és civil szervezetek munkáját s annak hatásait. Kutatásomban azonban az 

alábbi idézetekhez hasonló szövegrészek bizonyítják a családi kapcsolatok meglétét és 

erősségét, ami a kárrendezési tevékenységekben is aktívan megnyilvánult. 

 

„Le akartak jönni, segíteni (ld. felnőtt lánya és annak családja), de mondtuk, hogy nem. A 

lányom asztmás. Mondtam neki, hogy eszébe ne jusson, hogy lejöjjön. Nem engedtük le őket. A 

második hétvégén jöttek le.” (2010. 51 éves nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él 

devdecseri házukban, bolttulajdonos) 

 

„A lányomat mindjárt felhívtuk. Mondta, hogy akkor ő hazajön és segít. Mondtam neki, hogy 

maradjál, mert segíteni nem tudsz. (…) A fiam is rengeteget dolgozott. Ő nagyon-nagyon sokat 

segített. Reggeltől estig csinálta ezt a munkát.” (2010. 53 éves nő, egy felnőtt lánya Budapesten 

él, felnőtt fiával és férjével él Veszprémben, nyugalmazott katona) 

 

„Az volt az érdekes dolog, hogy messzebbről, unokatestvérek is, akik Pesten, Cserszegen meg 

az ország másik végében laknak, ők hívtak, jönnek.” (2010. 54 éves nő, házas, három felnőtt fia 

közül egyik családjával együtt vele él devecseri házukban, bolti eladó) 

 

„Akkor a férjem családjából öten eljöttek, hogy segítenek nekünk.” (2010. 66 éves nő, özvegy, 

két felnőtt gyermeke külön él, harmadik felnőtt lányának a családjához költözött a katasztrófa 

után, nyugdíj mellett könyvelő) 
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 Ahogy a fenti szövegrészletek, az interjúk többsége is arról számol be, hogy a felnőtt 

gyerekek látogatása, segítségnyújtása gyakoribbá vált, rögtön a katasztrófa után. Sokszor a 

messze, más településen élő gyerek azonnal indul, amikor megtudja, hogy mi történt. 

A pozitív irányú családi kapcsolatalakulásokkal párhuzamosan egy másik folyamat is 

megfigyelhető a szövegekben. Ez a szűk családban egyre gyakrabban tapasztalható viták és 

feszültségek problémája. Erre adnak példát az alábbi interjúrészletek: 

 

„Az elején nagyon érdekes volt, mert akkor mindenki nagyon türelmes és nyugodt volt. Akkor 

mindig szépen beszéltünk egymással. A férjem is megváltozott, meg én is. Mi ingerültebbek 

vagyunk.” (2010. 54 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik családjával együtt vele él 

devecseri házukban, bolti eladó) 

 

„Ideges volt, hogy annyit csörgött, annyit hívtak bennünket, hogy nem tudott visszaszólni. 

Nagyon ideges volt. Minden összejött. Most is olyan. Amilyen nyugodt ő volt. Olyan ideges lett. 

Én se vagyok nyugodt, de mégis én azért tudom magamat türtőztetni. Tudok magamnak 

parancsolni.” (2010. 69 éves nő, három felnőtt gyerekétől külön, élettársával él ajkai 

otthonukban, nyugdíjas) 

 

„Két hét után jött haza a lányom a férjével Pestről. Sírás, veszekedés, minden volt. Mert ő azt 

mondta, hogy mindent ki kell dobni. (Ld. az interjúalany ezzel szemben meg szerette volna 

tartani régi használati tárgyait) (…) Azért mondom, sírás-rívás, nem volt más, mint az.” (2010. 

66 éves nő, özvegy, két felnőtt gyermekétől külön, harmadik lánya ajkai otthonában él, 

nyugdíjas) 

 

A későbbiek során látni fogjuk, hogy az idő előrehaladtával a feszültségek egy másik 

típusa jelenik majd meg, ami a felnőtt gyerekkel történő összeköltözésből adódik, itt viszont 

arra a konfliktusfajtára kell felhívni a figyelmet, amit az időbeosztás korábbi rendjének 

felborulása okoz. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül károsultak addigi életvitele nem csak azáltal 

változott meg teljesen, hogy az otthonuk és annak környezete tönkrement, és így vagy azonnali, 

vagy későbbi költözésre kényszerítette őket, de azáltal is, hogy az eset után sokkal több időt 

töltött a szűk család összezárva. A sok azonnali és kényszerű döntéshelyzet – melyeket 

legtöbbször a már a bevezetésben is említett bizonytalanság jellemzett – és ez a megnövekedett 

mennyiségű közösen eltöltött idő, konfliktusosabbá tették a kapcsolatot a közeli családtagok 

között. 
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Közvetlenül a katasztrófa után tehát két folyamat indult meg a károsultak családjában, 

1) pozitív irányú a távoli rokonokkal és 2) negatív irányú a szűk családban. A pozitív irányú 

változás abban jelentkezett, hogy a távolabbi családi kapcsolatok aktivizálódtak. Ez két módon 

nyilvánult meg, a) kommunikációs kapcsolatfelvétel formájában, és b) cselekvéses formában. 

Az első azt jelentette, hogy sűrűsödtek a telefonhívások és általában a károsultak iránt tanúsított 

érdeklődés, a kapcsolatfelvétel, a távoli rokonok részéről. A második típus elsősorban a ház 

körüli takarítási, helyreállítási feladatokban történő segítségnyújtás formájában nyilvánult meg. 

A negatív irányú folyamatok a szűk családban abban váltak érzékelhetővé, hogy jelentősen nőtt 

a viták, feszültségek száma, az érintkezések és az együtt töltött idő mennyiségének növekedése 

miatt. E konfliktusokat erősítette fel a sok döntéshelyzet, ami a katasztrófát követte, és amelyek 

a károsultak későbbi életfeltételeit alapvetően befolyásolták. Ezek közül a legfontosabb döntés 

természetesen az új lakóház helyének, típusának kiválasztása volt, de az olyan döntési helyzetek 

is mindennapossá váltak a katasztrófa után, amelyek a segélyek igénybevételével, a 

házbiztosítás ügyintézéseivel voltak kapcsolatosak. A legtöbb ilyen kérdés esetében 

súlyosbította a károsult lakosság helyzetét, hogy igen gyorsan kellett meghozni a döntéseket. 

 

Néhány év elteltével jelentős változások rajzolódnak ki a 2010-ben megfigyelt sajátosságokhoz 

képest. 2013-ban láthatóvá vált, hogy hosszabb távon általában nem változtak sem a szűkebb, 

sem a tágabb családi kapcsolatok, ahhoz a kapcsolati struktúrához képest, ami az elbeszélések 

szerint a katasztrófát megelőzően állt fenn. Összességében tehát azt látjuk, hogy a családban 

visszaálltak a katasztrófa előtti kapcsolati mintázatok. A komoly, katasztrófák okozta 

megrázkódtatások után hasonló folyamatokról számol be több szakirodalom is. (Calvo et al. 

2014, I-Chiao 1991) Ez a folyamat akkor is megfigyelhető az interjúszövegekben, amikor a 

családtagok kapcsolatát a katasztrófát megelőzően is rossznak tartotta az interjúalany. Erre ad 

példát az alábbi szövegrész:  

 

„Én azt hittem, hogy ilyen helyzetbe kerültem, majd keresni fognak. (ld. a bátyja) Állítólag a 

nagyobbik lányomnak mondta a bátyámnak a felesége, hogy keresett. De nem vettem fel a 

telefont. Nincs kizárva, mert kezelés alatt nincs telefon, nem lehetett. Sterilen csinálnak 

dolgokat. Nem hiszem, hogy hívtak. Már jóval előtte, már szétment a csapat.” (2013. 64 éves, 

elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él Pulán, nyugdíjas)  

 

„Nem, maradt. (Ld. a korábbi családi viszonyrendszerre utal az interjúalany, aki korábban 

elmondta, hogy a testvéreivel gyermekkoruk óta rossz a kapcsolata) Senki nem. Az én testvéreim 



107 
 

nem jöttek oda egyáltalán, hogy mi van velünk. Az A. rokonai sem jöttek oda, hogy félünk-e, 

vagy mi van velünk, nincs valami bajunk. Semmi. Ugyanúgy maradtunk. Semmi nem változott. 

Van, aki azt hiszi, hogy tényleg ebből meg lehetett gazdagodni. Nem tudja, hogy mi van e 

mögött.” (2013. 33 éves roma nő, házas, három kiskorú gyermeke vele él devecseri használt 

házukban, háztartásbeli) 

 

 Ahol viszont a katasztrófát megelőzően is jó volt a családtagok kapcsolata, ott vagy 

ahhoz képest változatlannak mutatják be az elbeszélők a viszonyokat, vagy arról számolnak be, 

hogy erősödött, javult a kapcsolatuk. Egy 55 éves férfi interjúalany például, aki a 

városüzemeltetésnél dolgozik, az egész interjú során sokat beszélt arról, hogy számára mindig 

fontos értéket jelentett a családi egység, a jó légkör. Külön kiemelte egy helyen, hogy 

büszkeséggel tölti el, hogy a gyermekei helyzete sokkal jobb, mint kortársaik többségéé, mivel 

ők nem váltak el a feleségével. A katasztrófa után felmerülő döntéshelyzetek kapcsán végig azt 

hangsúlyozta, hogy a család közösen határozott a fontos kérdésekben, például az új ház helyét 

illetően. Arra a kérdésre, hogy változott-e valami a családi viszonyaikban, azt a választ adta, 

hogy semmi nem változott, mert ahogyan korábban, úgy a katasztrófa után is 

kiegyensúlyozottan jó maradt a kapcsolatuk. Hasonló helyzetet mutatnak be az alábbi 

szövegrészletek is: 

 

„Ugyanolyan a kapcsolat, mint volt. (…) … a költözködésnél az egész család itt volt. De ahhoz 

azért kellett, hogy jöjjenek segíteni, mert összepakoltunk. De hál’ Istennek nálunk nem változott 

semmi. Nem volt mit megváltoztasson, inkább úgy mondom.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt 

lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

„Hála jó Istennek, semmi probléma nincs. Sőt, erősebb lett szerintem mindenki. A gyerekek is 

jobban odafigyelnek a másikra. Valami olyan szirénát vagy bármit hallanak, mindenki jön: itt 

vagytok, megvagytok? Csak erősebb lett.” (2013. 33 éves roma nő, házas, három kiskorú 

gyermeke vele él devecseri használt házukban, háztartásbeli) 

 

Volt néhány olyan eset is, ahol az alany korábbi nagyon jó, támogató családi 

kapcsolatokról beszélt, ami a katasztrófa után romlott meg. Ezek a problémák minden esetben, 

a szűk családban (házastárs, gyerek, testvér) jelentkeztek, a tágabb családi kötelékekben 

mindenhol visszaállt a korábbi kapcsolati mintázat. Egyik interjúalanyom számára, akivel 

mindkét kutatási időpontban beszélgettem, 2010-ben még férje és három felnőtt gyermeke 
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voltak a legfontosabb támaszai, illetve a gyermekei, unokái körüli tevékenykedésben látta a 

katasztrófa negatív lelki hatásainak a lehetséges feldolgozási módját, illetve hozzájuk fűződött 

a jövőképének összes pozitív eleme. Ezután három évvel így beszél a családi kapcsolatok 

állapotáról: 

 

„Nem lett volna kevés (ld. a pénz), hogyha vállaljuk azt, hogyha vállaljuk azt, hogy kimegyünk 

a lakóparkba. De a férjem azt mondta, hogy ő még Devecserben sem marad, nem hogy a 

lakóparkba kimenjen. Annyira eltökélte magát. Ezen nem tudtam változtatni. Könyörögtem 

neki. (…) De ő azt mondta, hogy más használt házat sem szeretne. Ő eldöntötte, hogy eljövünk 

Devecserből.” (…) „Úgy gondolom, hogy az életben nekem is megvolt a helyem valahol, ami 

most nincs.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él 

Noszlopon, őstermelő) 

 Az interjúszövegek alapján az ilyen helyzetekben két általános ok húzódik meg a 

háttérben. Az egyik az, amelyre az előző interjúrészletben látunk példát, mikor az egyik 

családtag egyszemélyes döntéseket hoz, általában az új lakóhely kiválasztásával kapcsolatban, 

amiről a fent idézett interjúalany is beszélt. A lakóhelyválasztást segítő döntéshozatal 

folyamatáról, a családtagok abban való szerepéről máskülönben keveset hallunk az interjúkban. 

Elsősorban ott beszél róla részletesen az interjúalany, ahol valamilyen formában családi 

konfliktushoz vezetett a házválasztás. A kifejezetten egyszemélyes döntésként definiált 

helyzeteket kivéve a szűk család közös „felelősségi körének” bizonyul a lakóhelyválasztás. Ez 

azt jelenti, hogy nem látunk meghatározó genderspecifikus jellemzőket a döntéshozatalban, az 

rendszerint a házaspár (és ahol vannak, ott a felnőtt gyermekek) együttes választását tükrözi. 

Az interjúk többségében ez abból derül ki, hogy az elbeszélő többes szám első személyben 

beszél a választásról („eldöntöttük”, „azt választottuk” stb.). Ahol részletesebben beszél az 

alany a döntés folyamatáról, ott a családtagok közötti kommunikáción, egyetértésen alapszik a 

döntés. A döntéshozatalt övező problémákon kívül a másik előforduló típust úgy nevezhetjük, 

hogy anyagi okok által kialakuló kapcsolatromlás. Ebben az esetben a károsult személy úgy éli 

meg, hogy a katasztrófát követően azért alakul ki rossz viszony a szűk családban, mert a 

katasztrófa után igazságtalannak élte meg a megmaradt tárgyak egymás között történő 

elosztását. Volt arra is példa, hogy az egyik interjúalany, aki nyugdíjas nő, felnőtt gyermekére 

bízott több bútort, hogy az új otthon kialakításáig megőrizze azokat, de később nem kapta vissza 

őket, ezért úgy érezte, hogy egy közeli rokona meglopta, így romlott meg a kapcsolatuk. Ehhez 

hasonló családi problémát említett egy másik interjúalany is: 
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„A katasztrófa óta a nővéremmel nem is állok szóba. Nem jó viszonyban vagyok velük. Mert 

felmarkolták a pénzt.” (2013. 53 éves férfi, egyedülálló, gyermektelen, leszázalékolt, devecseri 

használt házban, fekete munkákból él) 

 

Láthatóak olyan eseteket is, ahol pozitív irányú kapcsolati változásokról számolnak be 

az elbeszélők. Mivel ezt jellemzően csak férfiaknál tapasztaljuk, ezért egy gender szempontból 

meghatározott folyamatként látjuk. Ennek hátterében olyan feladatok állnak, amelyek a 

katasztrófával egy időben vagy röviddel azután új kihívásokkal és sikerekkel járó, nagyobb 

változásokat jelentenek a károsultak életében. Az alábbi szövegrészletekből kiderül, hogy 

többféle változás okozhatja ezt a hatást. Ilyen lehet például egy új munkahely vagy egy korábbi 

váláskor eltávolodott gyerek váratlan visszaköltözése. A közös sajátossága ezeknek az, hogy 

alapjaiban befolyásolják a károsult korábbi életvitelét, s ezzel csökkentik számára a katasztrófa 

mindent meghatározó és megváltoztató jellegét. Az alábbi szövegrészletekben így olvasunk az 

említett jelenségről: 

 

„…a családi kapcsolatok egyértelműen erősödnek. A haveroktól visszakaptam, hogy nem 

foglalkozom velük. Van saját életem, próbálom utolérni magam, építkezésileg, a gyereknek a 

nyűgje az enyém (ld. 18 éves lánya a katasztrófa után odaköltözött hozzá), nem a családé.” (…) 

„Édesanyám 75. életévét tapossa. Jókat főz. Rendszeresen találkozunk, amikor tudok, meg 

segítek is. Amikor már úgy érzem, hogy csak azért, mert ő nem akarja, akkor már nem megyek. 

De persze, maximálisan segíti az ember a családot.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt 

lánya vele él a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

„Segítenek. Összefogott a család. Valamilyen szinten most már ebben vagyunk erősek. Azért 

tudunk vállalni nagyobb rendezvényeket is, mert négy ember az biztos (ld. két felnőtt, de vele 

élő fia és a felesége, akiket bevont az új vállalkozásába). (…) Én egyfolytában a jövőbe nézek. 

Imádok „sakkozni” és mindig 3-5 lépéssel előrébb járok. Utálják is ezt a családban, mert 

vannak dolgok, amiket nem értenek, hogy ezt most miért kellett? Mondom nekik, majd 

meglátjátok később.” (2013. 40-es éveiben járó férfi, házas, két felnőtt fia vele él Devecserben, 

étteremtulajdonos vállalkozó) 

 

 A családi kapcsolatváltozások megítélésében tehát a két vizsgálati hullám jól kirajzolta 

a traumatikus esemény hatásainak időbeni változásait. Összességében tehát 1) az átélt 
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megrázkódtatás a legtöbb megkérdezett családi kapcsolati mintázatában nem hozott mélyebb 

változásokat. 2) A váratlanul bekövetkező esemény rövid időn belül komoly 

megpróbáltatásoknak tette ki a közelebbi rokoni kapcsolatokat – különösen igaz ez a közös 

háztartáson belüli kötelékekre –, a napi rutin, a rend felborulásával. 3) A távolabbi rokoni 

kapcsolatok könnyen és gyorsan mozgósítható társadalmi tőkeként játszottak szerepet a 

katasztrófa utáni szükséghelyzetben, azonban a rend visszaállásával ezek aktivitása is 

visszaesett az azt megelőző, nyugalmi helyzet szintjére. 4) Azt látjuk, hogy a lakáskörülmények 

rendeződésével, majd a korábbi életvitelhez hasonló napirend újbóli kialakulásával 

párhuzamosan, a szűk családi kapcsolatokban tapasztalható feszültségek is visszaestek. Ezek 

alól kivételt képeznek azok, akiknél megoldatlan konfliktusok állnak fent – főleg anyagi 

okokból – a lakáskörülmények helyreállítása ellenére is. 

 

 

4.2.2 A család szerepe a traumafeldolgozásban 

 

A család, mint legfontosabb kisközösség meghatározó szerepet tölt be a traumafeldolgozás 

elősegítésében vagy hátráltatásában. Azok a tényezők, hogy egyáltalán jelen van-e a család a 

katasztrófát követően, hogy vannak-e olyan személyek a családtagok között, akik 

kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a feldolgozási folyamat alakulásában, alapvetően 

befolyásolják az egyének felépülési folyamatát. A továbbiakban azt szeretném megfigyelni, 

hogy milyen módon jelenik meg, majd hogyan változik a családnak ez a funkciója.  

A 2010-es interjúkból már jól kirajzolódnak azok a traumafeldolgozási stratégiák, 

amelyeket a károsult személyek alkalmaztak. Ezek között a családnak két meghatározó szerepe 

is megjelenik. Az egyik aspektus, amivel a család segítheti a feldolgozási folyamatot az, hogy 

a másokért történő tevékenység olyan célt ad a károsult személyeknek, melynek köszönhetően 

hasznosnak érezhetik saját magukat. Erre azért van nagy szükség, mivel az otthon elvesztésével 

az addigi élet egyik olyan legstabilabb pontja szűnt meg, amely hiányában az elsődlegesen 

károsultak folyamatosan mások segítségére szorulnak, s ezzel személyes önállóságérzésük 

meginog, illetve a kiszolgáltatottság miatt csökken azoknak a tevékenységeknek a köre, amiben 

úgy érezhetik, hogy képesek önmagukról gondoskodni. Ebben az állapotban a talpra állás fontos 

eszköze, hogy legyenek olyan személyek, akiknek a károsultak képesek valamilyen téren 

hasznos segítséget nyújtani. Ezért látjuk több interjúban, hogy a károsultak közül is sokan részt 

vettek – akár hónapokon keresztül is – a karitatív, segítő vagy helyreállító munkákban. Ehhez 
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hasonlóan, az interjúalanyok többsége fontos kapaszkodóként és ilyen jellegű „erőforrásként” 

tekint a családtagjaira. Mivel az interjúk középkorú, illetve idősebb károsultak körében 

készültek, legtöbb példát arra látunk, amikor azzal viszonozzák a kapott támogatásokat, hogy 

felnőtt gyermekeiket, unokáikat látogatják vagy segítik, melyeknek hatására növekedhet saját 

hasznosságérzésük mértéke is. Arról, hogy ez hogyan adhat új célt a traumatizált helyzetben, s 

miként segít, így beszélnek a megkérdezettek: 

 

„Tehát nem saját magunknak, hanem a fiam jövőéért kell még nekünk újra harcolnunk. (…) Én 

nem magamért harcolok.” (2010. 54 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik családjával 

együtt vele él devecseri házukban, bolti eladó) 

 

„Mi továbbra is a kertes házban szeretnénk. Mert azért nem mindegy, hogy amikor eljönnek az 

unokák, futkoshatunk vagy focizhatunk, vagy beszorulunk egy panellakásba. Nem mindegy.” 

(2010. 51 éves nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él devecseri házukban, 

bolttulajdonos) 

 

„Olyan jó lesz már most, mert menni akarok a lányomhoz Pestre. Utána menni akarok a 

fiamhoz. (…) Akkor mondtam neki, hogy majd beosztom. Már annyira ők is várnak. Szegény 

dolgozik egész nap, nincs szabadság, nem tud jönni. (…) Már jobban tudunk menni. Kezdünk 

egy kicsit megnyugodni. Menni, menni, látni az unokákat. (2010. 69 éves nő, három felnőtt 

gyerekétől külön, élettársával él ajkai otthonukban, nyugdíjas) 

 

 A család traumafeldolgozást segítő szerepei közül a másik az, amikor egy erős 

személyiség van jelen a károsult családjában. A legtöbb interjúból az derül ki, hogy ezt a 

szerepet többnyire a megkérdezett nők mellett álló partner – a férj vagy az élettárs – tölti be. 

Elsősorban azzal járul hozzá a traumafeldolgozáshoz, hogy érzelmi és döntésbeli támaszt ad, 

ezekkel csökkentve az interjúalanyok katasztrófa utáni bizonytalanságát. Erről beszéltek az 

alább idézett női interjúalanyok: 

 

„Akkor már nekem is sokkal könnyebb volt, mert akkor már ketten intézkedtünk. ( Ld. amikor a 

férje három hét után hazamehetett a kórházból) (…) Örült neki, hogy van azért egy berendezett 

lakás. Akkor ezek a hivatalos dolgok rólam lementek, hála Istennek. Mindent ő intézett. Nekem 

meg csak az volt, hogy főzzek, mossak. Nekem akkor sokkal könnyebb lett a dolgom. Jó volt, 
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hogy hazajött.” (2010. 50-es éveiben járó nő, két felnőtt lányától külön, férjével él ajkai 

albérletükben, rokkant nyugdíj mellett férje vállalkozásában dolgozik) 

 

„Tulajdonképpen az, hogy a férjem nagyon kézbe vette a dolgokat. Ő nagyon határozott volt. 

Az első pánik után. Mert ő is pánikba volt esve, hogy most mi lesz. Aztán ő abból nagyon hamar 

észhez tért, mondván, hogy a lába már be van kötözve és akkor már nagyon nagy baj nem lehet. 

Ő volt, aki jobban tartotta az emberben a lelket, hogy majd megoldjuk, majd ezt csináljuk, majd 

azt csináljuk, ezt ki tudjuk menteni, azt ki tudjuk menteni. Nem lesz semmi gond. Ő volt, aki 

jobban. Nagyon gyakorlatias.” (2010. 53 éve nő, házas, felnőtt fia vele, felnőtt lánya külön él 

Veszprémben, háztartásbeli) 

 

A fenti interjúrészletek arra is rámutatnak, hogy a klasszikus családi szerepek előtérbe 

kerülnek, megerősödnek. Megfigyelhető az interjúszövegekben, hogy a katasztrófa után más 

területeken is a hagyományos nemi szerepek erősödnek fel (pl. a családi munkamegosztásban), 

ezzel biztosítva a károsultak számára a megfelelő attitűdöket, az emberi kapcsolatokban 

betöltött szerepeket és az azokhoz tartozó feladatok csoportját. Természetesen ezzel a 

folyamattal is fontos foglalkozni a család témakörénél, hiszen a nemi szerepek nagy része a 

családi közösségben nyilvánul meg. A stabil, jól körülhatárolt nemi szerep is hozzájárul a 

traumafeldolgozáshoz. Ennek legjellemzőbb megnyilvánulási formája az interjúkban a férfiak 

esetében, hogy saját feladatuknak érzik – s ezzel növekszik a motiváltságuk –, hogy a 

családjukat egzisztenciálisan talpra állítsák. A nemi identitás felerősödött szerepét a nőknél az 

mutatja, hogy sokszor említésre kerül és hangsúlyossá válik az anyaszerep és a 

családösszetartó-szerep, amelyek pedig a nőknek adnak olyan célt, amely segít a katasztrófa 

utáni helyreállásban. Az egyik interjúalany így beszél erről: 

 

„Tudom, hogy nagyon erősnek kell lennem a családomban itt. Annak ellenére, hogy fiaim 

vannak és férjem. És annak ellenére a családanya én vagyok és nekem kell a családot 

összetartani. Én vagyok a családanya. (szünet) Megy minden tovább. Megpróbál magam 

bíztatni. Környezetemet is. (szünet) Nem tudok mást csinálni.” (2010. 60 éves nő, három felnőtt 

fiától külön, férjével él devecseri otthonában, nyugdíjas) 

 

A női identitás hangsúlyossá válása egészen addig sikeres „stratégiának” tűnik, amíg 

úgy nem döntenek a családok, hogy a lakáskérdés tisztázatlansága miatt összeköltöznek a 

szülők felnőtt gyermekükkel, annak otthonában. A 2013-as interjúk elemzéséből kiderül, hogy 
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többen e mellett a megoldás mellett döntöttek, azokra a hónapokra, amíg a károsultak új otthona 

elkészült, az albérletbe költözés helyett. Elemzésemben kirajzolódik, hogy a traumatikus 

esemény feldolgozottságának szintjében komoly lemaradás tapasztalható azoknál az 

interjúalanyoknál, akik a fenti megoldást választották. Hasonló tapasztalatokról számolnak be 

más szerzők is a Katrina hurrikán utáni két évben folytatott, longitudinális vizsgálatuk alapján. 

(Reid – Reczek 2011) Saját kutatásom esetében erre lehet következtetni abból, hogy akik a 

gyermekükkel együttlakást választották, ahelyett, hogy önálló lakásmegoldást kerestek volna 

(pl. albérlet, nyaralóba költözés) arra az időre, amíg nem költözhettek be az új otthonukba, 

többet és részletesebben beszéltek erről az időszakról. Ebből láthatjuk, hogy hangsúlyosabb 

volt számukra ez a periódus. Az önálló lakást választók ezzel szemben – az alábbi idézetekben 

is olvasható módon – röviden, adatszerűen beszéltek erről az időszakról, összességében 

kevesebb jelentőséget tulajdonítva annak. Az ő elbeszéléseikben többször nem is tért vissza ez 

a téma. 

 

„Akkor az A. utcába költöztünk el albérletbe. Ott voltunk július 8-ig. Akkor kaptuk meg a házat. 

Nem sokat kellett albérletben lenni. Az egy átmeneti idő volt.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt 

lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

„Én az Ó. téren (ld. Veszprémben) vettem ki egy 28 nm-es kis lakást fent a tetőtérben. Régi, 

kovácsoltvas lépcső, azok felérnek négy emelettel. Naponta lejöttem egyszer vagy kétszer. 

Magamat elláttam.” (2013. 64 éves nő, elvált, két felnőtt lánya külön él Pulán, nyugdíjas)  

 

Ezzel szemben azoknak az elbeszélésében, akik gyermekükhöz költöztek mielőtt új 

házukat elfoglalhatták, sokszor és hosszan visszatér az erről az időszakról szóló beszámoló. 

Kutatásom azt mutatja, hogy ezekben a családokban sem romlott meg gyermekükkel a 

kapcsolat. Abból adódóan viszont, hogy a szülői szerepnek teljesen ellentmondva, 

gyermeküknél s gyermekükre utalva kellett élniük a középkorú és idős károsultaknak, 

növekedett a szintje a – katasztrófa után különben is erős – kiszolgáltatottság- és 

kudarcélménynek. Az alanyok ilyen helyzetekben ugyan törekedtek arra, hogy gyermekeiknek 

viszonozzák a segítséget, vagyis a reciprocitásra (pl. főzés, egyéb házimunka átvállalása), 

viszont minden esetben igyekeztek kilépni az együttlakás helyzetéből. Erre adnak példát az 

alábbi szövegrészletek, amely közül az első interjú korábbi részeiből kiderült, hogy az 

interjúalanynak nagyon jó a kapcsolata lányának családjával, jó emlékként maradt meg benne 

a közösen töltött idő. Többször beszél viszont arról, hogy amikor lánya szertett volna 
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gondoskodni róla, „kiszolgálni” őt, például átvenni tőle a főzést, a házvezetést vagy – ahogy az 

idézett szöveg is mutatja – marasztalták volna, amikor már beköltözhetővé vált a háza, a 

lehetséges keretek között ő mindig inkább arra törekedett, hogy kilépjen a „gondozott” 

szerepéből. Ez nem okozott a családtagok között konfliktust, azonban többször utalt arra az 

elbeszélő, hogy a korábbi önálló életformáját tekintve normálisnak, abba igyekezett minél előbb 

visszatérni.  

 

„Úgy elfáradtam. Itt van mindenem, (ld. az új házában) miért mászkáljak? Most már ott van a 

helyem, most már tudok ott aludni. A vőm azt mondja: mama, maradjon itt még májusban, ne 

menjen még el. – Dehogy maradok, fárasztó innen oda lejárni gyalog.” (2013. 70 éves nő, 

özvegy, két felnőtt lánya és egy felnőtt fia külön él devecseri használt házában, nyugdíjas) 

 

„Akkor a lányoméknál aludtunk egy szobában. Ők itt laknak Devecserben, őket nem érte az 

iszap. (…) De kellemetlen volt. Először ők laktak nálunk. Aztán külön, mégis, hogy saját lakás 

legyen.” (…) „Nem volt jó, hogy a lányoméknál lakom. Nekik sem volt mindegy. De ők szívesen, 

nem mondhatok semmit, csak én éreztem, hogy volt egy sajátom és rákényszerülök – világ 

életemben azért dolgoztam, nélkülöztem, mindent, amit lehetett, hogy legyen. És minden elment. 

Semmi nincs.” (2013. 55 éves nő, házas, két felnőtt gyermekétől külön él a lakóparkban, 

nyugdíj mellett a vendéglátóiparban dolgozik) 

 

A 2013-as interjúkban azt látjuk, hogy akik gyermekükhöz költöztek, azok nagyjából 

kétszer-háromszor annyi időt éltek máshol, mielőtt az új házukba beköltöztek volna, mint akik 

átmeneti lakhatásukat más módon oldották meg. Albérletben általában 2-3 hónapot éltek a 

károsultak, míg a gyermekükhöz költözők több mint fél évet töltöttek ebben a 

lakásmegoldásban. 

Azon kívül, hogy a szülői és a gyermekszerep felborulása többször feszültségeket, 

negatív élményeket okozott, az is hosszabbítja a feldolgozás idejét, hogy tovább kellett azt 

tapasztalniuk az ilyen helyzetbe kerülő károsultaknak, hogy rászorulnak mások segítségére, 

gyakrabban emlékeztette őket a katasztrófa következményeire ez a „természetellenes” helyzet. 

E mellett, ahol lehetőségük van a károsultaknak újra önellátóan élni, önállóan megküzdeni a 

lakhatás nehézségeivel, ott ezek a feladatok azzal, hogy a katasztrófát követően egy új kihívást 

adnak számukra, elősegítik, ha a felejtést nem is, de a feldolgozást mindenképpen. Azoknak 

viszont, akik gyermekükhöz költöztek, az új házba költözéskor az újbóli egyedülléttel, esetleg 



115 
 

a magányossággal is meg kellett küzdeniük. Arra mutat rá az előbb idézett interjúalany 

elbeszélésének egy későbbi szakasza, hogy miként élte meg ennek a helyzetnek a nehézségeit: 

 

„Nagyon rossz volt. Hiányoztak, mert megszoktam. Hat hónapig laktam ott. Nagyon rossz volt 

egyedül, furcsa volt.” (2013. 70 éves nő, özvegy, két felnőtt lánya és egy felnőtt fia külön él 

devecseri használt házában, nyugdíjas) 

 

 A férfiak és a nők feldolgozási stratégiáiban alapvetően nagy különbséget figyelhetünk 

meg. A trauma feldolgozottsága 2013-ban gender-specifikus képet mutatott. Ez egybecseng 

más korábbi katasztrófakutatások eredményeivel is. (Enarson et al. 2007, Reid – Reczek 2011) 

A szakirodalom arról számol be, hogy ilyen esetekben a nők sokkal több olyan emberi 

kapcsolatot létesítenek, s aktívabban vesznek részt bennük, amelyek alapját akár az elfogadott, 

akár a másoknak nyújtott gondoskodás (pl. segély, lelki, anyagi) adja. Ezért az ezekből adódó 

személyközi feszültségek is nagyobb számban láthatók a nőknél. (Reid – Reczek 2011) Azt 

figyelhetjük meg a devecseri károsultak esetében, hogy a férfiak 2013-ra jobban feldolgozták 

az események negatív hatásait. Három évvel a katasztrófa után kiderül az interjúkból, hogy a 

két nem tagjai mit élnek meg segítségként a szűk családban, mi az, ami segíti őket a 

feldolgozásban. Ha meg szeretnénk nevezni a kétféle attitűdöt, ahogyan a családhoz, mint 

erőforráshoz fordulnak, a férfiaknál „a család, mint cél”, a nőknél pedig „a család, mint 

eszköz” jelenik meg. Amikor célként tekint az egyén a családra, akkor az élettörténeti 

elbeszélésben megjelennek az elbeszélővel egy háztartásban vagy a szűk családjában élők, 

akikkel kapcsolatban ismét egy hagyományos férfiszerep, a családfenntartó-szerep megélése 

kerül előtérbe, illetve a többiek érzelmi támogatása. 

Itt vissza kell utalni arra, hogy 2010-ben is a feldolgozási folyamat támogatására 

alkalmas eszköznek láttuk a másokra irányított, gondoskodó figyelmet. Ebből arra kell 

következtetnünk, hogy a katasztrófa után mindenképpen fontos lenne bevonni a károsultakat 

minél több segítő feladatkörbe, ezzel támogatva a személyes gyógyulásukat is. A férfiak 

számára azért is jól működő stratégia az újbóli talpra álláshoz ez, mivel a katasztrófa óta 

folyamatosan lehetőségük van arra, hogy eredményesen, látványosan javítsanak a családjuk 

felborult élethelyzetén, stabilizálják azt. A hagyományos férfiszerep, a családfenntartó 

szerepének megélésére ad példát egy negyvenes éveiben járó interjúalany esete, aki a 

vállalkozását elveszítette a katasztrófa során. Arról számol be, hogy a családban akkor kezdtek 

rendeződni a kapcsolati feszültségek, akkor kezdett el javulni a közérzete, amikor újra 

munkahelyi sikereket ért el az új vállalkozásában. Egy másik, 55 éves férfivel készített 
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interjúban ehhez hasonlóan az vehető észre, hogy az elbeszélés legnagyobb részét a munkáról 

szóló történetek teszik ki. Ez a férfi saját boltot vezet, szőlészettel foglalkozik, valamint a 

devecseri városüzemeltetésnél is magas beosztásban van. Ő arról számolt be, hogy számára a 

feldolgozásban a családja újbóli talpra állásának elősegítéséért és jövőjének biztosításáért 

végzett, rengeteg munka segített leginkább. Egy harmadik, már korábban is idézett 47 éves, 

elvált férfi interjúalany is arról beszélt az interjú egészében, hogy már sikerült feldolgoznia az 

iszapömlésből adódó megrázkódtatásokat. Ezt alátámasztotta az, hogy az új házát megszokta, 

otthonának érzi, az új lakóközösségébe sikerült beilleszkednie, illetve bizakodóan néz a jövőbe. 

Az interjúszövegből végig az derül ki, hogy az elsődleges célja a két éve hozzáköltöző, fiatal 

felnőtt lányának mielőbb biztosítani a megfelelő otthont és körülményeket. Mivel ő korábban 

nagyjából tizenöt éven keresztül egyedül élt, az új családtag, akinek támaszt nyújthatott a 

katasztrófát követően, egy új szerep – az apaszerep – keretében biztosította neki a klasszikus 

férfiszerep megélését. 

 A nőknél ezzel szemben a családról, mint az „újbóli boldogság eszközéről” 

beszélhetünk. Közöttük azoknál sikeresebb a traumafeldolgozás, akik elég támaszt kapnak a 

családtól. Elsősorban a döntésekben és a gyakorlati tevékenységekben kapott segítség, az együtt 

töltött idő és az érzelmi támogatás az, amit elvárnak a szűk családtól, s amiket megkapva 

sikeresebb a feldolgozás. Ezzel párhuzamosan a nőknél előtérbe kerül a családösszetartó, a 

gondoskodó feladatkörökben (pl. gyermekfelügyelet, család ellátása, rokonlátogatás) történő 

helytállás. 

A két nem esetében a traumafeldolgozást segítő családi funkciókat megfigyelve látjuk 

tehát, azok jól kiegészítik egymást, így feltételezhetjük, hogy azokban a családokban, ahol a 

katasztrófa előtt is elfogadták a tagok a hagyományos nemi szerepeket – korábban tárgyaltuk, 

hogy 2013-ra már általában visszaálltak a katasztrófa előtti családi kapcsolati mintázatok –, 

illetve, ahol a feleknél nagyjából azonos mértékben megerősödnek ezek a szerepek, ott 

sikeresebben segíthetik egymás feldolgozási folyamatát. Ezt a feltételezést az általam készített 

interjúk alapján azonban nem tudjuk bizonyítani, mivel 2013-ban nem készültek olyan 

felvételek, amelyekben a házaspárok mindkét tagjával beszélgettem volna. 

 A társadalmi nemtől függetlenül ott sikeresebb a traumafeldolgozási folyamat, ahol 

erősödik a szűk családban a kommunikáció, erre mutat rá Lowe et al. (2012) is. Segít tehát, ha 

beszélnek a családtagok az esetről. A másik s legmeghatározóbbnak tűnő, nem gender-

specifikus szempont az, hogy egyáltalán jelen van-e a család a károsult életében. A családot, 

mint fő védőfaktort említhetjük a károsultak számára, s a magányosságot, mint ami a legtöbbet 

árt a katasztrófa után. Tulajdonképpen a sikeres vagy a sikertelen társadalmi integráltság alapja 
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a családi kapcsolatok jelenléte vagy hiánya. Erre ad példát annak az interjúalanynak a története, 

aki az iszapömlés előtt édesanyjával élt, mivel sem házastársa, sem gyermeke nem volt soha. 

Nővérével már korábban is rossz volt a viszonya, tágabb rokoni kapcsolatai szűkösek, távol 

élnek tőle és ritkán tartják a kapcsolatot, egyedül unokatestvére nyújt neki sok segítséget a 

tragédia után. Édesanyja fél évvel a katasztrófát követően meghalt, közben lett egy barátnője a 

férfinak, aki szakított vele, s ezalatt az örökség miatt nővérével is nagyon megromlott a 

kapcsolata. A katasztrófát követő negatív élmények egymást felerősítve, deviáns viselkedéshez 

vezettek (volt barátnőjének lakásajtaját megrongálta), majd börtönbe került. A szabadlábra 

helyezése után nagy szüksége lett volna rokoni támogatásra, de még az interjú időpontjában is 

hatóságilag tilos volt elhagynia Devecsert. Emiatt kilátástalanná vált számára, hogy 

unokatestvére közelébe kerülhessen. A szomszédság próbálta támogatni a károsult férfit (pl. 

étellel, gyakori érdeklődéssel az állapota felől), azonban feltételezhetően a család hiánya 

vezetett esetében további problémákhoz. Többször, többféle módon fogalmazza meg ezt a 

nehézséget az interjú során, ebben a szövegrészletben például így: 

 

„Most nem találom meg önmagamat. Ez az egy gond. Volt egy barátnőm, azzal is összevesztem. 

Azzal is ki tudtam volna valahogyan jönni. Csak az a baj, hogy egyedül furcsa itt az egész. 

Nincsen senki, hogy hozzászóljak.” (2013. 53 éves férfi, egyedülálló, gyermektelen, 

leszázalékolt, devecseri használt házban, fekete munkákból él) 

 

 

4.2.3 Az egyének családra vonatkozó jövőképe 

 

E fejezet utolsó kérdése arra vonatkozik, hogy változott-e a katasztrófa hatására, s ha igen, 

akkor hogyan az egyének családi életre vonatkozó jövőképe. Itt is megfigyelem azt, hogy rövid- 

és hosszútávon milyen sajátosságok ismerhetők fel a közép-, illetve időskorú károsultak 

csoportjára vonatkozóan. 

 A 2010-es interjúk szövegét elemezve, egyetlen fontos sajátosság rajzolódik ki. Ez 

viszont az összes interjúban megtalálható. Ahhoz a korábbi megállapításhoz kapcsolódhatunk 

itt, hogy a szűk családon belül adott segítségnyújtás, melyet a károsult nyújt a nem károsult 

családtagoknak, gyakran ad célt az egyén számára, ezzel segítve a traumafeldolgozást. A 

katasztrófa után röviddel kirajzolódó egyéni jövőképek még nagyon ingatagok, általában 

negatív érzelmek, kilátástalanság és bizonytalanság jellemzik őket. Alapvetően egy olyan stabil 
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és a jövőtervezést értelmessé tevő pont van az elbeszélések többségében, ami a családhoz 

kapcsolódik. Tehát a család – a szűk család –, mint cél jelenik meg. A család talpra állása ad 

motivációt a különféle döntéshelyzetekben, amilyen például a lakásválasztás is. Ilyenkor a 

döntés alapját sokszor az adja, hogy hol tudnának a felnőtt gyermekeikhez a legközelebb 

költözni a károsultak vagy melyik lesz az a lakóhely, ahonnan a legtöbb támogatást, unokák 

körüli segítséget adhatják majd. A jövőképben megjelenő cél többnyire az is, hogy a felnőtt 

gyermekeket szeretnék anyagilag is támogatni a szülők. 

 

A fontosabb eredményeket akkor kapjuk, amikor a 2013-as interjúkban kirajzolódó jövőképet 

figyeljük meg. Ezt az jellemzi, hogy a korábbi, katasztrófa előtti, családi életre vonatkozó célok 

térnek vissza, amikorra a lakáskérdés és a mindennapi élet rendje helyreállt. Amikor az 

interjúalanyokat a jövőre vonatkozó elképzeléseikről kérdeztem, akkor derültek ki a 

katasztrófát megelőző terveik, jövőbeni céljaik, mint három évvel az eset után folytatható, 

megvalósítható vágyak. Ezek legtöbb esetben nem tartalmaztak nagy változtatásokra való 

törekvést, általában a mindennapi megélhetés, az otthon és a család fenntartása és összetartása, 

támogatása a legfontosabb eleme a jövőképnek. Az alábbi interjúrészletekben néhány 

interjúalany válaszát látjuk arra a kérdésemre, amely a jövőre vonatkozó elképzeléseikre, 

terveikre irányult: 

 

„Építgetjük a házunkat, amit annakidején elterveztük, hogy így lesz, úgy lesz. Megvan a terv, 

hogy hogyan lesz, csak az csúszott három évet, mert nem volt rá keret, se idő. (…) Most is egy 

fatárolót építünk, ami már megvolt ez a terv tíz éve.” (2013. 40-es éveiben járó férfi, házas, két 

felnőtt fia vele él Devecserben, étteremtulajdonos vállalkozó) 

 

„Szerintem most az iszap után visszatért mindenki a kis kerékvágásába. Mi próbálunk ugyanúgy 

megélni, ameddig lehet. Párom kijárt. (Ld. Ausztriába dolgozni, ahogy a katasztrófa előtt is) 

Abból. Semmilyen támogatást nem kapunk.” (2013. 33 éves roma nő, házas, három kiskorú 

gyermeke vele él devecseri használt házukban, háztartásbeli) 

 

„Most egyelőre a gyereknek a pilóta jogosítványa vagy az előrelépése lenne a fontosabb. 

Hogyha most neki tudunk segíteni. Utána ott lesz a két lány, akinek segíteni kell. Mi maradunk 

a középúton.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, 

csirkekeltetőben dolgozik) 
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Tehát e téren nem tapasztalhatóak nagy változások a katasztrófa előttiekhez képest, nem 

maradnak el korábban tervezett esküvők, gyermekvállalások, válások, és nem nő az ezekre 

vonatkozó tervek száma sem. Ezzel ellentétes eredményeket ismeretet több tanulmány. (Wicke-

Cohen Silver 2009, Lakiza-Szacsuk-Omel’ Janec 1991) A csernobili atomrobbanás utáni 

időszak bemutatásakor például Lakiza-Szacsuk – Omel’ Janec arról számolnak be, hogy a 

katasztrófa másodlagos károkat okoz a családi életben és a családi életre vonatkozó tervekben, 

jövőképben, erre példa a válások vagy a tervezett válások számának megnövekedése amiatt, 

hogy a sugárzás sok házaspárnál terméketlenséget okozott. Ez a különbség az általam vizsgált 

minta demográfiai összetételéből adódhat. Kutatásomban ugyanis már a családi életnek olyan 

szakaszában járnak a megkérdezettek, ahol lezárult a társkeresés és a gyermekvállalás kérdése. 

 Ahol a katasztrófa utáni években negatív irányú a családi kapcsolatok alakulása, annak 

ellenére, hogy előtte jó volt a viszony a szűk családban a tagokkal, ott a jövőkép is nagyon 

negatív képet mutat. A negatív jövőkép általános elégedetlenséggel jár együtt. A 

kilátástalanság, elégedetlenség érzése nem kizárólag a családdal kapcsolatos témákra 

korlátozódik, hanem általában jellemzi a jövőre vonatkozó elképzeléseket. Ez elsősorban abban 

nyilvánul meg, hogy a károsultak élete abban az értelemben „megfeneklett”, hogy nincsenek 

terveik a jövőre vonatkozóan sem rövid-, sem hosszútávon. Itt vissza kell utalni arra a korábbi 

megállapításomra, hogy a család akkor segíti a traumafeldolgozást, ha a nők elég támaszt 

kapnak (lelki, mentális és gyakorlati téren), míg a férfiak esetében, ha van, akit támogathatnak. 

Amikor ezekre nincsen a károsultnak lehetőségük, akkor látjuk azt is, hogy a jövőképük is 

negatívabb. A már korábban bemutatott 53 éves férfi esetét érdemes itt újra felidézni, aki 

röviddel a katasztrófa után elveszítette édesanyját, majd barátnőjét is, illetve nővérével is 

megromlott a viszonya. Láttuk, hogy a család hiánya, a magányosság nem csupán akadályozta 

a traumafeldolgozást, hanem további, másodlagos traumákat is maga után vont. Ha 

megfigyeljük az ő jövőképét, azt látjuk, hogy valódi tervekkel nem rendelkezik, inkább csak 

„vágyakkal”. Ha az alábbi szövegrészleteket megnézzük, ez abból is kitűnik, hogy mindig 

feltételes módban fogalmaz, amikor a jövőbeni terveiről – munkavállalásról, új társról és az 

elköltözésről – beszél. A vele készített interjúból kiderül, hogy nagyon korlátozottak az anyagi 

lehetőségei, nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért a költözésre nincs lehetősége. Az 

iszapömlés után börtönben is volt, ezért a Devecserből történő elköltözésben is korlátozottá 

vált. A legtöbbször mégis a magányosság kerül elő, mint komoly probléma az elbeszélésében, 

mivel nincs mögötte támogató család, s más közösségnek sem integrált tagja. 
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„Az lenne a legegyszerűbb, ha munkahely lenne itt. Hogyha lenne egy barátnőm, akivel át 

tudnám beszélgetni, le tudnám élni az életemet. Így unalmas az egész. (…) Ha találnék egy 

olyan hölgyet, akkor könnyebb lenne az életem is. Másabb a kapcsolat akkor, mint itt.” 

 

Máshol, egy korábban már részben idézett szövegrészben így beszél a jövőről: 

„Az a tervem, hogy megnősülnék, úgyhogy valaki élettársat keresnék. És munkahelyet. Ez a 

kilátásom. (…) Elmennék innen. Én ezt a pusztaságot nem szeretem. Ha kinézek, fáj a szívem. 

Tudom, hogy ott volt a szülői ház. Azt nem akarom már látni, hogy ott volt. Még most is fáj. A 

sebek nem varrtak be annyira, hogy az ember látná.” (2013. 53 éves férfi, egyedülálló, 

gyermektelen, leszázalékolt, devecseri használt házban, fekete munkákból él) 

 

A megromlott családi kapcsolatokkal együtt járó negatív jövőképre ad egy másik példát 

annak az 58 éves nőnek az esete, akivel 2010-ben is készült interjú. Ő röviddel a katasztrófa 

után még nagyon jó kapcsolatban volt férjével és három felnőtt fiával, akik közül egyikkel és 

annak élettársával már a katasztrófát megelőzően is együtt élt. A családban a kapcsolatok akkor 

romlottak meg, amikor a férje önállóan döntötte el, hogy azt a lakásmegoldást választják, hogy 

egy másik településre költöznek. Ezt az interjúalany úgy élte meg, mint akit belekényszerítettek 

egy helyzetbe. A 2013-as interjúban sokszor említett elmagányosodásához hozzájárult, hogy 

érzelmileg sem kapott támogatást a szűk családban. Erről így beszélt: 

 

„Itthon nem lehet róla beszélni. (Ld. a katasztrófáról és a költözés nehézségeiről) Mindenki azt 

mondja, hogy ne foglalkozzak vele. A férjem is nagyon jól érzi magát. A fiam meg a menyem 

abszolút. Született közben egy kisbabájuk. Boldognak kéne lenni, de nem vagyok az. (…) 

Bőgtem, mint az állat, hogy nem tudom elképzelni, hogy az én házamat lebontják és el kell innét 

mennem. Én nem hiszem el. Akkor mondta, hogy: de anya, vedd tudomásul már. – Akkor nagyon 

keményen bántak velem. Mindenki.” 

 

 Azzal, hogy egy új településre költöztek, a szomszédsági kapcsolatokból is kiszakadt, 

az édesanyjával és öccsével is kevesebbet tudnak találkozni, valamint két külön élő fia is 

ritkábban látogatja meg. Ezzel elveszítette a számára támaszt jelentő, de tőle külön élő 

családtagokkal való kapcsolatát és fokozódott az elmagányosodás érzése. A jövőképét 

megfigyelve azt láthatjuk, hogy nagyon kilátástalan és céltalan, negatív érzelmekkel 

rendelkezik. Több helyen is beszél a jövőről: 
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„Én attól félek, hogy szerintem semmi nem hozna ki engem ebből. (…) Attól félek, lehet, hogy 

mire ezt mind megcsináljuk… (ld. a kertrendezésre utal) (…) akkor se biztos, hogy jobb lesz 

nekem. Nekik jobb lesz. Én azt tudom, hogy mindenkinek jobb lesz.” 

„Az a baj, hogy szerintem nekem jövőbeni képem sincs. Én ma itt vagyok. Meg még holnap itt 

leszek. Hogy holnapután mi lesz, nem tudom.” 

 (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él Noszlopon, 

őstermelő) 

 

A bemutatott példákból kiderül, hogy amennyiben a családban a férfi nem élheti meg 

azt, hogy támogathat valakit, a nő pedig nem kapja meg a megfelelő mértékű támogatást, akkor 

a család nincs jelen olyan erőforrásként, amely segítheti a traumafeldolgozást. Ezzel viszont 

komolyan károsulhat az egyének jövőképe is. 

Az elemzés elején azt állítottam, hogy a család, mint közösség szerepe a legfontosabb 

az egyéni boldogságérzés, harmónia megteremtésében. Az utóbbi szakasz is alátámasztja ezt a 

megállapítást, hiszen az interjúkban semmilyen más csoport nem mutatkozott annyira 

meghatározónak az egyén traumafeldolgozásával, illetve jövőkép-alakulásával kapcsolatban, 

mint a család. 

 

A család témakörében végzett elemzésem során kiderült, hogy az egyén családpercepciója a 

katasztrófát követő évekről szóló élettörténeti elbeszélésekben egyrészt erős gender szempontú 

eltéréseket mutat, másrészt határozottan két részre tagolódik: a szűk és a tág család eltérő 

észlelésére. A három vizsgálati kérdés mentén történő elemzésből kiderül, hogy az egyén 

társadalmi beágyazottságát nagyon erősen befolyásolja a családi kapcsolatok megléte vagy 

hiánya, illetve minősége. Összességében tehát az állapítható meg, hogy ahol a család végig 

támogatóan volt jelen a katasztrófa bekövetkeztétől a későbbi interjúk készítéséig, ott sikerült 

jobban feldolgoznia az egyénnek a traumatikus élményeket, illetve három év alatt viszonylag 

stabil jövőképe alakult ki. 

Ha a hosszabb távon megfigyelhető folyamatok legfontosabb megállapításait szeretnénk 

összefoglalni, az alábbi eredményeket kell kiemelni. 

 Kijelenthetjük, hogy a sűrű családi kapcsolatok segítik a feldolgozást. Közvetlenül a 

katasztrófa után a távoli családi kapcsolatok aktivizálódása éreztette a társadalmi integráltságot 

a károsultakkal, a segítségnyújtáson és a támogatáson keresztül. A szűk családban történő 

változások – az együtt töltött idő és a gyakoribbá váló döntéshelyzetek – először 

konfliktusokhoz, feszültséghez vezettek, azonban ezeknek nem látjuk hosszabb távú káros 
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hatásait a családi kötelékekre nézve. Egyes túl szorossá váló kapcsolatok – a felnőtt gyermekkel 

történő összeköltözés esetére utalva – azonban hátráltatják a feldolgozást, ezekben az esetekben 

a megkérdezett személyeknek több másodlagos traumát kell megélniük, a szülői szerepben 

tapasztalt kudarcok és a többszöri, elnyúló költözések miatt. Azt megfigyelve, hogy a 

károsultak három évvel a katasztrófa után miként élik meg a családi kapcsolatok alakulását, az 

a legfontosabb tanulság, hogy a kötelékek katasztrófa előtti állapotát látjuk visszaállni, 

legfeljebb a korábbinál kissé intenzívebb formában. Ez alatt azt értem, hogy a tágabb családi 

kapcsolatok visszatérnek arra az alacsonyabb intenzitási szintre, ahol az iszapömlés előtt álltak, 

a szűkebb családban pedig azok a kapcsolatok, amelyeket a katasztrófa utáni években az 

interjúalanyok korábban is problémásnak éreztek, azok kissé romlottak, a korábban jó 

kapcsolatok pedig erősödtek.  

A távolabbi rokonokkal a kapcsolatok hosszabb távon nem játszanak szerepet a 

traumafeldolgozásban. Arra is láttunk példát a kutatásban, hogy a szűk családban hosszú távon 

megromlottak a kapcsolatok, pedig a katasztrófa előtt jó volt a viszony a tagok között. Az ilyen 

esetek hátterében az egyik családtag fontos kérdésben hozott egyszemélyes döntései vagy 

materiális okok álltak. Az így kialakult, kedvezőtlen családi állapot hátráltatja a feldolgozást. 

Vannak olyan dolgok, amelyek a családi élet területén belül segítik az események feldolgozását. 

Az új, kihívást jelentő feladatok (pl. új munkahely) elterelik a károsult figyelmét a katasztrófa 

utáni károkról, illetve sikerélményt is adhatnak, javítva ezzel a személy közérzetét, így segítve 

a családban betöltött, támogató szerepét is. A nemi eltérések abban is kirajzolódnak, hogy az 

egyén milyen módon éli meg a család traumafeldolgozást segítő szerepét. A férfiak számára a 

többiek támogatásának, „vezetésének” lehetősége hoz javulást, míg a nőknek az, ha – amellett, 

hogy ők is sok mindenben segítik, összefogják a családot (pl. unokák körüli segítség, gyerekek 

látogatása) – a családtagoktól támaszt is kapnak (döntés, lelki támogatás, fizikai segítség). 

Látjuk, hogy a klasszikus nemi szerepek felértékelődnek a katasztrófa után. Összességében 

mindkét nemre vonatkozóan igaz, hogy a kommunikáció megléte, az emocionális támogatás 

(pl. szeretet, meghallgatás), a gyakorlati segítség (pl. házimunkában, ügyintézésben, 

döntéshozatalban) és a nem-egyedüllét segíti az események feldolgozását. Ezzel szemben a 

közeli rokon egészségügyi gondja, halála vagy elvesztése, az alkalmazkodási kényszer 

együttéléskor és a csökkenő kommunikáció hátráltatja azt. Fontos eredménye vizsgálatomnak 

az, hogy a hasonló, tragikus események után, több lehetőséget kellene biztosítani a károsultak 

számára segítő tevékenységekben való részvételre. Az ilyen típusú feladatok növelhetik a kárt 

szenvedett személy hasznosságérzetét, és csökkenthetik a kiszolgáltatottság-érzést. E mellett 

azzal is hozzájárulnak a feldolgozáshoz, hogy a saját, nehezen helyrehozható károkról 



123 
 

elfordítva a figyelmük fókuszát, olyan célokat adnak, melyekben a károsultak „sikereket” 

érhetnek el. 

A jövőképet közvetlenül a katasztrófa után igen negatív elemek és kilátástalanság 

jellemezte. Hosszabb távon azt látjuk, hogy a körülmények rendeződésével, az új otthon 

kialakításával, a napirend helyreállásával visszaállnak a katasztrófa előtti, jövőre vonatkozó 

tervek. Alapjaiban tehát nem változtatta meg ezeket a katasztrófa. Csak ott látunk három év 

után is kimondottan negatív, tervek nélküli, „megfeneklett” jövőképet, ahol a szűk családi 

kapcsolatok a katasztrófa előtt jók voltak, viszont annak hatására komolyan megromlottak. Ez 

is igazolja tehát azt az állítást, amit elemzésem elején tettem, miszerint nem más közösségekben 

betöltött szerep, nem az otthon és a környezet, illetve a napirend helyreállása, hanem a család 

állapota befolyásolja leginkább azt, hogy az egyén élete három évvel a tragédia után, mennyire 

tudott rendeződni. 

 

 

4.3 Hol van az otthon? – Az otthonhoz való viszony alakulása a 

2010-es és 2013-as kutatási eredmények alapján36 

 

Dolgozatom korábbi részében többször utaltam már arra, hogy az otthonhoz való kötődés, az 

ahhoz való viszony talán a leghangsúlyosabb témaköre a jelen kutatásnak. Néhány kérdés 

mentén, ennek problematikáját járom körül a különféle lakásmegoldást választó károsultak 

esetében. Az elemzés elején bemutatom a 2010-es interjúkban tapasztaltakat, majd a három 

lakóhelyi csoport – új lakóparkban, használt ingatlanban Devecser más részén és Devecseren 

kívüli házban élők – sajátosságainak ismertetéséhez, a 2013-as szövegek tartalmát vizsgálom 

meg.37 

Az elemzés során a helyidentitás aktuális állapotát jellemzik az olyan kérdésekre adott 

válaszok, mint a hogyan alakulnak a szomszédsági viszonyok az új lakóhelyen vagy otthonnak 

nevezhető-e az új ház, illetve az új lakópark/környék/település a megkérdezett károsultak 

elbeszélései alapján. E kérdésekre keresem a választ az élettörténetek elemzésén keresztül. 

 

                                                           
36 E fejezet alapjait az alábbi tanulmányom adja: Luxné Prehoda A. (2015): Hol van az otthon? Egy katasztrófa 

emlékezete. In: Keszei A. – Bögre Zs. (szerk. 2015): Hely, identitás, emlékezet. L’Harmattan, Budapest. p. 139-

163. 
37 A lakópark házait 2011. július elején kezdték el átadni az ott lakást igénylő károsultaknak. 
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4.3.1 Otthonkötődés a 2010-es interjúk és a 2013-ban lakóparkban élők 

elbeszéléseinek összehasonlítása alapján  

 

Az otthon említése az első adatfelvétel során az egyik központi helyen szerepelt a károsult 

lakosok narratíváiban, nagyon gyakran beszéltek az otthonukról. Ennek egyik fő oka az, hogy 

a legtöbb megkérdezett házát olyan súlyos kár érte, hogy teljes egészében le kellett bontani, 

tehát az interjúalanyok többségének otthona elveszett. Ebből adódóan növeli az említések 

gyakoriságát egy másik tényező – amely pont az első adatfelvétellel esett egy időbe –, hogy a 

károsultaknak dönteniük kellett az új lakóhelyük kiválasztásának kérdésében. Az otthon 

ezekben az interjúkban még egyértelműen a régi házat és nagyon erőteljesen az ahhoz tartozó 

kertet, illetve melléképületeket jelentette. A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy mi állítaná 

helyre az életükben a katasztrófával felborult rendet, elsődleges eszközként az otthon 

helyreállítását nevezték meg. Ezt mutatják az alábbi interjúrészletek is. Ezek az interjúk Ajkán 

készültek, ahol az interjúalanyok ideiglenesen albérletben éltek a katasztrófa utáni hónapokban. 

 

„Ha sikerülne megvenni a lakást és tudnánk dolgozni. Ennyi. Semmi másra nem vágyunk, csak 

erre. Legyen egy lakásunk, meg tudjunk dolgozni.” (2010. 50-es éveiben járó nő, két felnőtt 

lányától külön, férjével él ajkai albérletükben, rokkant nyugdíj mellett férje vállalkozásában 

dolgozik) 

 

„Szeretném, ha tudnék egy megfelelő családi házat venni, kábé nem is kinézet… olyan ápoltság, 

felszerelés, amilyen volt. Hát meg jó lenne, ha a karácsonyt már ott tölthetnénk egy nagy 

házban. Plafonig érő fa. Nehogy műfenyőben kellene gondolkodni. Ez úgy jó lenne, ha 

teljesülne. Akkor tökéletes lenne. Az ember azért már tudna alkalmazkodni mindenhez.” (2010. 

37 éves nő, házas, férjével és négy gyermekével él ajkai albérletben, háztartásbeli) 

 

A közösség és szomszédság szerepét a katasztrófa előtt és közben, szintén meg kell 

vizsgálni az első adatfelvétel alapján, hogy megérthessük a 2013-as állapot sajátosságait. Az 

első interjúkban – melyek alig egy hónappal a katasztrófa után készültek – általános 

tapasztalatként fogalmazták meg a károsultak, hogy közösségérzést és szolidaritást éltek meg, 

a nagyszámú önkéntes megjelenése miatt. Ezzel párhuzamosan, szintén röviddel a katasztrófa 

után felvett interjúkban, megjelent a szomszédsági kapcsolatok elvesztésétől való rettegés is a 
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károsultak körében. E kapcsolatok fenntartására különféle stratégiákat alkalmaztak az emberek; 

például azok közül, akik elköltöztek Devecserből többen rendszeresen oda jártak vissza a napi 

bevásárlásokat bonyolítani, ügyeket intézni, s azért nem az új lakóhelyen tették ezeket, hogy a 

régi szomszédokkal találkozhassanak. Ezekben az interjúkban a szomszédsági kapcsolatok 

fontosságát mutatja az is, hogy a szomszédok csoportja az, amelyet az interjúalanyok 

leggyakrabban említenek a közvetlen családtagokon kívül. Annak értelmezésére, hogy a kutatás 

előtt milyen szerepük volt a szomszédsági kapcsolatoknak, segítségül hívhatjuk Kovács és 

Bőhm, hasonló témákban végzett vizsgálatainak eredményeit. Ők azt állapították meg, hogy 

ezek a fajta kapcsolatok integrálják az egyéneket a teljes település életébe. (Bőhm 1996:13–18, 

Kovács 2012:37). Ebből kiindulva Devecserben, a károsultak esetében is igen nagy 

jelentőséggel, fontos integráló szereppel bírhattak a szomszédsági kapcsolatok. Az integráló 

szerepre, a szomszédsági kapcsolatok jellemzésére szolgál példaként az alábbi idézet: 

 

„Mi a gyümölcsöt hordtuk át, egymás között osztogattuk el. Jó viszonyban voltunk. Jók, 

aranyosak voltak. Én nagyon szerettem. Annak ellenére, hogy nem… De jók voltak.” (2010. 69 

éves nő, három felnőtt gyerekétől külön, élettársával él ajkai otthonukban, nyugdíjas) 

 

Azzal, hogy ezek a kapcsolatok elvesztek, az integráltság is elveszett, legalábbis egy 

időre. E tapasztalatot erősíti az is, hogy az új lakópark házai Devecserben szegregált lakóhelyet 

biztosítanak a károsultak számára. 

Érdemes megfigyelnünk a személyes kapcsolatok katasztrófa során betöltött szerepét. 

Azt láthatjuk, hogy azok aktivizálódtak, például az információáramlást segítő funkciójukban, 

ahogy arra Kovács és Susánszky is felhívják a figyelmet, korábban idézett tanulmányaikban. 

(Kovács 2012:38, Susánszky 2008:159-160) Az információáramlásban nyújtott kiemelkedő 

szerepüket mutatja az alábbi interjúrészlet is: 

 

 „Hát ugye könyveltem aznap is és délben elment a villany. Lekapcsoltam a gépet. Főztem 

ebédet. Meg is ebédeltem. Be is gyújtottam. Akkor rohan a szomszédom, hogy gyere gyorsan, 

mindjárt árvíz lesz. – Mondom, milyen? Nem is volt eső. – Azt mondja: kiszakadt a gát. – 

Mondom neki: milyen gát? A Lőrincei tóé? – Nem. A vörös iszap.” (2010. 66 éves nő, özvegy, 

két felnőtt gyermekétől külön, harmadik lánya ajkai otthonában él, nyugdíjas) 

 

A szomszédsági kapcsolatok integráló s a katasztrófa alatt felerősödött 

információközvetítő szerepe, visszaszorult a katasztrófa után. Ezt a második kutatási 
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szakaszban, 2013-ban elhangzó beszámolók mutatják. Ezek alapján azt látjuk, hogy az új 

lakóparkban a szomszédsági viszonyok elsődleges jellemzője a formalitás és a személytelenség. 

Erre utal az az interjúalany is, akitől az alábbi idézet származik: 

 

 „Az, hogy itt lakni. Muszájból itt lakik az ember, mert olyan – hogyha többet mozognál, látnád 

–, hogy egyszerűen olyan, mintha kihalt lenne az egész telep. Nincs semmi élet. Egy-ketten 

próbálkozunk, összetartunk. Van rendezvény, főzőcske volt, oda szóltak, hogy menjek. Hogy 

vegyünk részt többen. Volt egy pár család, akik csinálják. A háznyitó udvarán főztünk. De mégis 

valahogy hazamegy mindenki, becsukja az ajtót és van magában. (…) A szomszéddal annyi, 

hogy köszönünk egymásnak, de amúgy nincs. (ld. kapcsolat)” (2013. 55 éves nő, házas, két 

felnőtt gyermeke külön él a lakóparkban, nyugdíj mellett a vendéglátóiparban dolgozik) 

 

Áttérve a területi identitás kérdésére, az észrevehetően meggyengül. Ennek egyik 

alapját jelenti, hogy maga a lakóhely és a korábban fontos közösség, a szomszédság egyszerre 

veszik el. Ezt annak ellenére így élik meg a károsultak, hogy az új lakópark nagy részén a 

korábbi szomszédsági szerkezetet rekonstruálták.38 

A másik területi identitást gyengítő tényező az, hogy az otthonkötődés is problémássá 

vált a katasztrófa következtében. Ha Dúll Andrea megállapítására gondolunk, (Dúll 2010:13-

14) az ő elméletére alapozva azt feltételezhetjük, hogy a vörösiszap-katasztrófa egy olyan 

meghatározó, erősen negatív élményként kezelhető a károsultak életében, amely az 

otthonkötődésüket megerősítette. Mivel a katasztrófát a régi házban – a korábbi otthonban – 

élték át, az arra irányuló otthonkötődés erősödött meg esetükben. Az azonban komoly 

problémát jelent, hogy az az otthon, amelyhez így még erősebben kötődtek a károsultak, a 

katasztrófa miatt megsemmisült, az összes károsodott ház lebontása során. Ez az esemény 

fokozta tehát az otthonkötődést, ami nehezítheti a korábbi otthon elvesztésének a feldolgozását, 

illetve az új lakóhely otthonként kezelését. 

A kutatás során általában negatív attitűdök voltak megfigyelhetőek az új lakóhelyi 

környezetre, az új szomszédságokra vonatkozóan. Ezek közül az egyik legjellemzőbb az 

elzárkózás volt. Ennek egyik oka az általánosan megfigyelhető irigység és rivalizálás Devecser 

többségi lakossága, és az új lakóparkban élők között, illetve a lakóparkon belül. A telepen élők 

                                                           
38 A kormány által megbízott szakértők törekedtek arra, hogy a károsult lakosok választhassanak, hogy kikhez 

szeretnének közel lakni. A károsultak is próbáltak a korábbi szomszédjaik közelébe költözni, ami nem teljesen 

valósult meg. Ennek több okát is említhetjük, például azt, hogy többen más lakhatási megoldást választottak, így 

elköltöztek a város vagy az ország más területére, illetve voltak, akik később döntöttek a lakóparkba költözés 

mellett, ezért a kívánt személyek szomszédságában már nem volt szabad telek. 
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és a város többi lakosa közötti irigységről az egyik idős, majd egy középkorú, végül egy fiatal 

interjúalany így beszélnek: 

 

„És jöttem egyszer úgymond haza, erre az új helyre, leszálltam a buszmegállóban, mert akkor 

még itt volt, és a Béka Csárda, nem tudom tetszett – látni azt a kocsmát. Miske fele, Tapolca 

fele kell menni, és akkor úgy a Virágzó utcán ki a telepre. A Béka Csárdához érek, hát persze 

én se mai gyerek vagyok, meg ott is, akik ültek, és sok ismerős volt, meg a futballból meg 

minden. És szevasztok, szevasz, mivel nem is voltam itthol, sokan kérdezték, hogy vagy, 

miegymás, aztán valaki beszólt, hogy ahogy ültek ottan, hogy hát te is itt laksz? Mondom, igen, 

idehozott a sors meg a vörösiszap. Azt mondja, mit sírsz? Hiszen ez nektek nem vörösiszap, 

hanem aranyiszap. Csak annyit találtam mondani, nem kívánom neked, csak ugyanazt átélni, 

mint mi, ugyanannyit vesszél, amit összedolgoztál az életedben, mint mi. És én azóta, ha lehet, 

még arra se megyek. És azóta abba a kocsmába be se léptem azóta. Mert nem mindegy, hogy 

kit, hogy ért mi.” (2013. 64 éves férfi, házas, két felnőtt gyermekétől külön, feleségével él a 

lakóparkban, nyugdíjas) 

 

„Rövidre tudom zárni a dolgot, nem foglalkozom vele. Mindig meg kell nézni, hogy ki mondja, 

mit mond. Meg mögé lehet nézni, hogy mi motiválja: irigység.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy 

felnőtt lánya vele él a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

„Sokan azt mondták utána, hogy milyen jól jártunk és én azt szoktam erre mondani, hogy nem 

cserélnék senkivel, mert nem tudják milyen érzés ez, de egy hetet csinálják végig ott, amikor 

takarítottunk, meg azt, amikor végignézik ezt az egészet, hogy csak jön a víz, jön a víz, nem 

tudni hol áll meg, meg nézni azt, hogy tönkremegy minden, amiért addig dolgoztunk. És utána 

lehet mondani, hogy jól jártunk-e vagy nem.” (2013. 33 éves nő, házas, férjével él a 

lakóparkban, bolti eladó) 

 

A telepen élő károsultak egymás között megjelenő irigységét is többször szóba hozza a 

most idézett fiatal nő, ahogy más interjúalanyok is: 

 

„Na, szeretném, ha kevesebb cigány lenne. (…) …és ők az iszappal nagyon jól jártak. Nagyon-

nagyon. Hát, ők elmondták, nekik aranyiszap volt ez. Meg kell nézni honnét jöttek, és hol vannak 

most. OSB fabódéból kockaházba? Szerintem ennél többet nem is kell mondani. Mondjuk én 

megértek mindenkit, aki ezen fel van háborodva, mert abszolút nem volt jogos ez így. Most ő 
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miért kap többet, mint mondjuk az, aki egész életében megdolgozott érte? És ezt sosem fogjuk 

megtudni. Úgyhogy érdekes volt ez az iszap. Valakinek jól jött, valakinek nem.” (2013. 33 éves 

nő, házas, férjével él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

„Nyugodt. Nagyon nyugodt. (ld. a lakópark) Mondjuk, megy az acsarkodás egy pár helyen, 

hogy jaj… még mindig ott tartanak, hogy ki mit kapott. Mondjuk ez már csak irigység. Hiába 

van az, hogy az ember jóformán megválaszthatta a szomszédjait, sokan mégsem jönnek ki 

egymással. Tényleg olyan apróságok miatt tudnak harcolni, hogy nevetségesek. Amit logikusan 

ép ésszel meg lehetne oldani, meg lehetne beszélni, azon veszekednek.” (2013. 33 éves nő, 

házas, férjével él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

„És, várjunk, egy kicsit mérges vagyok, és nem adták oda. Ja! Azt, hogyha azt az 1 milliót, amit 

mondtam, hogy mindenkitől visszatartanak, nem fizetik ki olyanoknak, akiknek nem vitte el a 

bútorát az iszap, hanem be tudta vinni a régi házából az újba, annak kifizették.” (2013. 64 éves 

férfi, házas, két felnőtt gyermekétől külön, feleségével él a lakóparkban, nyugdíjas) 

 

A telepen élők elzárkózó magatartását erősítheti a szegregátumra használt gúnynevekkel 

– mint a gettó – történő azonosulás. A devecseri lakosság körében elterjedt a parknak ez a 

gúnyneve, s e név jelentésének megfelelően az ott lakó károsultak erőteljesen el is különülnek 

a parkon kívül élőktől, sőt a parkon belül, egymástól is. A devecseri lakosok eleinte feltehetőleg 

azért kezdték el ezt a nevet használni a parkra, mert az földrajzi szempontból, építészeti stílus 

tekintetében és a házak egységes megjelenése miatt nagyon elkülönül a város többi részétől. A 

lakóparknak csak ezekből a sajátosságaiból nem adódna szükségszerűen, hogy az ott lakó 

emberek és a település többi részén élők kapcsolata drasztikusan lecsökkenjen, az interjúkból 

viszont mégis ez derül ki.39 Arra, hogy az elkülönülés ennyire erősen megjelenik a telep és 

Devecser többi része között, egy lehetséges magyarázatként szolgálhat Bugovics korábban 

említett elmélete, miszerint az otthonhoz való kötődés egyúttal az azzal való azonosulást, vagyis 

az arra használt szimbólumokkal való azonosulást is jelenti, mivel azok beépülnek az egyén 

területi identitásába. (Bugovics 2007:133-134) A következő interjúrészletben pontosan ezt a 

problémát mutatja be az egyik interjúalany: 

                                                           
39 A város többi részén élőkkel való kapcsolatot fenntarthatná, hogy a telepen lakók közül többen járnak be a város 

központjába, régi munkahelyükre dolgozni, illetve ügyintézés és vásárlás céljából, valamint a gyerekek iskolába. 

Ezekből adódóan az idősebb, kevésbé mobil személyeket leszámítva nem kellene kiszakadni a város életéből a 

parkban élőknek. Az említett tényezők ellenére mind a parkban, mind Devecser más részein élők, egy zárt, de még 

ki nem formálódott közösségként tekintenek a telepen lakókra. 
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 „Aztán ahogy alakult a dolog, ez átváltott irigységre. Most azt mondom, hogy a lakópark is – 

volt, aki azt mondta rá, hogy gettó. Jó szó, de nem egészen fedi a valóságot. Zárt lakossági 

közösség lettünk. Mi nem devecseriek vagyunk, de Devecserhez tartozunk. Zárt közösség, annak 

ellenére, hogy még maga a közösség sem nyílt ki egymás felé.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy 

felnőtt lánya vele él a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

A második kutatási szakaszban kirajzolódott egy olyan tendencia, hogy az 

otthonkötődés tekintetében összességében két csoport különböztethető meg: az „újhoz 

alkalmazkodni tudók” és a „régihez ragaszkodók”. Az interjús anyagokból kitűnik, hogy nem 

található meg az új lakóparkban élők között az a csoport, akik tágabb értelemben, a teljes 

lakóparkot már otthonuknak érzik. Erről szólnak az alábbi szövegrészletek, melyekben arra a 

kérdésre válaszolnak az interjúalanyok, hogy mit jelent számukra az egész lakópark: 

 

„Úgyhogy, hát a furcsa. Nagyon. Itt egy ember nincs az utcán, de tényleg, komolyan. Itt, ha mi 

nálunk így összejövünk innen a rokonság, barátok, na, itt azt mondom, itt nálunk van élet, de 

máshol… én nem tudom. Itt, a keresztanyámék mellett lakik egy néni, ő nagyon le van… ő 

nagyon utál itt lakni. Őt régen is ismertük, de ő eszméletlenül nem szeret itt lakni, ő innen 

elmenne. Hú, szóval… tudod, az ilyenek miatt van olyan érzés, hogy tényleg mi is most miért 

vagyunk itt? Szeretünk mi itt lakni? De mégis muszáj… nem? Most hiába mondja, hogy ő itt 

nem szeret itt lakni, ki sem mozdul. De hát… az emberről még azt is lehúzza azt a kis energiát, 

ami van. (…) Szép. Ennyi. Szép tényleg, de aztán mondom, itt egy ember nincs az utcán. Jó, 

beszélgetnek úgy az emberrel, meg hát én nap, mint nap találkozok velük a boltban. De tényleg 

itt mozgás? Semmi.” (2013. 33 éves nő, házas, férjével él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

„Ebbe nem lehet beletörődni. Az ember elviseli, mert kénytelen. Kényszer. Csak nem tudom 

van-e olyan ember itt a településen, aki jól érzi magát itt. Beszélünk egymás között, és mondom: 

én még mindig nem érzem idevalónak magam. Nem. Csak nincs más lehetőség. Kényszer.” 

(2013. 55 éves nő, házas, két felnőtt gyermeke külön él a lakóparkban, nyugdíj mellett a 

vendéglátóiparban dolgozik) 

 

„Én például nem tudom otthonomnak tekinteni. Én, ha otthonról beszélünk, vagy haza megyünk, 

vagy ilyesmi, mondjuk, azt már nem mondjuk, hogy haza megyünk, mert az már nincsen, de én, 

amit eldózeroltak, én azt érzem még most, hogy az volt az otthonunk. Itt lakunk. Szép a házunk, 
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de nem érzem jól magam itt. Nagyon messze van minden, a városközpont.” (2013. 75 éves nő, 

házas, egy felnőtt lányától külön, férjével él a lakóparkban, nyugdíjas) 

 

A fentiekből kiindulva újhoz alkalmazkodónak tekintem azt a csoportot, melynek tagjai 

az új házukat már otthonnak érzik, azonban a teljes lakóparkot még nem. A régihez ragaszkodók 

csoportja számára a korábbi otthonhoz való érzelmi kötődés erősen él még és még nem alakult 

ki az új házhoz való otthonkötődés, otthonosságérzés. Mindkét típus tagjaira igaz, hogy 

korábban elsődleges közösséget jelentettek számukra azok a szomszédsági kapcsolatok, 

melyeket a katasztrófa következtében elveszítettek. A két csoportot összehasonlítva alapvetően 

abban látható különbség, hogy mennyire sikerült új közösségre találniuk, illetve honnan 

származnak ezek a kapcsolataik. 

Az újhoz alkalmazkodókra jellemző – nem csak az emberi kapcsolataik esetében –, hogy 

felismerték, hogy új alapon kell elkezdeniük kialakítani az új életüket. Az első interjús 

kutatásból kiderült, hogy a károsultak általában két dologtól várták a katasztrófa után a rend 

helyreállását, amit többen így fogalmaztak meg: „csak munka és otthon legyen”. Ekkor az 

alanyok otthon alatt az új házat értették, nem abban a tágabb értelemben beszéltek otthonról, 

mint ahogy jelen dolgozatban kezelem a fogalmat. A katasztrófa utáni helyreállítási 

munkálatokat, az új lakások elfoglalását követően azonban kiderült, hogy ez a régi rendelvárás 

nem elég a személyesen megélt rendérzés helyreállásához, mivel a ház és a napi munkarend 

felborulásán kívül az identitásnak több más eleme is megszűnt. Ezek közül az egyik 

legfontosabb az elsődleges csoport, melyet a szomszédsági közösség jelentett a károsultak 

számára. Mivel ez a csoport – ahogy a lakóhely esetében is láttuk – az identitás kialakulásában 

jelentős szerepet játszott azzal, hogy az egyén számára normákat és elvárásokat fogalmazott 

meg, napi szintű emberi kapcsolatokat adott, ezzel kontrollt gyakorolva az egyén viselkedése 

fölött, elvesztésével az identitás komolyan sérült. Mivel az első hullámban felvett interjúkból 

kiderült, hogy otthonként nem csak a lakóházra, hanem az egész lakókörzetre, így annak 

tagjaira – vagyis a katasztrófában teljesen felszámolódó területre és a szomszédságra – 

tekintettek a megkérdezettek, a korábban megélt otthonkötődés újraéledéséhez szükséges, hogy 

újra megéljék a károsultak a közösségiség élményét. Az első időszakban felvett interjúkban 

feltehetőleg azért nem kapott direkt módon szerepet a közösséghiány megélése, mert 

közvetlenül a katasztrófa után, vagyis az interjúkészítés idején még többen a régi házukban 

lakhattak vagy a már említett módon, napi szinten visszajártak Devecserbe ügyeket intézni. 

Ezen kívül ebben az időszakban még tömegesen jelen voltak a településen az önkéntesek, 
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akikkel a devecseri lakosság állandó, személyes kapcsolatban állt, így általános érzésként élték 

meg a károsultak az összefogás, a szolidaritás, s egy fajta közösségiség élményét.40 

Ezt az időszakot követően vált jellemzővé, hogy akik új kisközösségre találtak, ott újra 

átélhették a közösséghez való tartozás élményét, amely hiányzott számukra. Ezzel ellentétes 

tendenciaként jellemző azonban, hogy ők otthon bezárkóztak, ezzel védve magukat attól, hogy 

napi szinten szembesüljenek a település nem károsult lakosságához képest megnyilvánuló, 

kívülálló helyzettel. Az új közösséget tehát ennél a csoportnál nem az új lakóparkban megélt 

szomszédsági viszonyok adják, hanem általában a katasztrófa után szerzett, más területről 

származó emberi kapcsolatok. Erre adnak példát az új munkahelyen szerzett ismeretségek vagy 

jellemzően a katasztrófa során feléledő, ezért újnak tekinthető családi kapcsolatok vagy a 

karitatív jellegű, másoknak nyújtott, nem anyagi segítségekből származó ismeretségek. Az 

egyik interjúalanytól származó, már korábban részben idézett szövegrészlet rámutat arra, hogy 

miként talált közösségre új munkahelyén, s ezzel párhuzamosan hogyan beszél az otthonába 

történő bezárkózásról: 

 

„Egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem itt valamit lépnem kell. (ld. régi munkahelye tönkrement, 

otthon töltött öt és fél hónapot, majd új munkahelyet szeretett volna keresni) Én nagyon szeretek 

itt lakni, jól érzem magam, szépítkezek folyamatosan, de úgy éreztem, hogy valahogy 

eltávolodok mindentől. Ez a munkahely tulajdonképpen nem nagy. Maga az üzem nagy, csak 

nem dolgozunk sokan. Egy kis zárt közösség. Néha úgy érzem, hogy a külvilágtól teljesen el 

vagyunk zárva. De egy kicsi közösség.” (2013. 54 éves nő, egy felnőtt lányától külön, 

élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

A következő esetben az interjúalany olyan családi kapcsolatában talált pótlékot az 

elvesztett ismeretségek helyett, amely a katasztrófa után aktivizálódott. Róla már volt szó 

korábban is: két éve költözött hozzá fiatal felnőtt lánya, akitől kisgyermek kora óta külön élt, 

így kapcsolatukat újonnan kellett kialakítaniuk. Az ő elbeszélését teljesen átszövi ennek az új 

kapcsolatnak a bemutatása, mint új kihívás, amit kielégítőnek tart jelenleg, s nem keresi az 

ismeretségeket más színtereken: 

 

                                                           
40 A katasztrófa után példátlanul sokan vettek részt önkéntesként a település helyreállításában, a takarításban, a 

kármentesítésben. Az önkéntes munkát vállalók az ország minden részéről, és külföldről is érkeztek. Ez nagyban 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a közösséghiány érzése csak később jelent meg. 
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„Akkor a családi kapcsolatok egyértelműen erősödnek. A B.-től (ld. az interjúalany barátja) 

visszakaptam, hogy nem foglalkozom velük. Van saját életem, próbálom utolérni magam, 

építkezésileg, a gyereknek a nyűgje az enyém, nem a családé.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy 

felnőtt lánya vele él a lakóparkban, nyugalmazott katona) 

 

A fent említett harmadik színtér a kapcsolatépítéshez, ami az interjúkban előkerül, 

mikor az interjúalany megpróbál másokon segíteni, s az ez úton szerzett ismeretségekben éli 

meg az elveszett közösség pótlékát: 

 

„Megmondom őszintén, föladtam a céljaimat. Meg… mégis… itt most mindenki… Akkora 

trauma ért, hogy célom… egymás segítése. Megpróbálunk egymást támogatni. Megpróbáljuk a 

szomszédokba is az idősebbeket – én legalábbis, személy szerint – ha baj van, akkor 

megpróbáljuk támogatni az időseket. Tehát, ha látom, hogy valaki maga alatt van, akkor 

megpróbálom vigasztalni. Tehát én próbálok az emberekkel megnyugtatóan beszélni. Hogy 

valahogy éljük át ezt az időszakot. Megpróbáljuk egymást segíteni, támogatni. Apróságokkal. 

Megyek be autóval, akit látok, fölveszek. Megyünk be templomba, itt a szomszéd nőt… idősebb 

emberkéket felveszem, ha… ha kocsival megyünk. Úgyhogy… úgyhogy… fölvesszük… 

úgyhogy… nem… nem… Segítséget akarok most már nyújtani az embereknek, mert az az egyet 

láttam, hogy az anyagi egy pillanat alatt elszállhat, és akkor nem marad a helyében semmi.” 

(2013. 63 éves nő, házas, két felnőtt gyermekétől külön, férjével él a lakóparkban, nyugdíjas) 

 

Az otthonkötődést szorosan a házra nézve már megélik az újhoz alkalmazkodni tudó 

csoport tagjai. A teljes lakópark viszont – az otthonba történő bezárkózás, ezzel a szomszédsági 

kapcsolatok megerősödésének gátolása miatt – nem vált még úgy otthonná, mint a korábbi 

lakókörzet. Tehát itt „házkötődésről” már igen, de lokális kötődésről még nem beszélhetünk. 

Ennek későbbi kialakulását gátolja az, hogy az újhoz alkalmazkodók megélik a közösségiség-

érzést, de nem a szomszédság körében, hanem abban az új kapcsolati közegben, ahova a 

katasztrófa után bekerültek. Ezek az új emberi kapcsolatok kielégítőek számukra, mivel általuk 

nem érzik magányosnak magukat, tehát nem nélkülözhetetlen számukra a lakóhelyhez kötött 

ismeretségek létesítése. Mivel rendelkeznek közösséggel, emberi kapcsolatokkal, valamint 

otthonnak érzett lakóházzal is, nem érzik szükségesnek az új szomszédságban a 

közösségépítést, valamint azt, hogy a házukon túl, a lakóparkot is otthonuknak érezzék. 

Esetükben tehát a katasztrófa miatt sérült identitás elvesztett részei – az otthonkötődés és a 

közösséghez tartozás érzése – újra kialakultak. A korábbihoz képest viszont módosultak, hiszen 
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a régebbi „falusias” jellegük helyett „városiasabbá” (posztmodernebbé) váltak, mivel az 

otthonnak érzett terület a teljes szomszédság helyett a ház területére szűkült s a fontosnak érzett 

közösség is elvált a lakóhelytől. 

A régihez ragaszkodónak nevezett egyének is megélik azt, hogy elveszett a korábbi 

otthonkötődés tárgya, nekik azonban még nem sikerül a kötődést új lakóhelyükre áttenni. Abból 

adódóan, hogy a kötődés nem alakult ki, ők nem érzik otthonosnak az új házat, s tágabb 

értelemben a lakóhelyi környezetet sem. Az ő korábbi szomszédsági kapcsolataik elvesztése 

után, megpróbálják azokat valamilyen módon átmenteni az új életfeltételek közé, s a korábbi 

kapcsolatokat szeretnék módosulás nélkül megtartani. Sok helyen beszélnek arról az 

interjúalanyok, hogy csak a régi szomszédokat, a korábbi barátságokat visszakapva éreznék 

otthon magukat az új lakóhelyen. Erre adnak az alábbi idézetek néhány példát: 

 

„Nem tudom. Egyszerűen a környezet, a szomszédok nem ugyanazok, akik ott lent voltak, 

teljesen más. Nem is tudom. Ugye szar, mert nem úgy mentünk el, hogy most eladjuk a házat, 

hanem el kellett onnan jönni. Úgy mást úgy nem tudok mondani.” (2013. 33 éves nő, házas, 

férjével él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

„Barátnőm elment vidékre, és mi is meg voltunk indulva, hogy a közelükbe, hogy ne szakadjon 

meg a kapcsolat, néztünk házakat vidéken. Nem volt szándékunk elmenni, ő hajtott, a 

kapcsolatunk hajtott engem is. Belementem, hogy nézzünk vidéken házakat, de egy-két helyen 

voltunk nézni házakat, és arra jutottunk, hogy amennyit nekünk odaítéltek, azt nem kapjuk 

vissza, amit mi leéltünk.” (2013. 54 éves nő, házas, édesanyjával, férjével, három felnőtt 

gyermekével és egyiknek a társával él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

Az is jellemző rájuk, hogy ha nem a régi kapcsolatokat, akkor a kapcsolati struktúrákat 

próbálják egy az egyben megélni az új lakóhelyen: tehát csak a szomszédok között kialakuló 

közösségben képesek gondolkozni. A szomszédi kapcsolatok kiépítésére való törekvésre ad 

igen kreatív példát az alábbi idézet. Ez az interjúalany annak ellenére hiányzónak – és 

újraépítendőnek – érzi a szomszédsági kapcsolatokat, hogy az interjúban máshol azt említi, 

hogy a régi utcájukban lakó szomszédok majdnem hiánytalanul átköltöztek a lakóparkba: 

 

„Talán jobban megismerné az ember, hogy a másik utcában is ki lakik. Kellene egy kis kert 

barátkört, vagy valami kellene alakítani. Aztán csereberélnénk a virágmagokat, vagy ilyesmit, 

és akkor egy kicsit összehozná talán az embereket. És akkor valaki valamiben segítségre szorul, 
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akkor tudja, hogy ezzel egyszer olyan jól elbeszélgettünk, megpróbálom kérni, hogy segítsen 

valamiben. Hiányzik itt ez a közösség, hogy nincs.” (2013. 75 éves nő, házas, egy felnőtt 

lányától külön, férjével él a lakóparkban, nyugdíjas)  

 

Egy másik interjúalany így beszél arról, hogy az emberi kapcsolatai újraépítésére csak 

a szomszédságok keretein belül lát lehetőséget: 

 

„Nincs közösség. Pedig ott lakik, most közelebb lakik a L., aki engem ajánlott Önnek, mert csak 

egy ház különbség, mert mondom a második voltam, aki úgymond azt a helyet lefoglalta, mert 

beírtam a telekre a nevem, mert be lehetett, annak, aki oda akart menni. Ő meg később tudott, 

és a közvetlen szomszédom, a kettő között, jó, utcabeli ő is, de ővele nem voltunk annyira 

összejártak, mint vele. Tehát eggyel lejjebb van, és mégsem tudunk olyan értelemben, hát 

minden szülinap, névnap, hát az nem volt, hogy mondjam, hogy ne együtt lettünk volna. Náluk 

is meg nálunk is. Most meg, hát így, hogy a feleségem annyira elzárkózott, hogy sehova nem 

megy. Egyedül meg az elején átmentem, mert az mondták, hogy megértik, hogy beteg, de most 

már pofátlanságnak tartom, hogy mindig én menjek. Oda is. Itt törött meg nagyon az élet. És 

azért hiányzik a régi. Mert, ha kialakult volna, vagy tudtuk volna folytatni, akkor könnyebb 

lenne elfelejteni.” (2013. 64 éves férfi, házas, két felnőtt gyermekétől külön, feleségével él a 

lakóparkban, nyugdíjas) 

 

A struktúrák átmentése azért ütközik akadályba, ahogy már említettem, mert a lakópark 

egészére az a jellemző, hogy nem nyitottak, vagy akik máshol közösségre találtak, nem érzik 

szükségét annak, hogy szomszédsági kapcsolatokat építsenek ki. A bezárkózásról egy nő így 

beszél: 

 

„Nem is… meg, meg itt ezeknél a házaknál az ember nem is tudott gondolkodni, hogy milyen 

kéne, hova menjen, kihez menjen. Mindig csak befelé fordult, de most, hogy kint vagyunk és 

azért a 90 százaléka olyan befelé forduló. Én nem is, nem is gondolkodik az ember rajta a 

másikon, azt se tudom, kik vannak arra, nem tudom. Másik utcába ugye három utca van, de 

nem tudom, hogy kik laknak ott. Tudom, hogy kik, de úgy melyik házba, vagy mi van velük, vagy 

hogyan vannak, nem tudom. Az, akik ott voltak a szomszédjaink. Nem is érdekli az embereket. 

Nyáron is, ha kimész vagy ilyenkor is kinézel az utcára senki nincs, se délelőtt, se délután.” 

(2013. 52 éves nő, házas, két felnőtt gyermekétől külön, férjével él a lakóparkban, szakácsnő) 
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Legtöbb esetben a régihez ragaszkodók a korábbi ismeretségeikhez ragaszkodnak, az 

iszapömlés előtti szomszédság teljes reprodukálásához, ami azonban nem valósulhat meg, 

hiszen a katasztrófa miatt többen elköltöztek, s nem lettek újra szomszédok a lakóparkban. Az 

új kapcsolatok létrejöttét ez azért is korlátozza, mert nem keresnek ezek a károsultak újfajta 

színtereken ismeretségeket. Ehhez járul hozzá az is, hogy az ő esetükben nem hallunk olyan új 

közegekről, ahol egyáltalán új közösség alakulhatna. Az ő esetükben az is erősíti ezen állapot 

stabilizálódását, hogy a családi kapcsolataik is inkább megromlottak a katasztrófa 

következtében, inkább széthúzóvá, konfliktusossá vált a viszony. A családi kötelékek 

romlásáról szólnak az alábbi szövegrészletek: 

 

„A fiammal bizony elég kemény harcok voltak, mert ő akart maradni. és az is kimerített, hogy 

igen, voltak családi harcaink, kemények, hogy most mi legyen, én is azt mondtam, hogy a rohadt 

életbe, egy ilyen tragédia, egy ilyen iszapömlés családi viszályba is torkollhat, mert úgy éltem 

meg, hogy addig nem voltak ilyenek.” (2013. 54 éves nő, házas, édesanyjával, férjével, három 

felnőtt gyermekével és egyiknek a társával él a lakóparkban, bolti eladó) 

 

„Mert tényleg a ház az szép, meg jó. De… Mondjam azt, hogy már családi viszonyunk sem 

olyan, mint volt. (…) Mert a feleségem engem hibáztat, hogy odamentünk. (…) Nem tudom 

fölfogni. Az, hogy engem okol, amiért oda fölmentünk. Nem máshova. De mondom ott meg 

teljesen idegenek lettek volna. Azt mondja, hogy talán jobb is lett volna. Hogy teljesen idegen 

helyre kell menni. De Ajkán az emeletes házat meg én nem bírtam elviselni, mert nem ott 

születtem. (…) Ez a legnagyobb baj én szerintem. Valami eltörött. Valamit elvitt ez a csúnyaság. 

Az se volt, hogy mondjam, olyan házasság nincs, hogy ne legyenek nézeteltérés, vagy ne lett 

volna olyan értelemben. De ilyen, hogy ilyen hosszantartó, hogy nem tudjuk megbeszélni, ne 

tudjuk megérteni egymást, ilyen nem volt” (2013. 64 éves férfi, házas, két felnőtt gyermekétől 

külön, feleségével él a lakóparkban, nyugdíjas) 

 

  Murinkó Lívia elméletére alapozva érthető, (Murinkó 2006:118) hogy az emberi 

kapcsolatok harmóniájának felborulása általában a szubjektív jólét, a közérzet romlásához 

vezet. A szubjektív jólét hiánya az interjúkban is jól megfigyelhető, általános – többek között 

az otthonnal is kapcsolatos – elégedetlenséget okoz. Az előbb idézett interjúalany családi és 

szomszédsági kapcsolatainak hiányában így beszél arról, hogy az új otthonával nem elégedett: 
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„Nem. Nem, mert hát ő abból szempontból ítéljük meg, hogy kívülről tényleg új házak, akkor 

igen. Csak, mi, hogy benne lakunk… (…) Hát ez az egy kívülálló csak azt tudja megítélni. (…)  

Én, mint ott lakó, azért nem tartom a legjobbnak, mert, tehát nincs élet. Olyan értelemben. Jó 

mondjuk az a pár év is sokat számít, de itt annyira össze voltunk szokva, hogy mindenki ismert 

mindenkit, tudtuk, hogy ki, mi, hova megy vagy hol volt vagy mit csinált. Sokszor már szinte az 

is fölösleges. Itt meg nem tudunk semmit. Egy-két ember viszonyítva, jó nem ez az utca, hanem 

az ahol lakunk.” (2013. 64 éves férfi, házas, két felnőtt gyermekétől külön, feleségével él a 

lakóparkban, nyugdíjas) 

 

 A régihez ragaszkodók csoportját többnyire időskorú személyek alkotják. Úgy tűnik, 

hogy nekik több időre van szükségük ahhoz, hogy az otthonkötődés kialakuljon – ha ez 

egyáltalán bekövetkezik majd. Minden lakóparkban élő esetében nehezíti e kötődés kialakulását 

az, hogy a park nem a város szerves részeként, fokozatosan alakult ki, hanem hirtelen és gyorsan 

Nem az ott lakók építették, ezáltal saját „személyiségük” nincs benne az új házakban. Az 

idősebb, kevésbé mobil lakók közösségépítési lehetőségei tehát abból adódóan is 

korlátozottabbak, hogy a belváros távolsága nehezen leküzdhető, így nemigen 

gondolkodhatnak más jellegű közösség kiépítésében, mint a szomszédsági közösség. 

 

 

4.3.2 A telepen élő károsultak otthonkötődését nehezítő tényezők 

 

Már eddig is többször esett szó arról, hogy a lakópark nem tudott bekapcsolódni a település 

egészének életébe, s az ott élők a kizártság érzésével, a szegregáltság tapasztalatával 

szembesülnek, illetve a park egészét nem érzik otthonuknak, legfeljebb az új házat. Arra a 

kérdésre keresve a választ, hogy három évvel a katasztrófa után, s két évvel a lakóparkba történő 

beköltözés után miért van ez még mindig így, Pierre Nora elméletét érdemes segítségül hívni. 

(Nora 1984) Nora történeti szempontból elemzi az emlékeztető szimbólumokat, tárgyakat, hogy 

milyen szerepet töltenek be a mai ember életében. Megállapítja, hogy ma nem kollektív feladat 

már az emlékezés, hanem egyéni. Ez azonban azért nagyon jelentős és szükségszerű feladata 

mindem embernek, mivel ezen keresztül kell megszerezni az odatartozás-érzést, melynek 

megléte mindenki számára nagyon fontos. Ez a gondolat egybecseng Ulrich Beck (2003) 

elképzelésével, miszerint a posztmodern világban az egyénre egyre nagyobb feladat hárul az 
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önértelmezés és a világban való helykeresés kihívásaiban. Az ilyen fajta emlékezés Nora szerint 

teljesen elkötelez, így a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak helyzetére gondolva, a károsultak 

csoportjához való odatartozás-érzést eredményezi a tragédiára való rendszeres – vagy akár 

állandó – emlékezés. Az emlékezés csoportokhoz és helyekhez kötődik, mivel nincsen spontán 

emlékezet. Ezért mondja Nora, hogy szükség van „emlékezés helyekre”. Mivel tehát 

csoportfüggő és helyhez kötött az emlékezés, az egyszerre eredményez kötődést adott 

csoporthoz és elszakadást a többitől. Ezeket az „emlékezés helyeket” nevezi Nora lieu de 

mémoire-oknak,41 amelyek egyszerre rendelkeznek anyagi, szimbolikus és funkcionális 

tartalommal. Egy hely csak akkor válhat lieu de mémoire-rá, ha az emlékezés szándéka is 

hozzákapcsolódik az egyének részéről. A kutatás során a második interjúzási szakaszban 

majdnem minden interjúalanynál megjelenik az elbeszélésekben az, hogy tudatosan elkerülik a 

katasztrófa által sújtott területen létrehozott emlékparkot. Erről szólnak az alábbi 

interjúrészletek: 

 

„Utána azt hiszem kétszer mentünk le a párommal még. Mondta, hogy többet nem visz le, mert 

mindig padlóra kerültem. Akkor még bementem a kertbe. Még hoztam el trombita folyondárt, 

jukkát, ami a sajátom volt. Ezek túlélők lehettek, mert kihajtottak. Sokáig megvoltak a 

gyümölcsfáim még. Hogy most van-e még belőle, nincs, nem tudom.” (2013. 54 éves nő, egy 

felnőtt lányától külön, élettársával él a lakóparkban, csirkekeltetőben dolgozik) 

 

„Valahogy nem jó megállni ott, mert nincs semmi. Azelőtt ott volt élet. Most csináltak oda 

tavakat. Minek?”  (2013. 55 éves nő, házas, két felnőtt gyermeke külön él a lakóparkban, 

nyugdíj mellett a vendéglátóiparban dolgozik) 

 

Ez egy olyan önvédelmi forma, amivel próbálják elkerülni az eseményekre való 

emlékezést. Az emlékpark létrehozása – ahogy nevében is viseli – mindenképpen az 

emlékeztetés funkciójával is bír, mellyel az áldozatoknak történő tiszteletadáson túl, állandóan 

elkülöníti az érintett területet, kiemeli azt Devecser többi részéhez képest. Hogy ezt a parkot 

lieu de mémoire-ként értelmezhetjük, az bizonyítja, hogy az emlékeztetés kimondott szándékát 

egy füvesített park valósítja meg, amely e lieu de mémoire anyagi létezését 

                                                           
41 A továbbiakban az eredeti szót használom, mivel az „emlékezés hely” kifejezés elsősorban fizikai terekre enged 

asszociálni, holott a szerző ennél szélesebb értelemben használja a fogalmat. 
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megkérdőjelezhetetlenné teszi.42 Ezen kívül rendelkezik funkcionális szereppel is, mivel azon 

a területen helyezkedik el, ahol a katasztrófa ténylegesen pusztított, s ahol a szakemberek 

szerint nem alkalmas a föld új házak felépítésére, azonban füvesítéssel hasznosítható a terület. 

Végül a szimbolikus tartalmakat is könnyen felismerhetjük benne, mivel a helyválasztást, és a 

park kopár kialakítását is értelmezhetjük a vörösiszap pusztítása utáni kietlenség 

szimbólumaként, illetve az, hogy nem épült fel újabb városrész a területen, egyértelműen a 

katasztrófára, mint a legmeghatározóbb, a terület sorsát végleg megpecsételő esetre utal. 

Ezt a területet azonban az érintettek viszonylag könnyen el tudják kerülni, ha arra 

törekszenek, hogy ne nehezítse a feldolgozást a folytonos emlékezés. Nora azonban 

hangsúlyozza, hogy nem csak a szándékosan emlékműként kialakított tárgyak válhatnak lieu 

de mémoire-rá. Ebből adódóan, ha megfigyeljük a lakópark sajátosságait, azt is lieu de 

mémoire-ként kezelhetjük. Ha így tekintünk rá, magyarázatot kapunk arra, hogy az ott lakók 

miért nem tudnak elkezdeni úgy kötődni a teljes parkhoz, mint korábban a régi 

lakókörzetükhöz. A lakópark sajátosságait megfigyelve azt látjuk, hogy szimbolikusan 

mindenképpen a katasztrófát jelképezi, mivel az ottani házak kinézete, majdnem azonos 

megjelenése, illetve a lakók homogenitása – csak károsultakról van szó – egyedi eset 

Devecserben, eltér annak többi részétől. A lakóparknak ezt a szimbolikus tartalmát még inkább 

egyértelművé teszi, hogy egy olyan területen épült fel, ahol korábban szántóföld volt, így egy 

teljesen újonnan megjelenő településrészről van szó, ami ráadásul Devecser többi részéhez 

képest kívül esik, nem kapcsolódik be aktívan a város napi életébe. Ezek mind a katasztrófára 

emlékeztető, szimbolikus tartalmak: azzal örökre megszűnt valami, s egy teljesen új jött létre. 

Funkcionális szempontból is eleget tesz a lieu de mémoire fogalmának, mert kizárólag a 

károsultaknak ad otthont, a település többi lakosát ezzel kizárva, de a károsultakat szintén 

elkülönítve, kirekesztve a város egészéből. Anyagi szempontból azt a jellemzőjét vehetjük 

figyelembe, hogy olyan épületek összességét jelenti a park, amelyek egyedi formájukkal 

gyökeresen eltérnek a többi devecseri lakóháztól, s az azok felépítésére használt anyagi forrás 

a katasztrófa utáni helyreállításra elkülönített összegből származik. Fontos még az is, hogy a 

lakópark közepén áll egy kápolna, amely szintén, mint emlékeztető elem határozza meg a teljes 

park légkörét. Ezt inkább egy emlékműnek tekintik az ott lakók, mivel kis mérete miatt nem 

megfelelő közösségi alkalmak szervezésére, így elsősorban az áldozatokra emlékeztető, 

                                                           
42 A V. Komlósi Annamáriával 2016.02.05-én készült interjúban, a pszichológus felvetette annak problémáját – 

mellyel későbbi vizsgálatok során érdemes lenne foglalkozni –, hogy a lakópark helyett, az emlékparkban kellett 

volna elhelyezni a kápolnát. Az emlékparkban ugyanis nincsen semmi spirituális helynek tekinthető objektum, 

ami nehezíti az ahhoz való érzelmi kötődés kialakulását. 
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szimbolikus szerepet tölti be. Ezzel az utolsó szemponthoz érkeztünk, ami a feltétele annak, 

hogy lieu de mémoire-rá válhasson valami: a hozzá kapcsolódó, szándékos emlékezés. Ezek 

alapján tehát azt feltételezhetjük, hogy a lakópark egésze ott fog maradni a lakosok számára, 

mint az emlékezés helye, amíg a fenti sajátosságaiban nem történik gyökeres változás. Ezzel 

azonban az ott lakó károsultak is, mint a lieu de mémoire részei kell, hogy éljenek otthonaikban, 

amik szintén a lieu de mémoire részei, így az állandó emlékezés miatt a traumatikus esemény 

feldolgozása és a park otthonnak tekintése válik nagyon nehézzé, tolódik ki időben. 

A katasztrófa gyakori felidézése, az arra való visszaemlékezés s a kitüntetett helyzet, 

amely az új lakóhelyből adódik, önmagukban nem kellene, hogy az új házat a traumára való 

visszaemlékezés forrásává tegyék. Ahogy korábban már szó volt róla, Devecser nem károsult 

lakossága körében megjelent a károsultak új házára való irigység. Mivel a károsultak még nem 

dolgozták fel a katasztrófa által okozott traumát, problémát jelent számukra, hogy az irigység 

miatt nem tisztán áldozatként tekintenek már rájuk a falubeliek, hanem nyertesekként, azonban 

ők egyáltalán nem tudnak ezzel a szereppel azonosulni. Ezzel elveszítették a támogató, 

szolidaritást vállaló közeget, az együttérzést, amely szükséges a feldolgozáshoz. Így 

fogalmazza meg ezt az élményt az egyik férfi: 

 

„Közvetlenül a katasztrófa után mindenki sajnált téged. Akkor változott meg ez az egész, amikor 

a sajnálat átment irigységgé. Amikor az állam kijelentette azt, hogy helytáll. Onnantól kezdve 

már volt egy stabil dolog. Akkor kezdődtek elhangzani azokat a dolgok, hogy bárcsak az 

enyémet is vitte volna el.” (2013. 47 éves férfi, elvált, egy felnőtt lánya vele él a lakóparkban, 

nyugalmazott katona) 

 

A trauma feldolgozását segítő kibeszélés így a nem károsult lakossággal lehetetlenné 

vált, s még a telepen élők sem nyíltak meg egymás felé annyira, hogy közösen, egymást segítve 

dolgozzák fel a történteket. Az egymástól való elzárkózás problémájáról különösen sokat 

beszéltek az interjúalanyok, az alábbi szövegrészlet is erről szól: 

 

„Aztán azt szoktam csinálni egy-egy bulit vagy mit tudom én, de most főzünk egyet ki, jön el 

meg mit tudom én, ilyen dolgok. És hát meg meglátom meg, meg lehet, hogy odamegyek, és 

akkor mindenki csöndben távozik és akkor semmi nem akar se egy közösségbe se egy izéba’ 

hogy most volt, akit a nyáron a színészek voltak itt. Ilyen lejátszották, hogy mi történt hogyan 

történt, amit mi elmeséltünk. Hát… gyorsan mondom, azt mondja, hogy… egy, kettő, három, 

négy… talán tízen voltunk. Annyi! Senki többet harmadszor. Ennyi! És senki nincs közösségbe, 
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hogy bejövök, összetartozunk vagy, vagy valami. Vagy itt voltak a Felsőzsolcaiak vagy 25-en 

voltunk. Ennyi. Vagyis legalábbis itt, akik voltak itt. Senki! Ha valamire már költeni kel egy kis 

pénzt, egy öt forintot már rossz. Ha ingyen adják, akkor se jönnek, mert nem akarnak tartozni 

sehova. Szóval begubóznak, maguk vannak.” (2013. 52 éves nő, házas, két felnőtt gyermekétől 

külön, férjével él a lakóparkban, szakácsnő) 

 

Nem választhatjuk el tehát az irigység erős jelenlétét annak megértésétől, hogy miért 

nem tudnak megelégedni a károsultak, miért nem tudják szeretni az új lakóparkot, ahol újra 

otthonra lelhetnének. 

 

A fejezetnek ebben a részében azt a kérdést jártam körül, hogy miként alakul az otthonkötődés 

a 2010-es esemény után, s mi jelenti az otthont azok számára, akik a devecseri vörösiszap-

katasztrófa károsultjai közül, az új lakóparkban élők csoportjába tartoznak. Ehhez a két 

időpontban felvett élettörténeti interjúkat elemeztem, alapvetően három kérdés mentén:43 

hogyan alakulnak a szomszédsági viszonyok az új lakóhelyen, otthonnak nevezhető-e az új ház, 

illetve az új lakópark a megkérdezett károsultak elbeszélései alapján. 

Az interjúelemzésből kirajzolódott, hogy jelenleg a lakóparkban élő károsultak esetében 

két nagyobb csoportról beszélhetünk: az újhoz alkalmazkodni tudókról és a régihez 

ragaszkodókról. Az újhoz alkalmazkodókra jellemző, hogy ők rendelkeznek új közösséggel, de 

ezek nem a szomszédsági kapcsolatokból származnak. Ez a sajátosság és az új ház megszokása 

otthonosságérzést eredményez. Ezzel szemben a régihez ragaszkodók elveszítették a korábbi 

közösséget, mivel az elsősorban a régi szomszédsági kapcsolatokon alapult, viszont nem alakult 

új közösség esetükben. A szegregált lakópark nehezíti az ilyen típusú kapcsolatok alakítását, és 

ők nem rendelkeznek új stratégiával a kapcsolatalakításra. Azt láthatjuk, hogy azoknak, akiknek 

kialakultak új emberi kapcsolataik, jellemzően magasabb a szubjektív jólétük, általában 

elégedettebbek, így az új házukat is inkább érzik otthonuknak, mint a régihez ragaszkodók, 

akiknél még a házhoz való kötődés sem figyelhető meg. Az elemzett interjúkból az derült ki, 

hogy a felvételek készítése idején nagyjából ugyanannyian tartoztak a telepen élők közül 

mindkét csoportba.44  

                                                           
43E fejezet megírásához összesen 12 interjút elemeztem. Mivel a saját 2013-ban felvett anyagaim közül csak négy 

készült lakóparkban élőkkel, további nyolc olyan élettörténetet, mely az ott élők körében készült, a hallgatók által 

felvett anyagok közül választottam ki. 
44 Az elemzett interjúk alapján nem tehetek megalapozott állításokat arról, hogy kik alkotják e csoportokat 

demográfiai, foglalkozási vagy vallási szempontból. 



141 
 

Végül arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a teljes lakóparkot otthonuknak érzik-e 

az ott lakó károsultak. Erre már részben választ adott a fent tárgyalt két csoport bemutatása: 

még az újhoz alkalmazkodni tudókra sem jellemző, hogy a lakóparkkal kapcsolatban 

otthonkötődéssel rendelkezzenek. A trauma feldolgozást és a területi identitás kialakulását is 

nehezíti, hogy az emlékpark és a lakópark is lieu de mémoire-ként fogható fel. Ez a katasztrófa 

állandó felidézését eredményezi, viszont a károsultak a házukra való irigység miatt elvesztették 

a feldolgozáshoz szükséges, támogató közeget a nem károsult devecseri lakosság részéről. A 

parkban élők nem nyitottak még egymás felé, hogy az ott alakuló, új közösség segíthesse a 

közös traumafeldolgozást. 

Összességében tehát azt tapasztaltam, hogy a telepen élők jelentős része nem érzi még 

otthonosan magát új lakóhelyén, erős kötődést érez régi lakóhelyéhez – s rendszerint otthonnak 

nevezi azt –, a veszteség feldolgozását nehezíti a feltűnően elkülönített lakóparkban kapott 

sajátos helyzet, azonban az emberi kapcsolatok újraalakítása segíti az újbóli beilleszkedést és a 

trauma feldolgozását. 

 

 

4.3.3 A Devecserben „használt ingatlant vásárló károsultak” 

otthonkötődése 

 

2013-ban olyan károsult személyekkel is készültek interjúk, akik az állam által felajánlott másik 

lakhatási megoldások közül választottak, ezért Devecserben maradtak ugyan, de nem költöztek 

a lakóparkba. Összesen hét olyan interjú született,45 melyek alapján megvizsgálhatjuk az olyan 

károsult személyek lakóhelyükhöz való viszonyát, akik a város egyéb részén kerestek új lakást 

a katasztrófát követően. Hasonlóan a lakóparkban élők otthonkötődését bemutató fejezethez, itt 

is azt vizsgálom, hogy három évvel az iszapömlés után mennyire vált számukra otthonná az új 

lakóházuk, a városnak az a része, ahova költöztek, illetve milyen szomszédsági kapcsolatokról 

számolnak be. 

Több interjús és interjúszituáción kívüli beszélgetésben is megfogalmazták a károsult 

személyek 2010-ben és 2013-ban is, hogy az lett volna számukra a legideálisabb megoldás, ha 

a lebontott házuk és az elvesztett ingóságaik reális értékét megkapták volna, s ebből önmaguk 

                                                           
45 A következő szakasz megírása során elemzett interjúk közül három saját felvételt használtam, illetve négy olyat, 

amelyeket hallgatók készítettek. A 2013-ban készített, több mint 70 interjú közül az összes olyan élettörténet 

elemzésre került, amely a nem lakóparkba költöző, de Devecserben maradt károsultakkal készült. 
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vásárolhattak vagy építhettek volna házat maguknak. Elenyésző számú példát látunk arra, 

amikor valaki megkapta erre a lehetőséget, azonban az egyik elemzett interjú elbeszélőjének 

peres úton sikerült ezt a megoldást elérnie. Sokan komoly és megterhelő kötelezettségként élték 

meg, hogy olyan államilag meghatározott körülményekhez vannak kötve, mint az új lakópark 

házainak egységes stílusa vagy az államilag kijelölt bútorüzlet szűkös és drága kínálata. Míg 

röviddel a katasztrófa után, 2010-ben a legtöbb interjúalany el szeretett volna költözni 

Devecserből, a 2013-as interjúszövegekben ez az igény már nem kapott jelentős szerepet az 

elbeszélésekben. Már nem volt általános a Devecserből történő elköltözési szándék, sőt látni 

fogjuk még, hogy sokan vannak olyanok, akik nem bánták meg a lakásválasztásban hozott 

döntésüket. 

2013-ban az hangzott el az egyik leggyakoribb problémaként – nevezhetjük veszteségnek 

vagy akár másodlagos traumának is –, hogy több hét helyreállító munka és takarítás után, az 

összes vörösiszap által érintett házat bontásra ítélték. Erről minden interjúalany úgy számolt 

be, mint a munkájukban és ráfordított idejükben történt legkomolyabb veszteség, amely csak 

súlyosbította az addigi traumatikus események lelki hatását. Például így beszéltek erről a 

károsult személyek: 

 

„Talán azt az időt, meg azt az energiát, amit a mentés, illetve helyreállításnál idézőjelbe téve 

elpazaroltam. Mert ezt lehetet volna másra is pazarolni, másba is fektetni. Én ezt veszteségként 

éltem meg.” (2013. 39 éves férfi, devecseri albérletben él élettársával, járási hivatalban 

dolgozik) 

 

„Na, hát aztán miért takarítottam?! Nekiálltam vele dolgozni, mert szétszedtem, kimostam, 

minden. Elindítottam, ment egy pár órát aztán megállt. Hát a lúg megmarta a lapot, a 

tekercseket. Aztán sajnos…” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, devecseri használt 

ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

„…hát aztán sajnos le kellett bontani a házat is. Sajnos! (…) …és akkor hát itt próbáltuk egy 

kicsikét a lakást, de kár volt csinálni. Már bármit is mer, már mindegy.” (2013. 68 éves özvegy 

nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

„…a sok munka, ami ott lenn volt. És utána elrendelem, (ld. a vezérkar) hogy lebontanak 

mindent, akkor nem kellett volna takarítani, kordont kellett volna húzni, két napot adnak arra, 

hogy az ember a dolgait kicipelje, elhozza, és akkor bontok mindent. És három hétig takarítani 
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kellett, kihordani az iszapot, kertet, mindent ki kellett takarítani, leszórni. A hogy híjákkal, 

mésszel, és utána elrendelem, hogy lebontok mindent.” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától 

külön, újonnan épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

A Devecser más területére, nem közvetlen károsulti körbe beköltözőknek alapvetően 

három kihívással kellett szembenézniük: az új szomszédság, az új ház és új városrész 

megszokásával. Az interjúk elemzése során 1.) a szomszédsággal kapcsolatban az a tendencia 

rajzolódik ki, hogy általánosan a katasztrófa előtti szomszédi kötelékeket érzik fontosnak az 

interjúalanyok. Legtöbb esetben annak ellenére is ápolják ezeket, hogy – az egyik 72 éves férfi 

interjúalany szavaival élve: „szét lettünk robbantva” – földrajzi értelemben eltávolodtak 

egymástól a régi szomszédok. 2.) Emellett az interjúkból rendszerint kiderül, hogy az új 

szomszédság igen befogadóan viszonyul a károsultakhoz. Ezek az új szomszédi kapcsolatok 

komoly támaszt nyújthatnak, nagy integráló erővel bírhatnak, amennyiben a károsult személy 

nem zárkózik el tőlük. 3.) Az új ház az, ami a legtöbb megkérdezett számára már valóban 

otthont jelent, viszont 4.) az új környéket még általában nem tudták megszokni a károsultak. A 

most ismertetett főbb tendenciákat részletesebben is bemutatom az alábbiakban. 

Ezt megelőzően azonban azt kell tisztázni, hogy az interjúalanyok miért döntöttek a 

használt devecseri ingatlan megvásárlása mellett. Erre a kérdésre az egyik interjúalany 

kivételével mindenki kitért az elbeszélésében. A motivációk két nagyobb csoportját látjuk 

kirajzolódni. Az első és legtöbb interjúban megjelenő indok, hogy a családtagok közelében 

szeretne maradni a károsult személy. A rokonokhoz közeli lakás keresése azért is fontos döntési 

szempont, mert nem csak a Devecserben maradás melletti érvként szolgál, hanem abban a 

kontextusban is fő döntési szempontként jelenik meg az elbeszélésekben, amikor a rokonok az 

ország másik pontján laknak. Egy 72 éves, nyugdíjas férfi, aki feleségével él, például azért 

döntött a devecseri ház kiválasztása mellett, mert egyetlen fia és annak családja szintén a 

településen él. Megemlíti az elbeszélésében viszont azt is, hogy ha nem lenne itt a gyermeke, 

akkor Győrbe költözne, mert a családjuk többi tagja ott lakik. Ez azért is érdekes példa, mert az 

idős emberek alapvetően kevésbé mobilak, nehezebben viselik a változásokat, azonban itt azt 

látjuk, hogy még ennél is nagyobb jelentőséggel bír a család közelsége. Egy 70 éves, nyugdíjas 

nő és egy 36 éves, háztartásbeli édesanya is azzal indokolják döntésüket, hogy Devecserben 

élnek a rokonaik, annak ellenére, hogy a fiatal nő döntésében az a szempont is szerepet játszott, 

hogy kifejezetten szereti a települést, míg az idősebb asszony számára a másik döntő tényező 

az anyagi szempont volt. Egy 53 éves, rokkantnyugdíjas férfi esete az ellenkező nézőpontból is 

bizonyítja a rokoni kapcsolatok fontosságát a lakóhelyválasztásban: ő kimondottan szeretne 
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Ajkára költözni, mert a számára fontos családtagok ott élnek, az ő esetében viszont anyagi 

kényszerből született meg a használt – ráadásul nem is a saját tulajdonában, hanem az 

unokaöccse nevén lévő – ingatlanba költözés melletti döntés. 

A másik motivációs tényezőhöz átvezet a legutóbbi példa. Ebben az esetben kényszerből, 

vagy szükségből maradt a károsult személy a városban. Itt sokkal heterogénebb okok jelentek 

meg, mint amikor a család közelsége a legfontosabb tényező a döntésben. Ide tartoznak azok, 

akik munkahelyükhöz vannak kötve Devecserben, vagy akik másik településre – ez az 

interjúkban Ajkát jelentette – szerettek volna költözni, de valamiért nem tehették. Az előbb 

említett férfinek nem volt pénze a drágább, ajkai ingatlant megvenni, míg egy 68 éves, 

nyugdíjas női interjúalany azért költözött vissza Devecserbe az ajkai lakásából, mert az 

kulturális szempontból túl nagy változást jelentett számára: nem tudott alkalmazkodni a 

személytelenebb, nagyvárosi jellegű szomszédsági viszonyokhoz. Ő annak ellenére, hogy 

kimondottan szerette volna elhagyni Devecsert az iszapömlés után, mégis visszatért oda. Erről 

beszél az alábbi szövegrészletben: 

 

„…egy fél évig voltam Ajkán, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem jó. Nem jó. Ilyen hogy 

híjákba, emeletes házba laktam az elsőn. Nagyon jó volt a lakás minden. Nem is volt vele semmi 

probléma, de az hogy kijöttem az ajtón és senki azt se mondta, hogy jó napot! Elmentem a 

boltba, a világon semmi. Csak mentem, mint az idegen a világba.” (2013. 68 éves özvegy nő, 

két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

 A fenti példa rámutatott arra, amivel már az új lakóparkba költözőknél is sokat 

foglalkoztam, hogy a szomszédsági kapcsolatok fontosak a devecseri emberek számára. Az 

egyik elemzési kérdésem is az, hogy mennyire szokták meg a károsultak az új szomszédsági 

kapcsolatokat? Ez a téma a legtöbb interjúban többször előkerül. Általában azt a folyamatot 

látjuk kirajzolódni, hogy a károsultakat egy befogadó szomszédi közösség várja a használt 

ingatlanba költözéskor. Ez a helyzet abból a szempontból kedvezőbb, mint a lakóparkba 

költözőknél, hogy a város nem sérült területein egy „kész”, kialakult közösségnek kell 

befogadnia egy-egy újonnan odaköltöző családot vagy egyént, ami egy településrész vagy utca 

életében viszonylag megszokott esemény. A lakóparkban viszont annak ellenére, hogy a 

beköltözők többsége korábban is közel élt egymáshoz, nem fogadták az egyéneket kész 

lakóközösségi struktúrák vagy olyan emberek, akik stabilan kialakult helyidentitással 

rendelkeznek. Dúll Andrea korábban ismertetett definíciója alapján mind a helyidentitás, mind 

pedig a helykötődés kialakulásához és fenntartásához szükség van a hosszabb időn át tartó 
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interakcióra egy adott környezettel, illetve az ott élőkkel. (2015b:113-114) Saját kutatásomból 

az derül ki, hogy adott lakóhelyhez való kötődést, annak a személyiségbe történő integrálását 

elősegíti az olyan összeszokott lakóközösség, amelynek tagjai már rendelkeznek stabil 

helyidentitással, ahhoz képest, amikor az összes lakó újonnan kerül a környékre. Ahol tehát 

nincsenek ilyen emberi kapcsolatok, ott feltehetőleg több időre lesz szükség az egyéni 

helykötődés és helyidentitás kialakulásághoz is. 

Az új lakóközösségbe történő beilleszkedés több nehézségéről is beszéltek az 

interjúalanyok. Ezek a problémák általában nem valamilyen személyes konfliktusból fakadó 

feszültséget jelentettek, hanem magának az adott környék kultúrájának az eltéréseit a korábbi 

otthonhoz képest. 

Az interjúkból kirajzolódik, hogy annak ellenére, hogy Devecser nem nagyváros, mégis 

elkülönül a különböző részeinek helyi kultúrája. A város fekvéséből adódóan alsó és felső 

Devecserre tagolódik, mivel egyik része magasabban terül el. Az alsó részen folyik keresztül a 

Torna-patak, amely vezette a vörösiszapot a katasztrófa során, így az amellett fekvő városrész 

pusztult el. Az a terület zöldövezeti rész volt ugyan, viszont a templomtérrel és a 

városközponttal volt határos. Ezért akik ott éltek, jobb infrastrukturális ellátottságot élveztek, 

„városiasabb” jellegű életformát szoktak meg. Az iszapömlést követően a károsult lakosságnak 

viszonylag kevés lehetősége nyílt a városközpontban vagy annak közvetlen közelében házat 

keresni, s legtöbbjüknek a város alsó részéről is fel kellett költözniük, mivel annak jelentős 

lakóterülete felszámolódott. A lakókörzetek közötti kulturális különbség egy másik 

választóvonala a „városközpont” – „külterület” tengely. Az interjúkban inkább ez a szempont 

jelenik meg, mivel komoly életformaváltással jár emiatt a személyes kapcsolattartás megoldása 

vagy a napi ügyek intézése, mivel távolabb kerültek a hivataloktól, boltoktól. Mindezek ellenére 

kijelenthetjük, hogy a használt házat vásárlóknak nem kell olyan nagymértékű változással 

szembenézniük e téren, mint a lakóparkba költözőknek, azonban esetükben is kirajzolódnak az 

interjúkban a területi különbségek. 

A város „kulturális övezeteit” jellemezte az iszapömlés előtt a Dankó telep jelenléte is. Ez 

a szegregált cigánytelep az elöntött területen helyezkedett el. Zártsága miatt sem a környékén 

élők, sem a város többi lakosa nem érintkezett napi szinten az ott élő romákkal. Ennek 

elpusztulása miatt a város egész területén szétszóródtak lakói, de főleg a „külterületi” – tehát 

megfizethetőbb – lakókörzetekben vásároltak házat. E környékeken élők számára ez újfajta 

kihívást jelent a romák életvitelbeli különbségei miatt (pl. sok időt töltenek az utcán, 

hangosabbak). A Dankó telepen kívül máshol is éltek romák az iszapömlés előtt, azonban 

sokkal alacsonyabb számban. A roma – magyar lakosság közötti feszültség viszont 
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egyértelműen felerősödött azáltal, hogy a költözésekkel szükségszerűen gyakoribb lett a két 

csoport tagjai közötti érintkezés. A következő szövegrészletekben többféle olyan problémáról 

esik szó, amely az új lakóközösség kulturális különbségeire utal, például a roma lakosság 

sajátos, hangosabb utcai viselkedésére vagy a szomszédok kevésbé közvetlen viszonyára, sőt a 

veszélyeztetettség mértékének különbözőségre is. Az új lakóhelyi kultúra – s ezen belül a 

romákkal való együttélés – nem csak a szomszédsághoz, hanem a lakóhelyi környezethez való 

kötődés kialakulásában is fontos szerepet kap. Erre a harmadik vizsgálati kérdés elemzésénél 

még részletesebben kitérek. 

 

„Úgyhogy itt többet loptak, mint minálunk ott lent. (…) A másik meg az, hogy a szomszédtól ki 

merne elvinni bármit is? Nem mondom, hogy szomszéd volt, nem tudjuk, hogy ki volt, lényeg, 

hogy én mindenkinek elmondom, hogy innen elvitték.” 

 

Az interjúalany máshol így folytatja: 

„Jó, a szomszédokkal már jóban vagyunk, jó szomszédok vannak, nincs izé. Meg hát nagyjából 

majdnem egykorúak vagyunk, ez egy nyugdíjas utca. (…) Meg ez a csata, ami van itt. Hallja, 

ugye?! Hát ez nem ilyen szokott lenni. Nyáron, mikor a közkútból fürödnek, akkor van kurva 

világ.” (Ld. szomszédban roma család él) (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, 

devecseri használt ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

„Azt tudják, hogy iszapömlés volt és én azért jöttem ide lakni. Sajnálnak. Erre nem szokás 

összejárni. Köszönnek. Ezek nagyon jó szomszédok.” (2013. 70 éves özvegy nő, három 

gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

„Arra szerettem lakni, mert ott tényleg kedvesek voltak az emberek. (…) Akkor nem az volt, 

hogy megyek a rendőrségre, feljelentelek. Itt meg bunkó emberek vannak.” (2013. 36 éves nő, 

férjével és három gyermekével él egy használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

 Az első és a második szövegrészletből is kiderül az, ami az interjúk többségében 

megjelenik, hogy magukról az új szomszédi kapcsolatokról jó véleménnyel vannak az 

interjúalanyok. A szomszédi kötelékek kialakulásához azonban időre volt szükség. Egy 68 éves 

női interjúalany nagyon találóan fogalmazta meg azt, hogy miként élte meg a számára idegen 

emberek közelségét a beköltözésekor: 
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„Valahogyan, pláne az első időbe minden olyan idegen van minthogyha én nem is tudom, én 

nyaralnák valahol és akkor volt úgy, hogy nem mertem kimenni, hogy mit szólnak a szomszédok, 

hogy én kimegyek vagy valamit csinálok az udvaron, akkor, akkor még ez is úgy zavart. Most 

már nem, de úgy eleinte.” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri 

használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

 A feszélyezettség, a kultúra idegensége legtöbb esetben csökkent annak a 

megtapasztalásával, hogy a károsultak sok segítséget és támogatást kaptak az új 

szomszédjaiktól. Viszont, amint a fent idézett 36 éves nő példája is mutatja, van olyan eset is, 

amikor a károsult személyek a korábbihoz képest kifejezetten rosszabbnak élték meg az új 

lakóközösség légkörét, például a szomszédoknál gyakori feljelentések miatt. Az elemzett 

interjúk többségében azonban nem ez a jellemző. Az előbb idézett 68 éves nő például több 

helyen is beszélt az interjúban arról, hogy az újbóli társadalmi integrációját kimondottan a 

szomszédok pozitív viszonyulásának és segítségnyújtásának köszönheti. Az ő esetéhez 

hasonlóan más interjúkban is megjelenik az a motívum, hogy az új szomszédok sok gyakorlati 

segítséget adnak a beköltöző károsultaknak, például a ház felújítása során. A másik fontos 

szerepük az új lakóközösség tagjainak, hogy társaságot nyújtanak a károsult személyeknek. 

Több szövegből kiderül, hogy nagyon pozitívan hat a feldolgozási folyamatra, ha nem zárkózik 

be a károsult egyén és sok időt tölt emberek között. A 68 éves női interjúalany például így 

beszél arról, hogy miként támogatta a beilleszkedésben – s egyúttal az otthonkötődés 

kialakulásában – a szomszédok gyakorlati segítségnyújtása, illetve ahogy segítik a közösségi 

életben való részvételét: 

 

„Meg hát az az igazság, hogy nagyon jó szomszédom és ők nagyon sokat segítettek nekem, 

nagyon sokat, nagyon sokat. Nagyon sokat, pláne a férje az villanyszerelő volt az összes 

mindent ő megcsinált nekem. (…) …amikor ott lent laktam én mindig mindenhová elmentem. 

(…) Na, mondom, én itt sehová se megyek. Egyedül? Na, mondom itt egyedül hazajönni, 

minden? Na, hála Istennek a B. Ez is nagyon szeret menni. (…) Úgyhogy ő vele is akkor, akkor 

megyek. Meg hát a kislánya is elvisz minket. És akkor csak mondja, hogy gyertek, ülhettek be 

az autóba aztán viszlek benneteket. Meg szólunk, hogy na, most vége van és el is jön értünk.” 

(2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, 

nyugdíjas) 

 



148 
 

 Egy másik interjúalany pedig így beszélt arról, hogy hogyan kap segítséget az új 

szomszédjától: 

 

„Van egy idős nő, az látja, hogy mi van – gyere át, egyél, adok egy kis kaját. – Nem kell. – 

Dehogynem! Adnak szívesen.” (2013. 53 éves egyedülálló férfi, Devecserben él, rokona 

tulajdonában lévő, használt ingatlanban, rokkantnyugdíjas) 

 

Azokban az interjúkban, ahol az alanyok a szomszédoktól kapott segítségekről 

számoltak be, ott az új szomszédság megítélése pozitív. Baráti kapcsolatok kialakulására 

azonban még nem bizonyult elégnek az a nagyjából két év, amit az interjúkészítés időpontjáig 

az új házukban töltöttek az alanyok. 

A használt házat vásárlók elbeszéléseiben a korábbi, elöntött területen kialakult 

szomszédsági kapcsolatokról és barátságokról is sokszor esik szó. Az interjúk többsége arról 

tanúskodik, hogy a Devecserben „szétszóródott” korábbi szomszédok között megmaradt a jó 

kapcsolat. Sokan beszélnek arról, hogy a napi időbeosztásukat erősen strukturálja a korábbi 

szomszédok látogatása. Azoknál a károsultaknál, akik képesek változtatni a korábbi életvitelük 

rendjén azért, hogy e kapcsolatokat fenntartsák, azt látjuk, hogy sikeresen alkalmazkodnak az 

új életformához és a régi baráti kapcsolataik ápolása erősíti a jól-létük újbóli kialakulását. Erre 

mutatnak rá az alábbi interjúrészletek: 

 

„…reggel, akkor olyan gyorsan megy az idő, máskor meg mindig olyan lassan megy (…) 

Na, ez, ez, hogy akkor elindulok a boltba vagy valami, és hogyha bemegyek hát én még 10-nél 

előbb haza nem értem. Mer akkor ugye a kis barátnőmhöz is mindig bemegyek, mindig 

bemegyek, mer’ ő meg nem megy sehová se, a B. Annyira sajnálom meg minden. De azér’, azér’ 

bemegyek, akkor egy kicsit beszélgetünk.” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől 

külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

„És az, hogy nekem azok az emberi kapcsolatokat, amiket ott a szomszédokkal az ember 

kialakított... azt úgy, már nem fogja tudni az ember kialakítani. Közvetlen szomszédunkban 

egyedül álló néni lakott. Sokat szoktam, szoktunk neki a másik szomszéd asszonnyal is segíteni. 

És két évvel mielőtt jött az iszap, ugye akkor egyedül volt, és elment Szőcre az otthonba. (…) 

De én minden Isten áldott alkalommal vittem át neki vacsorát, karácsonyi vacsorát. És amikor 

ott laktunk első évben az óvodánál, (ld. a katasztrófa utáni ideiglenes lakóhelyükön) és 

elfelejtettem neki. Utána meg mindig írtam neki. Elfelejtettem neki úgy írni is. (…) …aztán 
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írtam neki egy hosszú levelet.” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan épített 

devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

„Szerettem volna kimenni, (ld. lakóparkba lakni) mert ott laknak a szomszédok mind. Mindig 

telefonálnak, meg jönnek hozzám. Tegnap O. lányom volt kinn a szemben lévő szomszédomnál. 

Rendes szomszédjaim voltak. (...) …ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot a devecseriekkel, akik 

távolabb laknak. Ugyanúgy tartjuk a barátságot.” (2013. 70 éves özvegy nő, három 

gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

„Azért tudjuk, hogy kivel mi van. Egy héten egyszer biztos valamelyikkel összefutunk. Hogy 

van? Mi van? Mindenkiről tudunk mindent. A szomszédokról.” (2013. 36 éves nő, férjével és 

három gyermekével él egy használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

„Az ottan szomszédokkal, sőt sokkal jobban vagyunk, mint azelőtt. Voltak egy kis nézeteltérések 

a szomszéd között, meg mi köztünk ott lent, és ez teljesen kiegyenlítődött. Úgyhogy nagyon jól 

váltunk el. (…) De a szomszédokkal tényleg majdnem jobb a viszonyunk, mint azelőtt.” (2013. 

72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, devecseri használt ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

 Ezek az emberi kapcsolatok abban a tekintetben komoly változást okoznak a károsultak 

életében, hogy Devecser mekkora területét fedi le a kapcsolathálójuk. A 2010-es interjúkban 

minden elbeszélésből az derült ki, hogy a szomszédság biztosítja az elsődleges közösséget a 

károsultak számára, a családjukon kívül. Ez a csoport tehát térben könnyedén elérhető és 

állandóan jelen levő volt, ezzel nagyon erős elemét képezve az előző otthon fogalmának. Ez 

természetesen maga után vonta azt is, hogy általában a szomszédok közül kerültek ki mind a 

barátok, mind pedig a hétköznapi élet tevékenységeinek résztvevői. Azzal, hogy a szomszédok 

távol kerültek egymástól, láttuk, hogy külön időráfordítást igényel, hogy e fontos emberi 

kapcsolatok fennmaradhassanak. Ez a változás viszont nem csak az időfelhasználásban jelent 

változást – ahogy az az elsőként idézett, 68 éves nő szavaiból is kiderül, amikor arról beszél, 

hogy a reggeli tevékenységei a korábban megszokotthoz képest mennyivel több időt vesznek 

igénybe – hanem abban is, hogy a károsult személyeknek gyakrabban kell kilépniük a szűken 

értelmezett szomszédságot magába foglaló területről. Ezekről az újabban gyakran „bejárt” 

terekről ugyan nem beszélnek részletesen az interjúalanyok, viszont az idézett szövegekben 

látunk utalásokat arra, hogy a városi térhasználatban rendszeresen szerepet játszanak. Az 

interjúkból tehát az derül ki, hogy a régi szomszédi kapcsolatok funkciója megváltozott. Míg 
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korábban a napi tevékenységekben, a gyakorlati feladatokban és az érzelmi kötelékek 

kialakulásában és rendszeres megélésében is a szomszédsági kapcsolatok játszották a legfőbb 

szerepet, 2013-ra ez a kétféle funkció elvált egymástól. Az érzelmi kapcsolatok még mindig 

elsősorban a korábbi szomszédokkal közösségben élhetők meg, a gyakorlati, mindennapi 

tevékenységekben már az új szomszédok kapcsolódnak be egyre intenzívebben. 

Ha a lakóparkba költözők esetével összevetjük az ő helyzetüket ebben a tekintetben, 

akkor azt figyelhetjük meg, hogy a lakóparkban az „újhoz alkalmazkodni tudók” biztonságot, 

támogatást jelentő emberi kapcsolatainak köre, a használt ingatlant választókhoz hasonlóan, 

térben kiszélesedik. Náluk viszont az új szomszédságban még nem alakult ki olyan támogató 

közösség, mint amit a használt házban élők esetében látunk. Ezzel együtt a lakóparkba költözők 

kapcsolatalakítási tevékenysége abban a tekintetben is több ráfordítást igényel, hogy a károsult 

családok többsége a lakóparkba költözött – akikkel az eddig ismertetettek értelmében a 

szomszédi kapcsolatok nem lettek újra bensőségesek – így nekik kevésbé adott az a lehetőség, 

mint a használt házban élőknek, hogy a régi szomszédok közötti barátságokat fenntartsák. 

Ebből adódóan azt láttuk, hogy az ő esetükben a máshol szerzett ismeretségek (pl. munkahely, 

új családi kapcsolatok) töltik be a régi szomszédi kapcsolatok érzelmi életben, barátságokban 

játszott szerepét, illetve a gyakorlati tevékenységekben betöltött funkcióját is. Így azt 

mondhatjuk, hogy a használt házat vásárlók összességében több emberi kapcsolatra tettek szert, 

mint a lakóparki ingatlant választók, illetve a rendszeresen bejárt városi tér is sokkal tágabb 

lett esetük, mint a parkban élőké. 

 A használt ingatlanban élők esetében kérdéses, hogy az új szomszédi kapcsolatok át 

fogják-e venni idővel a korábbi barátságok érzelmi életben játszott szerepét, vagy mindössze a 

már bemutatott gyakorlati, illetve társadalmi integrációt elősegítő szerepük marad meg. Az 

interjúszövegekben ennek a kimondott igénye nem jelent meg, viszont volt olyan interjúalany, 

aki megfogalmazta azt, amire több elbeszélő is utalt. Ez az életkor szerepe az új lakóhely és az 

új közösség megszokásában. Az elbeszélő az alábbi szövegrészletben fogalmazta meg, hogy 

azért nem feltételezi, hogy az új szomszédi kapcsolatok is olyan fontossá válhatnak majd, mint 

a régiek, mert az életkora miatt nem lesz már annyi ideje azok elmélyítésére. Az ő megállapítása 

összhangban áll azzal, amit Dúll Andrea (2015b) állít a helykötődés kialakulásáról. Az ugyanis 

arra enged következtetni, hogy ahogyan egy helyhez való kötődés – így az otthonkötődés – 

kialakulásához is több időre van szükség, úgy az adott helyhez tartozó személyekhez – ez 

esetben a szomszédokhoz – való kötődés is hosszabb idő, és közös élmények során alakulhat 

ki. Idősebb korban tehát az egyszerű biológiai és fizikai lehetőségeket figyelembe véve, valóban 

kevesebb idő adódik e tapasztalatok megszerzésére. 
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„És az egy ilyen jó szomszédi viszony volt. (ld. a régi lakóhelyi közösség) Így azért ilyet én már 

nem biztos, hogy ennyi idős korban az ember. (…) …és nem biztos, hogy egy ilyen kapcsolatot 

már az ember kialakít. A hogy híjákkal, ahhoz már öreg. Ott éltem, abban ’79 óta éltem ott, 

ugye 2010-ig, 31 évig éltem ott. Itt már nem fogok annyit élni. Józanul gondolkodva.” (2013. 

58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

 Tehát – s ez már átvezet az új ház otthonná válásának vizsgálatához is – az életkorból 

adódó nehézségeket nem csak az emberi kapcsolatok kialakítására vonatkozóan látjuk 

megjelenni, hanem általában minden nagyobb változáshoz való alkalmazkodás esetében. Ez 

magába foglalja a devecseri iszapömlés után az új emberi kapcsolatok kialakítását, az új házban 

történő eligazodás nehézségeit és az ezekhez kapcsolódó új életvitel elsajátítását és 

megszokását. Az életkori jellegzetességek a más lakásformát választóknál is hasonló mértékben 

megjelenhetnek, de mégis a legszembetűnőbben, hangsúlyosan és többször visszatérő 

motívumként a használt házat választóknál került elő. Ezt az magyarázhatja, hogy azok, akik 

egy jól működő, régebb óta kialakult lakóközösségbe kerültek be a katasztrófa után, minden 

nap szembesülnek azzal, hogy nagy „lemaradással” rendelkeznek a szomszédságban élőkhöz 

képest. Ez a viszonyítási pont a lakóparkban egyrészt azért nincs meg, mert mindenki 

ugyanakkor, hasonló helyzetből került oda, illetve amiatt az egymástól való elzárkózás miatt is, 

amiről már fent bővebben is szó esett. Annak a hatására tehát, hogy azt tapasztalják a használt 

házba költözők, hogy a szomszédjaikhoz képest számukra minden említett területen nagy 

erőfeszítést jelent a „felzárkózás”, előtérbe kerülhetnek az egyént ebben hátráltató tényezők. 

Ezek közé tartozik a magasabb életkor is. Míg a fenti interjúrészlet a kapcsolatteremtés 

nehézségére adott példát, a következő két interjúszemelvény a már említett problémákra mutat 

rá: az új házhoz és új életformához való alkalmazkodás nehézségeire. A harmadik interjúrészlet 

is arra utal, hogy az életkor valóban befolyásoló tényezőnek tűnik a lakóhely megszokásában, 

mivel abban egy fiatalabb interjúalany sokkal mobilabb látásmódja rajzolódik ki. 

 

„De ott többet érő gyümölcsösünk volt, mert itt minden barack. Egyszerre minden leérik, már 

két hete barackot eszünk (nevet). Arra nem rendezkedtünk be, hogy pálinkát főzzünk, mert ha 

esetleg megfőznénk azt a pálinkát, azt el is kell adni, mi nem isszuk meg, nekünk nem kell. Teljes 

átállásra lenne szükség, de ahhoz már öregek vagyunk…” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától 

külön, devecseri használt ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 
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„Az edényeket nem találtam. Nem tudtam, mi hol van. Olyan furcsa volt. Nagyon nehéz volt 

megszokni ezeket a háztartási dolgokat. Mosógép, nekem nem automata mosógép volt, hanem 

az a gömbölyű tárcsa. Nagyon nehezen tudtam megtanulni. Néha még most is, ha megébredek, 

merre is kell menni? Nagyon furcsa volt sokáig. Egy fiatalabbnak azért könnyebb, mint egy 

idősebbnek megszokni, hogy újból megint meg kell szokni, hogy mi hol van, merre.” (2013. 70 

éves özvegy nő, három gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

„Lakni meg aludni bárhol lehet. Annyi minden pótolhatatlan dolgot vitt el ez a szörnyűség, amit 

ha megfeszülsz sem biztos, hogy tudsz pótolni. (…) Hát, vannak normális emberek, meg vannak 

hülye emberek. Most ez az iszapkatasztrófától független, mert vagy normális a szomszédod, 

vagy nem. Úgyhogy ezt sem vezetném vissza az iszapra.” (2013. 39 éves férfi, devecseri 

albérletben él élettársával, járási hivatalban dolgozik) 

 

A szomszédi kapcsolatok bemutatása utána, a második elemzési kérdés az, hogy mennyire vált 

otthonná az új ház a károsultak számára. Erre a kérdésre adott válaszomat az életkori 

szemponton kívül több tényező is befolyásolja, például az, hogy funkcionálisan megfelelő-e az 

új lakóhely, hogy a károsult mennyi ideje él ott, hogy esztétikai szempontból el tudja-e fogadni 

az új házát vagy, hogy milyen indokkal választotta az adott ingatlant. Brózik Péter (2006:68-

70) arra mutat rá tanulmányában, mikor Martin Heideggert (2002) idézi, hogy a lakóhelynek 

„megfelelőnek” kell lennie ahhoz, hogy ott életvitelszerűen tartózkodhasson az egyén. Az 

azonban, hogy mitől lesz valóban megfelelő az ember otthona, erőteljesen személyiségfüggő. 

Brózik tanulmányában beszámol kutatásáról, amely során azt vizsgálta, hogy szakemberek 

(építészmérnökök) és civil emberek milyen dimenziók mentén jellemzik az általuk naponta 

használt környezetet. Az eredményei azt mutatják, hogy nem csupán a funkcionális 

szempontoknak kell eleget tennie a lakóhelynek ahhoz, hogy megfelelővé, vagyis otthonná 

váljon az egyén számára. Mivel személyenként nagyon eltérő lehet az, hogy mi lesz ilyen 

értelemben jó, akik használt ingatlant választottak vagy a lakóparkon kívül építhettek új házat 

maguknak, feltehetőleg saját maguk számára könnyebben otthonossá – és otthonná – váló, tehát 

megfelelőbb házra tettek szert. Erre az interjúkban is többször látunk utalásokat. Egyrészt 

megjelennek azok a vélemények, amelyeket mások fogalmaztak meg irányukba ezzel 

kapcsolatban, másrészt elhangzik az interjúalanyok saját véleménye is a házválasztásról. A 

többség megerősítést kapott másoktól döntése helyességében, illetve alig találkozunk olyannal, 

aki megbánta volna azt, hogy ezt a lakhatási megoldást választotta. Az alábbi szövegrészletek 

ezekre mutatnak példát az elbeszélésekből: 
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„…akkor is mutatták a tervrajzokat minden, hogy hát ilyen meg olyan meg amolyan meg ilyen 

lakást választhatok a házamér’, meg olyat, vagy valami. Hogy hány négyzetméter, hogyan. És 

mondtam, hogy én én én azt hiszem, hogy, hogy nem fogok, hogy híjákolni ömm… kimenni a 

lakóparkba, nem fogok kimenni a lakóparkba. (…) De én különben nagyon sokan azt mondták, 

hogy én csináltam jól hogy ide jöttem. Hogy ezt választottam. Hogy én csináltam jól. Hát aztán 

nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Én nekem megfelel ez, csak legalább egy kicsit jobban 

szoknám meg.” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt 

ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

„Hát, egy cseretelekkel, meg jó sok huzavona után lehetett itt építkezni. Nem bántunk meg. (…) 

És közölte a szomszédom is, aki volt, azt mondta, ha ötösük lenne a lottón, ők is beköltöznének 

ide a faluba. (…) De itt mégis legalább, amit én megterveztem, vagy megterveztünk közösen, ez 

olyan lett. (…) De legalább a belső rész olyan, mint amilyet mi megterveztünk, és 

megálmodtunk.” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri 

házukban, férjével él, óvónő) 

 

„Én azt mondom, hogy nekem megfelel. (ld. a ház) Most már örülök neki, csak beteg ne legyek.” 

(2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, 

nyugdíjas) 

 

 Brózik tanulmányában arra is kitér, hogy attól, hogy egy lakás betölti a kívánt 

funkciókat, még nem válik automatikusan otthonná.  (Brózik 2006:70) Ahhoz, hogy ez 

megtörténjen, az új környezetnek és az egyénnek huzamosabb ideig interakcióban és 

tranzakciós viszonyban kell állnia. Ennek folytán válhat a környezet hellyé, tehát az a hely, ahol 

az egyén lakik, otthonná. Ez az egyszerű definíció azonban a gyakorlatban sok tényezőt egyesít. 

Gondolhatunk itt például az új ház felújítására, berendezésére, a családi kapcsolatok megélésére 

annak falai között vagy a kert megművelésére. Ezeket gyakorolva az egyénnek lesznek a 

lakóhelyhez kapcsolódóan élményei, amelyeket történetek formájában elmesélhet, s ezek által 

idővel kialakulhat a lakóházra vonatkozó helyélménye. E fogalom azt jelenti, amikor a személy 

a jelentésteli helyekhez kötődik, vagyis magába foglalja a már korábban ismertetett 

helyidentitást és helykötődést is. (Dúll 2015b:111) Amennyiben valaki rendelkezik egészséges 

helyélménnyel, az beavatottság-élményt él át, amelyhez az adott helyen való maradás vágya 

kapcsolódik. Ezzel együtt stabil és tartós tudás alakul ki a környezetről, ami kiszámíthatóvá és 
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rendezetté teszi az egyén tevékenységét. (Dúll 2015b:110-111) Ennek az állandó tapasztalatnak 

a megléte alapvető emberi szükséglet, s a 2010-es interjúkból kiderült, hogy a károsult 

devecseri lakosság tagjai is rendelkeztek vele. Dúll Andrea kiemeli, hogy a helykötődés a 

hétköznapi életben általában nem válik tudatossá, viszont akkor tudatosul, amikor a helyben 

vagy a hely használójában valamilyen változás áll be. (Dúll 2015b:112-113, 120-121) Ilyen 

drasztikus változás volt például a vörösiszap-katasztrófa, amely miatt megjelentek a 2010-es 

elbeszélésekben – és gyakran a 2013-as interjúkban is – az „idilli múlt” képei, az aktuális 

helyzettel szemben. Ezekben például rendszeresen visszatérő motívumként jelenik meg az, 

hogy éppen a katasztrófa előtt lett kész, felújított, „tökéletes” a korábbi ház. Az alábbi 2013-as 

szövegekben erre látunk példákat: 

 

„Megvettem, szombaton behordtuk a fát, hétfőn elvitte az iszap. A bejárati ajtót tetettem 

szeptember 29-én, tönkretette az iszap.” (2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, 

devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

„Előtte tettük ki a gyerekágyat is, mert csináltuk a házat. Előtte egy héttel lett kész a házunk. A 

járólapozás bent. Még a lépcsőt meg tudtuk rendesen csinálni. Még hiányzott az oldalából egy 

csík a járólapból. Az is ott volt lent a földön.” (2013. 36 éves nő, férjével és három gyermekével 

él egy használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

Az ismertetett környezetpszichológiai elmélet szerint arra következtethetünk, hogy ez 

az élmény nem minden elbeszélő esetében egyezik a valósággal. Inkább annak tulajdonítható, 

hogy valami drasztikusan félbeszakította azt a folyamatot, amely egy házat lakva általánosnak 

tekinthető, miszerint a lakók állandóan az igényeiknek megfelelően karbantartják, változtatják 

azt. 

Ezzel eljutottunk ahhoz a ponthoz, amely érthetővé teszi azt, hogy miért érzik már 

többen otthonnak az új házat azok közül, akik használt ingatlant vásároltak, mint akik a 

lakóparkba költöztek. Amint korábban már volt szó róla, annak ellenére, hogy Devecser város, 

mégis inkább falusias berendezkedésről tanúskodtak az elbeszélések. Ezt láttuk a szomszédi 

kapcsolatok fontosságában, és az ajkai, tipikusan városias viszonytól való különbözőségükben, 

s ez jelenik meg abban is, hogy a lakosok többsége önmaga építette, újította a korábbi házát. Ez 

sokszor megjelenik az interjúszövegekben is, amikor arról beszélnek az interjúalanyok, hogy 

az egyik legfőbb veszteség számukra a régi házukba fektetett saját munkájuk. Ez a használt 

házat vásárlóktól származó szövegekben például így jelent meg: 
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„Úgy hogy, rossz dolog, rossz érzés, hogy egy emberöltő munkáját 20 perc, nem is volt 20 perc, 

talán 15 perc volt, amit készítettem felvételt... romba döntött minden.” (2013. 58 éves nő, egy 

felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

„Mind a kettő nehéz. (ld. a régi ház elvesztése és az édesanyja, nem sokkal a katasztrófa után 

bekövetkező halála) Az embernek a keze munkája megy kárba. Édesanyámmal beszéltünk meg 

mindent, hogy így lenne egyszerűbb, úgy lenne.” (2013. 53 éves egyedülálló férfi, Devecserben 

él, rokona tulajdonában lévő, használt ingatlanban, rokkantnyugdíjas) 

 

„Amikor láttuk, hogy mindent ki kell dobálnunk, amit eddig megszereztünk? Nem volt egy jó 

érzés. Ezért dolgoztunk? Ez is sok erőnkbe bent volt, hogy ne úgy éljünk, mint a többiek. 

Próbáltunk azért úgy, hogy a gyerekeinknek is megadni mindent.” (2013. 36 éves nő, férjével 

és három gyermekével él egy használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

„De az a lelki fájdalom, az nem múlik el. Mert az emberben bent van, hogy mennyit dolgoztam, 

spóroltam. Mindent megcsináltattam…” (2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, 

devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

Ezt követően, amikor történt a katasztrófa, nehezen tudták elfogadni azt, hogy az új 

házban egy másik devecseri ember munkája van. Erről beszélt például az egyik idős férfi: 

 

„Meg hát azért lelkileg is megviselte az embert. Az a helyzet, hogy azt az első téglától kezdve 

mi csináltuk. Ezt hiába megvettük, ez akkor is másé volt.” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától 

külön, devecseri használt ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

Ehhez képest azonban még inkább személytelennek élhetik meg azt az interjúalanyok – 

még ha szó szerint nem is mondják ki –, hogy az új lakópark házaiban számukra teljesen 

ismeretlen emberek ötletei és munkája összpontosulnak. Ez magyarázhatja azt a sok panaszt és 

kritikát is, amit az új lakóparkban élők fogalmaztak meg a házaikkal kapcsolatban, mind 

minőségi szempontból, mind a gyakorlati használhatóságuk szempontjából. Ezt a negatív 

viszonyulást a többi károsult elbeszéléseiben is többször megjelenni látjuk, még úgy is, hogy 

ők nem a lakóparkban élnek. Összességében tehát úgy tűnik, hogy teljes Devecser helyi 
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kultúrájának részét képezi az a hozzáállás, hogy a saját befektetett munka adja a lakóház 

értékét. 

Több használt házba költözővel készült interjúban megjelenik egy olyan összefüggés, 

hogy amikor elkezdték a házat felújítani – a saját képükre alakítani –, az elkezdett otthonná is 

válni számukra. Ez magyarázhatja azt az eltérést is, amit majd később abban látunk, hogy a ház 

már sokak számára az otthont jelenti, viszont a teljes környék még nem vált annyira azzá, mint 

a régi lakókörzet. Az alábbi szövegek közül az elsőt már korábban is bemutattam, itt viszont 

abból a szempontból érdekes újra megnézni a szövegrészletet, ahogy az interjúalany beszél, 

abból látszik, hogy a kialakult otthonkötődését nagyrészt annak köszönheti, hogy az általuk 

épített új ház megtervezésébe volt beleszólásuk. A további interjúrészletek is arra mutatnak rá, 

hogy a ráfordított munka alapvetően segíti az új lakás jelentésteli hellyé és otthonná válását. 

Legtöbb esetben azonban még nem hallunk olyan erősen pozitív viszonyulásról, 

otthonosságérzésről, mint ahogy az 58 éves nő szavaiból kiderül, viszont azt látjuk, hogy a többi 

interjúalany is úgy éli meg, hogy kezd visszaállni a korábbi rend az életükben. 

 

„Még külsőleg nem is úgy, mert ezt a, hogy hívják, ezt az amerikai stílusú házat szerettük volna, 

de mivel, hogy ezt itt műemlék jellegű védelem alá vonták, csak ilyet engedtek, hosszú fronti 

beépítést engedtek meg. De legalább a belső rész olyan, mint amilyen mi megterveztünk és 

megálmodtunk.” 

A házhoz fűződő jelenlegi viszonyáról ezek után így beszélt: „Jó. (nevet) Jó. Hát most, jó. Jó. 

Nem volt olyan érzetem, az még hozzá tartozik, hogy innét el szeretnél menni.” (2013. 58 éves 

nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri házukban, férjével él, óvónő) 

 

„Falakat döntöttünk. Vízvezetéket cseréltünk, áramot. Újra kellett áramoztatni mindent. A 

szennyvizet újra kellett. Itt nagyon sok munkánk benn van. Csempét vertünk. A falakat rendbe 

kellett rakni. Tapétás volt. 27 éves tapéta volt rajta. A fürdőben kicsit megütöttem az egyik 

oldalon, lejött a másik oldalon.” 

A jelenlegi otthonélményéről ezt mondta: „Nehéz. Van, amikor még most is. (…) Szerintem 

most az iszap után visszatért mindenki a kis kerékvágásába.” (2013. 36 éves nő, férjével és 

három gyermekével él egy használt devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

„…abba’ a pillanatba’, amikor beléptem, mondtam, hogy ez a ház kell nekem, ez a ház kell 

nekem. Én annyira feldobódtam, annyira fel! Mondtam, hogy én nekem ez a ház kell! Én nekem 

semmi más. (…) …amire így is beköltözök, addigra így is mindent ki kellett festeni, minden 
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kitakarítani, minden, hát azér’ én sem jöhetek így be, minden, na, hát én itt vagyok, na, aztán 

kész.” 

Az új házhoz fűződő jelenlegi, ambivalens viszonyulásáról több helyen ehhez hasonlóan 

beszélt: „De úgy most már kezdem megszokni, de még mindig nem az igazi, nem, nem, nem, 

nem.” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban 

él, nyugdíjas) 

 

 Az új ház otthonná válását nem csak annak „eszmei értékének” növelése teszi lehetővé, 

hanem az olyan nehézségek leküzdése, mint a lakás beosztásának, berendezésének 

megismerése, megszokása. Az, hogy ehhez mennyi időre van szükség, természetesen 

egyénenként nagyon eltérő. Láttuk, hogy az életkor is befolyásolja, illetve az, hogy a korábbi 

lakásban milyen hosszan élt, azt mennyire szokta már meg az egyén. Ezen kívül fontos tényező 

az is, hogy mennyi ideje él valaki az új lakásában. Az interjúk során – egy esetet kivéve – 

egészen pontosan kiderül, gyakran a költözés napját is megemlítve, hogy mióta élnek az új 

házban. Minden károsult 2011. április és 2012. április között költözött be a használt ingatlanba. 

Az összes elbeszélő a tavaszi hónapokban vette át az új lakását, így a 2013. augusztusi interjúzás 

időpontjában már csaknem másfél éve élt ott a legfrissebben beköltözött személy is. 

 A használt házba költözők arra törekedtek, hogy mire elfoglalják a lakást, addigra 

rendbe tudják hozni, fel tudják újítani, vagy át tudják alakítani a saját igényeiknek megfelelően. 

Az elbeszélésekből kirajzolódik az, hogy milyen nehézségekkel néztek szembe, vagy még 

mindig mi az, ami akadályozza őket abban, hogy magától értetődően elsődleges 

környezetükként tekintsenek a lakásukra. Az alább idézett interjúalanyok szavaikból 

részletesen kitűnik az, hogy a tárgyi környezet megszokása is nehéz feladatot jelentett 

számukra. 

 

„Nem tudtam merre kell menni, hol vagyok. Nagyon furcsa volt, azt sem tudtam, merre menjek. 

Ekkora lakás! Nekem nem volt ekkora. (…) Meg a nagy kert. Akkora kert van. Nem tudom mi 

lesz.” 

Az interjúalany később beszélt arról is, hogy e problémák csökkenésével eljutott oda, hogy 

otthonának érzi az új lakását: „Tavasz óta. (ld. azóta tekinti otthonának a házat) Tavaly még 

nagyon nehéz volt, nem találtam a WC-re. Egyszerűen az ember olyan volt, mint a holdkóros. 

Most is néha még, ha fel kell kelni éjjel.” (2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, 

devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 
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Egy másik interjúalany a fenti példától eltérően, arról beszél, hogy még az ismerős berendezési 

tárgyak ellenére is nagy kihívást jelent az új lakóhely sajátosságait megszokni: „Mer aztán még 

a doktornő is mondta, hogy, hogy tegyek a falra olyan képet, ami otthol volt, mondom az is volt. 

Az is otthol volt, az a kép is, azt is ide tettem, a tévém is ugyanaz, az ágy is hogy híjákol, vagy, 

vagy valami. Mondom, meg ruháim is ugyanazok, minden, jó van egy csomót ki kellett dobni 

meg minden, de attól függetlenül. Nem, nem…” (2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt 

gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

 A fejezet elején azt állítottam, hogy az új ház a legtöbb interjúalany számára már 

otthonná vált. Ez az állítás nem jelenti azt, hogy a károsultak annyira kötődnének már az új 

házukhoz, mint a katasztrófa előtti ingatlanhoz. Vannak még olyanok, akik számára 

pótolhatatlan veszteséget jelentett a régi ház lebontása. Brózik Péter (2006:75) tanulmányában 

megfogalmazza, hogy a negatív érzelmi kapcsolat egy dolog iránt – ez esetben az új házra 

vonatkoztathatjuk az állítást – általában annak részletesebb jellemzését eredményezi. Ebből a 

gondolatmenetből kiindulva arra következtethetünk, hogy az interjúalanyok többsége már 

alapvetően el tudja fogadni a házát, mint új otthont, mivel az interjúszövegek egészét 

megfigyelve, nem tekinthető a ház bemutatása gyakori vagy részletesen taglalt témának. Ahol 

mégis kiemelkedően sokat hallunk magáról a házról, ott az arról szóló elbeszélés tartalmát 

megvizsgálva látjuk, hogy nagyon negatív elemeket tartalmaz, s valóban nem alakult ki 

otthonkötődés, amit az interjúalany explicit módon meg is fogalmaz. Több idézett 

interjúrészletben láttuk, hogy az otthonkötődés kialakulásának folyamata még nem zárult le. 

Erre utalnak az olyan kifejezések, amikor az otthonról beszélve azt halljuk, hogy „nehéz”, 

„még mindig nem az igazi” vagy „csak legalább egy kicsit jobban szoknám meg”. Ha viszont 

a teljes interjúszövegeket megfigyeljük, azt látjuk, hogy nem vágyódnak máshová a károsultak. 

Többen ki is mondják, hogy már otthonként tekintenek a házukra annak ellenére, hogy érzik, 

hogy még valamelyest idegen környezetet biztosít számukra. Kötődnek annyira az új házhoz, 

hogy ott képzelik el az életük folytatását. Ha az interjúalanyok jövőképét figyeljük meg, abban 

sem az elvágyódás jelenik meg, hanem az új házhoz kapcsolódó tervek. Ez hallható ki az alábbi 

szövegrészletekből is: 

 

„Még tudjam itt az unokáimat fogadni, gyerekeimet fogadni, mamát fogadni, hogyha eljön.” 

(2013. 68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, 

nyugdíjas) 
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„Mindenki elment a saját boldogulását keresni, én meg nem tudom, én nem akarok elmenni. 

Nekem jó itt. (…) Saját házunk nem lesz.” (2013. 39 éves férfi, devecseri albérletben él 

élettársával, járási hivatalban dolgozik) 

 

„Bízok a jövőben. Gyerekeim, az O. lányom ma nem jött, de majdnem minden nap. Ő is, meg 

én is, ha valami olyan terem a kertben, én adom neki. Ha, ami őneki van, hozza nekem.” (2013. 

70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

  

Két olyan interjú készült használt házat vásárlókkal, amelyben kimondottan negatív 

kapcsolat van az egyén és az új otthona között. A két interjúban közös, hogy az otthon 

kialakítását nehezíti egy olyan rossz élmény, amely a katasztrófa utáni traumát súlyosbította. 

Az 53 éves férfi esetében ez többszörösen összetett, mivel édesanyját, akivel együtt élt, röviddel 

a katasztrófa után veszítette el, majd az elmagányosodását fokozta, hogy barátnője is elhagyta. 

A férfi arról számolt be, hogy a katasztrófát követően nővérével is megromlott a viszonya, 

mivel úgy érezte, hogy tisztességtelenül járt el az anyjuk halála utáni örökség elosztásában, s 

így az interjúalany nem tudott ingatlant vásárolni a lebontott ház helyett. Ezáltal úgy élte meg, 

hogy belekényszerült abba, hogy egy rossz állapotú házban éljen Devecserben, amely az 

unokaöccse tulajdonát képezi. A lakás nagyon közel található – az egyik elöntött utca 

folytatásában – a katasztrófa után elbontott területhez. Az interjú befejeztével a férfi hosszú 

időn keresztül mutatta a ház hibáit, a fal repedéseit. A másik interjúalany egy 72 éves férfi, aki 

meg tudott ugyan venni egy használt házat, viszont a felújítás során kiderült, hogy az eladó 

becsapta, mivel sok szerkezeti gond van az épülettel, a telken pedig a talajjal. Neki nem 

kényszerből kellett az adott ingatlanba költöznie, hanem feleségével közös döntés során 

választotta ki a házat, mégis negatívan viszonyul ahhoz. 

Mindkét interjúban közös, hogy egyértelműen megjelenik az elvágyódás élménye, 

illetve az elbeszélők sokat panaszkodnak a házra. Az elvágyódást az 53 éves férfi esetében 

fokozza az is, hogy az interjúkészítés időpontja idején telt le a városelhagyási tilalom, amelyet 

egy hónapos börtönbüntetése után szabtak ki rá. Ő így beszél arról, hogy nem szeretne a 

lakóhelyen maradni:  

 

„Ajkán akartam nézni bányásztelepen, le volt foglalva, azt is elvesztettem, 300 ezer forintot. 

Mondta a nővérem, foglald le, megkapod a pénzt. Eddig se kaptam meg a pénzt tőle. Ennyi volt 

az egész. Azt is elveszítettem.” (2013. 53 éves egyedülálló férfi, Devecserben él, rokona 

tulajdonában lévő, használt ingatlanban, rokkantnyugdíjas) 
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 A másik interjúalanynál az új házzal kapcsolatos problémák adják az elbeszélés fő 

témáját. Erre a szöveg egészében gyakran visszatér a férfi, s többször felesége is vele 

egyetértésben hozzászól a beszélgetéshez.46 Az elvágyódás az ő szavaiból is kihallható:  

 

„…nem akartunk messzebb menni, mert azért mégiscsak jobb, hogy az ember az egy szem 

gyerekéhez közel van. (…) Ha a gyerekek nem itt vannak, akkor mi Győr környékén kötünk ki, 

mert a rokonság is arra van. De hát, ha megöregszik az ember, nem a rokonságára számíthat, 

hanem jobb esetben a gyerekére.” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, devecseri 

használt ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

 Az interjú egészét átszövi az ellentételező beszédforma, amelyben a régi és az új ház 

tulajdonságait állítja egymással szembe az interjúalany. Az ellentétpárok említése mögött végig 

az a tartalmi elem húzódik meg, hogy minden eltérés a régi házhoz vagy a hozzá kapcsolódó, 

régi életformához képest, rossz. E beszédmódra adnak példát a következő ellentétpárok: a régi 

házban liftet épített a férfi (karbantartóként dolgozott 52 éven keresztül), az kényelmes volt, az 

új házban viszont a feleség azt mondja, hogy „a bokám kikészült. Teljesen kikészült a sok 

lépcsőben itt”. A régi bútor pont jó volt a házba, itt újat kellett venni, mert ide pont nem fért 

be. A virágok ott virultak, itt viszont „egyszerűen sínylődnek (…) Látszik rajta, hogy nem érzi 

jól magát.” – derül ki a feleség szavaiból, amelyek mintha a saját érzéseiket jelképeznék. 

Mindkét idős ember szavaiból hallatszik, hogy nem szeretnek az új helyen lakni. A férfi úgy 

beszél a régi lakóhelyről, például amikor úgy fejezi ki magát, hogy „minálunk ott lent”, mintha 

még most is ahhoz a helyhez tartozna, az lenne az otthona. A feleség szavai nem csak látens 

módon mutatnak arra, hogy nem érzi otthon magát az új közegben, mivel kimondja, hogy „én 

nem szeretek itt lakni”. 

 

A fejezet harmadik kérdése, hogy az új környék otthonná vált-e már a használt házban élők 

számára. Ahogy korábban már említettem, a kérdésre legtöbb esetben nemleges választ 

adhatunk. Az az 58 éves női interjúalany, akinek sikerült azt a kártérítési formát megkapnia, 

hogy építkezhetett Devecserben, a leginkább elégedett az új lakókörnyékkel. Nem említett az 

interjúban olyan problémákat, amelyek a környékkel állnak kapcsolatban. Ennek egyszerűen 

az lehet a magyarázata, hogy háza nem közvetlenül az elárasztott terület mellett található, így 

                                                           
46 A kutatás során törekedtem arra, hogy négyszemközti beszélgetésekre kerüljön sor. Az elemzett interjúk közül 

ez volt az egyetlen olyan, ahol az interjúalanyon és az interjú készítőjén kívül más személy is jelen volt. 
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nem kell naponta szembesülnie az emlékpark látványával, viszont életvitelében sem jelentett 

nagy változást az új helyre költözés, mivel a városközpontban építkezhetett. Egy ezzel 

kapcsolatos családi beszélgetésre így emlékezett vissza: 

 

„Nem bántuk meg. (…) És akkor azt mondta, hogy nem, (ld. a fia arról, hogy nem bánta meg a 

lakóhelyválasztást) mert itt mégis itt van a központban, és ő, ha ki akar menni, kimegy, ha nem 

akkor ő neki ez itt jó.” (2013. 58 éves nő, egy felnőtt fiától külön, újonnan épített devecseri 

házukban, férjével él, óvónő) 

 

Más interjúalanyok esetében a környezet megszokásával kapcsolatban két nehézség áll 

a háttérben. Az egyik – a szomszédsági kapcsolatoknál már jellemzett – új lakóhelyi kultúra 

elsajátítása, a másik pedig a régi életvitelben és napirendben történő változások, amelyeknek 

oka szintén a lakóhely városon belüli elhelyezkedése. Ezek azért kerülnek a legtöbb interjúban 

előtérbe, mert nagy „kulturális” és életvitelbeli változásnak élték meg a károsultak a 

városközponthoz közeli rész elhagyását s a „külterületre” költözést. 

 Az egyik visszatérő probléma, amiről már korábban szintén esett szó, a romák közelsége 

az új lakóhelyen. Így hallunk ezekről a nehézségekről: 

 

„…úgy érzem, hogy akkoriba nem volt ilyen sok cigány, mint amennyi most van. (…) …csak az 

nem tetszik az egész dologba hogy, hogy olyan rendetlenek. (…) Vagy lehet, hogy arra nem 

laktak, én nem tudom. De itt erre én nagyon ritkán találkozok, mondjam azt, hogy fehér 

ember…” 

Többször beszélt az alany arról, hogy gondot okoz neki a romákkal való együttélés. A 

következő szemelvényből az is kiderül, hogy a nő még nem integrálódott teljesen abba a helyi 

kultúrába, ami a városnak azt a részét jellemzi, ahol most él. Látjuk, hogy például azzal a 

nyelvezettel, amelyet a roma nővel való találkozáskor használ, eltér a környéken élőktől. Az is 

kiderül a szövegrészből, hogy ennek a kulturális különbözőségnek az interjúalany is tudatában 

van, viszont az életvitel szintjén – a kapuzárás bevezetése – már elkezdett alkalmazkodni a helyi 

közösség életformájához. „Nem szoktam bezárni. (…) Mer’ én ugye, ezek letegezik a 

cigányokat, én nem tegezem le, én magáztam, vagy valami. Na és akkor ez a kis cigány nő jött 

be. (ld. a lakásába, amíg ő kiment a kertbe) És akkor hát én úgy megijedtem tőle. (…) Elment 

és én azóta elzárom a kaput. Azóta bezárom a kaput.” (68 éves özvegy nő, két felnőtt 

gyermekétől külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 
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„Ott lent, ott nem ez volt. Ott más volt. (…) …olyan előfordult, mikor ideköltöztünk, a kapu 

előtt van egy kis fa, aztán azt nyírtam. Cigányok, négy-öt erőteljes férfi, meg nők beszélgettek. 

(…) Aztán, amikor a férfiak is kiabáltak hangosan, beszélgettek, aztán az egyik nő azt mondja, 

ne kiabáljatok, nem vagyunk süketek, miért kiabáltok? Azért kiabálunk, hogy a parasztokat 

idegesítsük.” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, devecseri használt ingatlanban él 

feleségével, nyugdíjas) 

 

 A lakóhely infrastrukturálisan rosszabb helyzete a másik tényező, amihez többen 

nehezen alkalmazkodnak. Azok esetében megoldhatónak tűnik ez a probléma, akik képesek 

voltak változtatni szokásaikon, napi tevékenységszerkezetükön. Erre jó példát ad az idős nő 

esete, akinek már sikerült alkalmazkodnia az új környékhez. A gyakorlati tevékenységében 

történt változtatás hatására, a korábbi lakókörnyékkel kapcsolatos attitűdje is módosult. Úgy 

tűnik, hogy az ő esetében megindult egy olyan folyamat, amely segíthet kialakítani az új 

környékhez való kötődését. Ezzel párhuzamosan a korábbi környéktől kezd eltávolodni, amely 

így új szerepet kap az életében: egy temetőhöz hasonlóan, az emlékezés helye lesz, melynek 

elfogadását egy saját rítus kialakításával támogatja. 

 

„Most már kezdem. (ld. megszokni a ház környékét) (…) Ugye ott megszoktam, hogy csak 

kimegyek és ott a bolt, minden, minden együtt. Öt percre van tőlem minden. Itt meg azért egy 

jó húsz perc, sőt még akkor egy fél óra is kellett, hogy, hogy, hogy leérjek, (ld. a 

városközpontban található közértbe) most már nem, most már azér… (…) Akkor, ugye, sőt itt 

olyan ismeretlen voltam az ABC-be’ is, akkor még lementem az aa… őőő… ott, oda az abc-be, 

ott mindent tudtam, hogy hol van. Itt, na, most már itt is tudom, mer’ azér’ ez, azér’ mégiscsak 

közelebb van. (…) …nem szeretek arra lemenni. Nem szeretek! Úgyhogy egy évbe egyszer, 

október 4-én megyek arra le. Máskor nem. Máskor nem. Csak akkor. Úgyhogy most már kezdem 

megszokni, de mégse’, mégse’ az igazi valahogy. (68 éves özvegy nő, két felnőtt gyermekétől 

külön, devecseri használt ingatlanban él, nyugdíjas) 

 

 Egy másik női interjúalany szintén egyéni megoldást választott arra, hogy miként 

integrálódhat az új környék kultúrájába, illetve hogyan alakíthat ki új emberi kapcsolatokat. Az 

ő kezdődő sikeres beilleszkedése is annak köszönhető, hogy elkezdte gyakorlati szinten 

alkalmazni a helyi közösség számára megszokott tevékenységeket, ez esetben a „lomizást”.47  

                                                           
47 A lomis piac egy olyan használt árukat forgalmazó vásártér, amely Devecser számára fontos bevételi forrást 

jelent. Elsősorban, de nem kizárólag a roma lakosság számára nyújt munkalehetőséget. 
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„Jó helyen van. Tiszta utca, szeretnek. De azért a régi hely hiányzik, mert ott nagyon jó volt. 

(…) Meg vannak, akik följebb laknak, oda szoktak a szomszédba járni, lomnizni. Ismernek. Ha 

kinn vagyok, megállnak velem beszélgetni, hogy vagyok? Így sokan ismernek erre is. Oda 

kimentek lomizni, én meg árultam.” (2013. 70 éves özvegy nő, három gyermekétől külön, 

devecseri használt ingatlanjában él, nyugdíjas) 

 

 A „városközpont” – „külterület” közötti különbség elfogadásának nehézségeiről 

olyanok is beszéltek, akik még nem tudták megszokni az új környéket. Az ő elbeszéléseik 

egészét megvizsgálva, kiderül, hogy nem változtattak régi életmódjukon, akadályozva ezzel a 

környezetbe való beilleszkedésüket. Arra is látunk példát, hogy nem csupán az egyén 

kötődésének kialakulását nehezíti ez a hozzáállás, hanem konfliktusossá teszi az új 

szomszédokkal is a viszonyt, ezzel tovább súlyosbítva az egyén rossz közérzetét az adott 

helyen. 

 

„Minden közel volt. Mindenki elfogadta a másikat úgy, ahogy van. Nem mindenért szóltak. (…) 

Mikor idejöttünk nem tudtunk itt maradni az udvarban, olyan büdös volt. Az szomszéd állatokat 

tart. (…) Viszont amikor mi idejöttünk három gyerekkel, nem szeretünk benn lenni, ha nem 

muszáj, akkor nem vagyunk benn, inkább kinn. Idejöttünk és szóltunk neki, hogy ez így nem jó, 

mert a ganéj lassan a konyhám ablakán van. Még ő volt felháborodva, hogy mit képzelek én, el 

lehet innen menni. Nagyon rossz az, hogy kijöjjünk ide, az igaz. De muszáj volt valahova. Ennyi 

pénzért nem mindenhova.” (2013. 36 éves nő, férjével és három gyermekével él egy használt 

devecseri ingatlanban, háztartásbeli) 

 

„Én úgy érzem itt magamat, mintha Devecser külterületén laknák. (…). Ott szerettünk lakni. 

Az bent volt a városban, de ez kint van, ez messze van. (…) De valahogy itt úgy érzem, hogy 

olyan, hogy én nem Devecserben élek, hanem Devecsernek egyik külső területén.” 

Az idős házaspár beilleszkedését nehezíti, hogy a környezet megismerése elől elzárkóznak. 

Azzal, hogy például régi bevásárlási szokásaikat folytatják, nem kerülnek elég gyakori 

interakcióba az új környékükkel, így nem rendelkezhetnek elegendő élménnyel és tapasztalattal 

a beilleszkedéshez. „Én például egyedül, jó azóta tönkrement a bokám, de egyedül, azóta 

háromszor voltam el egyedül ebből a lakásból. Vagy kocsival megyek el vagy pedig a Papa 

megy el. Jó mondjuk kenyérért vagy ilyesmiért, mert ha úgy van, beülünk az autóba és 
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elmegyünk a Tescoba.” (2013. 72 éves férfi, egy felnőtt fiától külön, devecseri használt 

ingatlanban él feleségével, nyugdíjas) 

 

Összegezve a Devecser más területén házat vásárlók otthonkötődésének alakulását, először a 

házválasztásra vonatkozó motivációikat mutattam be. Ezt alapvetően két csoportra oszthatjuk: 

vagy a családtagok közelsége, vagy valamilyen „kényszer” (pl. anyagiak, más város 

kultúrájának idegensége) befolyásolta a városban maradást.  

A szomszédsági közösség itt is fontos témának látszik, s a gyakori személyes 

kapcsolatok, a „kimozdulás” elősegítik a feldolgozást. A szomszédsági kapcsolatok alakulását 

vizsgálva azt a legfontosabb kiemelni, hogy e kötelékek korábbi funkciói két részre szakadtak: 

az érzelmi közösséget továbbra is a régi szomszédokkal élik meg a károsultak, a gyakorlati 

segítséget és a rendszeres társaság biztosítását viszont az új szomszédok nyújtják. Az 

iszapömlés előtt e szerepek mindegyikét a régi szomszédság töltötte be. A korábbi szomszédi 

kapcsolatok fenntartása erősen átstrukturálja a korábbi időbeosztást és térhasználatot: a 

városban bejárt terek kiszélesednek, s a napi időkezelés is változik, mivel e kapcsolatok ápolása 

több időráfordítást igényel. Az új szomszédság megítélése általában pozitív, főleg ott, ahol 

gyakori a felőlük érkező segítségnyújtás. Az új közösségbe való integrálódást segíti elő, hogy 

egy működő, „kész” közösségbe kapcsolódnak be a károsultak, ahol a többség stabil 

helyidentitással rendelkezik. A helykötődést általában segíti a helyhez kötődő, emberi 

kapcsolatok gyakori ápolása, ezt a folyamatot erősítheti, hogy az új szomszédok már 

biztosabban kötődnek a lakóhelyhez. A szomszédsági kapcsolatok kialakítását általában nem 

személyes konfliktusok, hanem az eltérő helyi kultúra hátráltatja, amely a városközponthoz 

közeli, alsó devecseri lakásból, a felső devecseri „külterületre” költözésből adódik. Ennek 

többféle megnyilvánulását érzékelik a károsultak, például a roma lakossággal való gyakori 

találkozást, az eltérő intenzitású helyi összejárási szokásokat vagy a zártabb családi életet. Ez 

kezdetben idegenségérzést eredményez számukra. Az összeszokott lakóközösség 

megtapasztalása előtérbe állítja a magasabb életkor kapcsolatalakítást nehezítő szerepét is. 

Összességében ez az a lakóhelyi csoport, amely tagjainak kapcsolathálója szempontjából 

pozitív hozadékai voltak az iszapömlésnek, mivel a fent összefoglaltakból adódóan emelkedett 

az emberi kapcsolataik száma. 

Az interjúk elemzése során azt látjuk, hogy a házra irányuló otthonkötődés 

kialakulásának folyamata még nem zárult le. Mindössze két olyan interjúalany van, akik arra a 

kérdésre, hogy valódi otthonnak érzik-e az új házat, igennel feleltek. Azokon kívül, akik 

kimondottan nem érzik otthonuknak a lakást – a többi interjúalany estében kiderül, hogy igen 
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ambivalens még a viszonyuk a házzal –, viszont törekszenek arra, hogy minél előbb otthonossá 

váljon számukra. Ennek sikerességét mutatja az, hogy ezekben az interjúszövegekben nem 

jelenik meg negatív kritika a lakással kapcsolatban. Az is azt mutatja, hogy természetes közeggé 

kezd válni a lakóhely, hogy kevés és kevéssé aprólékos jellemzést hallunk róla a szövegekben. 

A 2010-es interjúk elemzésében azt láttuk, hogy a lakásról szóló történetek felszaporodtak, 

mivel annak elvesztésével tudatos szintre emelkedett a helyhez való kötődés. Ennek 

visszaesését mutatja az, hogy a lakóhely „visszahúzódni” látszik a hétköznapi tevékenységek 

hátterébe. 

 A lakóhelyi környezettel való viszony elemzése során arra az eredményre jutottam, hogy 

a sikeres környezeti integrációhoz a támogató, új szomszédsági közösségen kívül szükség van 

az egyéni tevékenységszerkezet helyhez történő igazodására is. Azzal, ha az egyén a hétköznapi 

gyakorlatain változtat, láttuk, hogy nem csak az időt lesz egyszerűbb beosztania, hanem a régi 

lakóhelyhez való érzelmi kötődés erőssége is csökkenhet, így az új környezetre vonatkozó 

otthonkötődés kialakulása megkezdődhet. 

 

 

4.3.4 A Devecsert elhagyó károsultak otthonkötődése 

 

A kutatásban megkeresett személyek utolsó „csoportját” azok alkotják, akik a harmadik 

lakásmegoldási lehetőséget választották a kártérítés során: végleg otthagyták Devecsert s másik 

településen vásároltak házat. A vizsgálat 2013-as szakaszában összesen két olyan interjúalanyt 

sikerült megkeresnem, akik elköltöztek a településről. Velük 2013. november 13-án 

beszélgettem, mindkét esetben a megkérdezett otthonában. Az ő elbeszéléseiket elemezve is 

három kérdésre szeretnék választ keresni. Ezek a következők: otthonná vált-e már számukra az 

új ház, az új település és hogyan alakultak a szomszédsági kapcsolataik a katasztrófa óta? 

 A két interjú összevetése különösen érdekes feladat, mivel nagyon sok különbség 

jellemzi az interjúalanyokat, azonban így is kiderül néhány fontos hasonlóság, illetve eltérés 

közöttük és a korábban bemutatott károsulti csoportok között.48 Az interjúalanyok 

élethelyzetéből alapvetően sok különbség származik, ezért érdemes ismertetni a legfontosabb 

tényezőket, melyek komoly hatást gyakorolhatnak az otthonra vonatkozó helyélményük 

                                                           
48 Fontosnak tartom viszont megjegyezni, hogy az interjúk alacsony száma miatt, a fejezetben megfogalmazott 

megállapításokat olyan kiindulópontoknak tekinthetjük, melyek mélyebb megértése, további vizsgálatokat 

igényel. 
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jelenlegi állapotára. Mindkét interjúalany nő és életkorukban sincs jelentős eltérés: egyik 

megkérdezett 58, a másik 64 éves volt az interjúkészítés időpontjában. A családi állapotukban 

viszont különbség az, hogy a fiatalabb nőnek három felnőtt fia van, akik közül egyik családjával 

együtt vele és férjével él egy háztartásban, ami már a katasztrófát megelőzően is így volt. A 

másik alany elvált, s egyedül él, két felnőtt lánya tőle külön, más-más településeken lakik. A 

település, ahova költöztek szintén igen eltérő környezetet biztosít számukra. A 64 éves nő 

Devecsertől távolabb, a 24 km-re fekvő Pulára költözött, amely település lakosságszáma 

alacsony, mindössze 194 fő. A lakosság összetételének sajátos vonása, hogy nagyon vegyes, 

mind arra nézve, hogy a lakók mikor, mind pedig aszerint, hogy honnan kerültek a faluba. Ez 

a település tehát nem csupán viszonylag messze van Devecsertől, de infrastrukturális 

szempontból is sokkal falusiasabb vonásokkal rendelkezik, a járási központhoz képest. Az 58 

éves interjúalany Noszlopra költözött, amely csak 8,6 km-re van Devecsertől s lélekszáma 939 

fő. Ez a lakosságszám jóval magasabb ugyan, mint Pulán, viszont ez is csak kevéssel több, mint 

ötöde a devecseri népességnek.49 Az új lakóhelyre költözés időpontja is eltérő volt, hiszen a 

fiatalabb nő 2012. januárban, az idősebb pedig 2011. áprilisban foglalta el a házát. A Noszlopra 

költöző károsult családnak sikerült az értékbecslések után készpénzben megkapni a házuk árát, 

így az új településen telket vásároltak s új házat építettek. Ebbe az új, de még be nem fejezett 

épületbe költöztek be. A másik nő lánya kapcsolatain keresztül talált a pulai ingatlanra, 

amelynek felújítását csak a beköltözés után kezdte meg. 

A demográfiai jellemzőik bemutatása után, a kettejük között felfedezhető legfontosabb 

eltérést már az elemzés elején érdemes kiemelni, mivel az mindhárom vizsgált kérdéssel 

összefüggésben áll. Ez a különbség abban észlelhető, hogy mennyire birkóztak meg a 

katasztrófa élményének feldolgozásával, amely több tényező együtteséből kiderül. Az 58 éves 

nő nagyon talajvesztetté vált, s nem érez még valódi otthonkötődést az új lakóhely iránt, de 

Devecserben sem érzi már otthon magát. E mellett negatív jövőképpel rendelkezik, általában a 

kilátástalanság, a jövőtervek hiánya jellemzi őt. A 64 éves interjúalany számára viszont már 

egyértelműen otthonnak tekinthető Pula, Devecserhez nem kötődik s jövőképe kimondottan 

bizakodó, pozitív. 

Az idősebb interjúalany élettörténetéből kiderült, hogy nagyon sok komoly változással 

és nehézséggel kellett már a katasztrófa előtti életszakaszában is megküzdenie. Ilyenek voltak 

a válás, az anyagi nehézségek, a többszöri, kényszerű lakóhelyváltás, majd szűkös pénzből 

                                                           
49 A lakosságszámra vonatkozó, 2015-ös adatok forrása: Pula népessége: http://nepesseg.com/veszprem/pula 

(Letöltés ideje: 2016.03.20.), Noszlop népessége: http://nepesseg.com/veszprem/noszlop (Letöltés ideje: 

2016.03.20.), Devecser népessége: http://nepesseg.com/veszprem/devecser (Letöltés ideje: 2016.03.20.) 

http://nepesseg.com/veszprem/pula
http://nepesseg.com/veszprem/noszlop
http://nepesseg.com/veszprem/devecser
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történő házfelújítások s az ezekhez kapcsolódó többszöri munkahelyváltás. Ezzel szemben az 

58 éves interjúalany korábbi életéről az derült ki a teljes interjúszöveget áttekintve, hogy 

minden szempontból, kifejezetten stabil volt a katasztrófa előtt. Példaként érdemes néhányat 

megnézni a két interjúalany e témákra vonatkozó beszámolóiból: 

 

„A szövetkezeti lakásomat eladtam, abból építkeztünk Devecserben. Elváltunk, el kellett azt is 

adni. Aztán én ezt a kis házat, amit most felújítottam, amit elvitte a víz, én abba öltem bele azt 

a pénzt. Abból újítgattam fel. (…) Közben neveltem a gyerekeim, két gyereket. Nem volt 

egyszerű. Közalkalmazotti fizetés. Kaptam 36-38 ezer forintot, amikor középiskolások voltak. 

(…) Én megedződtem, mert meg kellett edződni. Nem sírhattam a gyerekeim előtt. (…) Mentem, 

dolgoztam. Ahová mentünk lakni, én mindig megpróbáltam ott, ahol.” (2013. 64 éves, elvált 

nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

„58 éves vagyok. Nem dolgoztam igazán, talán három vagy négy munkahelyem volt. 16 éves 

koromtól dolgoztam. Négy munkahelyem volt. Most a boltban kilenc évig dolgoztam. Előtte meg 

16 évig nem dolgoztam, otthon voltam. Most meg megint úgy vagyok, hogy félek. Nem tudom, 

hogy meg tudom-e csinálni, nem tudom-e? (…) Mint bolti eladó, én ebben az egy boltban 

dolgoztam. (…) Volt a régi házunk, mert ez a második házunk volt ebben az utcában. Azt 

végignéztük, (ld. annak lebontását) az volt az első házunk.” (2013. 58 éves nő, házas, három 

felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

 Az újbóli otthonkötődés kialakulását tehát, a korábbi életszakaszban átélt traumák, 

nehéz helyzetek mennyisége befolyásolhatja. A szövegekből az derül ki, hogy az ezekkel való 

megküzdés alkalmazkodó képesebbé, mobilabbá teszi az egyént, így sikeresebben alakul ki újra 

a kötődés is.  

 

Ha tömören össze szeretnénk foglalni a három elemzési kérdésre adható válaszokat, azt 

mondhatjuk, hogy 1.) a szomszédsági kapcsolatokat mindketten pozitívan ítélik meg, annak 

integráló szerepe itt is nagy jelentőségű, a szomszédságot már az új lakóközösség jelenti 

számukra. 2.) A régi szomszédi kapcsolatokat egyik interjúalany sem ápolja, teljesen 

kiszakadtak a régi helyi közösségből. 3.) Az új ház már részben otthonná vált mindkét alany 

számára. 4.) Az új település otthonnak tekintésében viszont komoly különbségek rajzolódnak 

ki. 
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 A fenti megállapítások bővebb kifejtése előtt ez esetben is azt mutatom be, hogy miért 

ezt a lakásmegoldást választották a megkérdezettek. Abban nem látunk eltérést, hogy 

mindketten jó döntésnek tartották, hogy nem maradtak Devecserben. Abban is egyetértenek, 

hogy ezzel a döntéssel anyagi hátrányba kerültek az ottmaradókhoz képest. Ezekről a témákról 

így beszéltek: 

 

„Én úgy gondolom, hogy nem bántuk meg azt, hogy eljöttünk. Most se szeretek visszamenni, 

főleg ami most van Devecserben.  (…) Meg amikor elkészült és megnéztük, (ld. a lakóparkot) 

én is úgy gondolom, hogy jobb, hogy nem költöztünk oda. Minden ház egyforma kívülről. Olyan, 

mint egy szellemváros. (…) A házunkért megkaptuk azt a pénzt, amit mondtam. Mi úgy 

gondoljuk, hogy nekünk több járt volna. A többiekhez viszonyítva. (…) Devecserbe nem 

akarom, (ld. hogy oda temessék majd el) mert eljöttem onnét. (…) Azt önként hagytam ott.” 

(2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

„Hiába megnyerjük a pereket, pénzt nem látunk. Mert mindenki vonogatja a vállát és nem 

kapunk érte semmit. És főleg azok, akik úgy hagyták Devecsert. Nem akartunk ottmaradni. (…) 

De én nem akarok visszamenni. (…) Azért, mert én nem maradtam ott, de ők sok mindent 

kaptak. Ha neki a háza esetleg hat millió forintba került, és a mostani háza fel van értékelve tíz 

millióra. Nem biztos, hogy annyiért el tudja adni. Meg ő mindent megkapott, nem kellett a 

kisujját megmozdítani. (…) Mi tudunk olyat, hogy akinek a Karitász, ezek a társadalmi 

szervezetek megcsinálták. Nekem a magam erejéből kellett megcsinálni. Nincs bennem irigység, 

csak hát ezek tények.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, 

nyugdíjas) 

 A hosszabban idézett szövegek mindkét interjú esetében azok két-három különböző 

szakaszából származnak. Egymás mellé téve ezeket, kiviláglik belőlük, hogy mindkét 

interjúalany úgy élte meg, hogy sérelem érte, amikor a többi károsultnak adott juttatások, 

segélyek és segítségek egy részéből kimaradtak amiatt, hogy elköltöztek a városból. A 

lakóhelyválasztásban hozott döntés helyességének igazolása kitűnik abból, hogy mindkét 

szövegben explicit módon elhangzik, hogy véglegesnek tekintik a Devecserből való elköltözést. 

Ennek valódi célja mégis elsősorban az önigazolás lehet, hiszen sok hátrányt éltek meg a 

döntésük vállalása miatt. A lakópark elleni érvek szintén az önigazolás funkcióját tölthetik be 

az 58 éves nő szavaiban. A másik interjúalany egész elbeszélésében mindössze egyszer hallunk 
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a lakóparkról, de arról nem beszél, hogy miért nem szeretett volna odaköltözni. A lakóparkról 

mindkét interjúalany kívülálló attitűddel – s egy fajta büszkeséggel – beszél. 

 

„Az utca elején voltam. A barátnőmmel, ha valakit kerestünk, be nem mentem a házakhoz, mert 

ha nem hívnak, nem megyek. Nehogy azt mondják, hogy kíváncsiskodik. Ha hív valaki, 

bemegyek nagyon szívesen.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, 

nyugdíjas) 

 

A büszkeség, mint az elköltözéshez kapcsolódó érzelem, feltehetőleg nem csak az 

önigazolást szolgálja, hanem abból is adódhat, hogy közvetlenül a katasztrófa után majdnem 

minden károsultnak az volt a reakciója, hogy végleg el szeretné hagyni Devecsert. Ehhez képest 

nagyon sokan mégis a maradás mellett döntöttek. Úgy is tekinthetünk tehát a kiköltözőkre, mint 

akik a károsultak valódi vágyainak bátor megvalósítói. Később részletesebben is lesz arról szó, 

hogy a költözéssel teljesen kiszakadtak Devecser közösségéből, melynek mindketten integrált 

tagjai voltak. E tapasztalat elfogadásához és feldolgozásához is valószínűleg szükség van az 

önigazolásra, a kívülálló szerepének elfogadására s identitásba építésére. 

Abban viszont komoly eltérés van a két károsult között, hogy mi motiválta őket a 

lakóhely kiválasztásában. Az 58 éves nő úgy élte meg, hogy a családtagok döntése befolyásolta 

ebben, melybe nem volt beleszólása. Annak ellenére, hogy az interjúban már arról beszél, hogy 

ő is jónak tartja a kiköltözést, az elbeszélés egészéből kitűnik, hogy nem dolgozta még fel a 

katasztrófát követő változásokat. Többször beszél ehhez hasonlóan: „Nagyon sokszor ezzel 

kínlódok. Rágyújtok és körülnézek: mit keresel te itt?” A 64 éves nő esetében viszont teljesen 

önálló döntésként született meg az elköltözés. Őt elsősorban a devecseri roma szomszédjaival 

kapcsolatban átélt negatív tapasztalatok motiválták a város elhagyására, tehát számára az 

iszapömlés utáni költözés egy lehetőségként szolgált arra, hogy kiléphessen a korábbi helyi 

közösségből. Az előző szakaszban volt már szó arról, hogy Devecser életében egy sajátos, új 

problémát jelent a Dankó telepi roma lakosság szétszóródása. Az interjúalany korábbi negatív 

élményei hatására, illetve az attól való félelem miatt, hogy hasonló helyzetbe kerülhet a 

település más pontján, úgy döntött, hogy elköltözik. 

 

„Nem vagyok rasszista, de egy olyan cigány család lakott mellettem, hogy én olyanból még 

egyszer nem kérek. (…) Bevitték az emberek közé, hogy majd tanulnak. Hát, nem tanulnak. 

Lelakják a házakat. (…) Éjszaka sátorban ott zenéltek. Lomiztak. Hétvégén jöttek hozzájuk a 

kuncsaftok. Beálltak a kapuba, hogy még az utcán, a járdán se lehessen elmenni. Ki se tudtam 
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menni a kapun. Ha szólt neki az ember, akkor elmondták mindennek.” (2013. 64 éves, elvált 

nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

 A másik interjúalany is beszélt a roma lakosság kulturális sajátosságairól, melyek a 

katasztrófa óta konfliktusokhoz vezettek Devecserben. A megkérdezett testvére közvetett 

károsultként maradt a városban, s tőle értesült olyan esetekről, melyek konfliktusforrásként 

szolgálnak a helyi lakosságon belül. Míg az idősebb interjúalany elsősorban a lakóhelyen való 

viselkedésük és a kommunikációjuk sajátosságairól beszélt, mint problémákról, ő főleg a 

közösségi tereken való viselkedésükből származó összeütközéseket említette, ahogy erről az 

alábbi szövegrészletben is beszélt: 

 

„…ronggyal fűtöttek, hogy büdös van, hogy szétszórják a szemetet. Hogy állandóan az utcán 

vannak, jönnek-mennek.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával 

velük él, őstermelő) 

 

 A romákkal kapcsolatos élmények, vélekedések bemutatásával már részben érintettem 

a helyi közösség, a szomszédsági kapcsolatok témakörét. A következőkben arra a kérdésre 

szeretnék választ keresni, hogy hogyan alakultak a szomszédsági kapcsolatok a Devecsert 

elhagyók esetében, a katasztrófa óta? 

 Az idősebb nőtől idézett szövegből már kiderült, hogy számára nyereséget jelentett a 

korábbi szomszédi kapcsolatok felszámolása. A másik interjúalany nem említ az elbeszélésben 

olyan problémákat, amelyek miatt örült volna a régi közösségből való kilépésnek, viszont 

mindkét interjúban nagyon határozottan megjelenik egy közös vonás. Ez az, hogy a devecseri 

szomszédsági, illetve teljes települési közösségből kiszakadtak. Korábbi kapcsolataikat 

általában jellemzi, hogy mind az érintkezések gyakoriságában, mind a kapcsolat mélységében 

ritkultak és koptak. A következő interjúrészlet erre ad példát azzal, hogy bemutatja a térbeli, 

majd az érzelmi eltávolodást a régi ismerősöktől. Azzal, hogy a számára egyik legfontosabb 

témáról (férje közelgő szívműtétéről) sem mesél már a volt szomszédoknak az interjúalany, 

rámutat arra is, hogy a kapcsolatok minősége miként változott. Ez komoly különbséget jelent 

az előző szakaszban bemutatott használt házat vásárló károsultak csoportjához képest. Náluk 

ugyanis azt láttuk, hogy gyakorlati tevékenységeikben egyre inkább be tudnak illeszkedni az új 

szomszédi közösségbe, viszont a barátságok, érzelmi kapcsolatok többsége még mindig a régi 

szomszédokhoz köti őket, amit a rendszeres, személyes kapcsolattartás útján ápolnak. 
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„Talán kétszer vagy háromszor összefutottam velük. (ld. a régi szomszédokkal) Akkor 

megígérjük egymásnak, hogy elmegyünk hozzájuk. Soha nem érsz oda. Ők sem érnek ide. (…) 

És valahogy mindenkivel úgy érzem, barátok, ismerősök, hogy távolabb kerültünk.” (2013. 58 

éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

A 64 éves nő esetében is az elszakadási folyamatot figyelhetjük meg, melyről az interjú 

egyik részében így mesélt: „Én nem megyek oda. Azok nem nagyon jönnek. Ha én valahol 

találkozok velük, akkor. De Devecserben már nincs hova menjek. Nincsen olyan.” (2013. 64 

éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

 A földrajzi távolság természetesen hatással van a családi kapcsolatok fenntartásának 

gyakoriságára is. Ezekről viszont az derül ki – amelyről a családi kapcsolatokról szóló 

fejezetben bővebben is szó esett –, hogy a korábban jó rokoni kötelékek többsége a katasztrófa 

után is fontos támaszt nyújt a károsultak számára. 

 

„Anyámmal tudok még jókat beszélgetni, meg az öcsémmel. (…) Ő Ajkán lakik. De ő vele is 

ritkábban találkozom. Devecserbe sokkal többet jött, mert ott lakik az öcsém. (…) Messzebb 

kerültünk az öcsémmel. Devecserben sokkal sűrűbben találkoztunk. (…) Nem kerültünk 

messzebb, sokkal közelebb vagyunk, (ld. érzelmi szempontból) de időben kerültünk messzebb 

egymástól.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, 

őstermelő) 

 

A Devecsert elhagyó károsultak közösségből való kiszakadásukról többször is beszéltek 

az interjúkban. Az 58 éves nő e folyamat kezdetét egészen a katasztrófáig visszavezeti, s nem 

kizárólag a település elhagyásához köti. Az családja azok közé tartozott, akik a régi ház 

bontásáig végig abban éltek, mivel csak a kertjüket érintette az iszapömlés. Már ebben az 

időszakban azt élte meg, hogy egy kiközösített, megvetett csoport tagja, s ezt ugyanazzal a 

névvel illeti, mint a lakóparkban élők, jelenlegi helyzetüket – „gettónak” nevezi azt a 

lakóközösséget, amelynek 2011. májusáig tagja volt. Találó ez a kifejezés arra az érzésre, amire 

az interjúrészletek is utalnak: mint a zsidók esetében, itt is valami olyan tulajdonság miatt 

sorolódnak az egyének egy zárt és elzárt közösségbe, amely szerzett, nem saját döntésükön 

alapul. Így beszélt erről: 
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„Olyan embertelenül viszonyultak azokhoz az emberekhez, akik ottmaradtak teljesen azon a 

területen. Mi gettónak hívtuk. (…) Nem mehetett be csak az, akinek személyigazolványa volt, 

rendőrök ott mászkáltak, kordonokkal lezárták, hogy erre lehet menni, erre nem lehet, mert 

bontási terület. (…) Kaptunk külön a katasztrófa védelemtől egy papírt, az volt a >>gettós 

papír<<, már ott kezdődött. (…) Szörnyű volt. Még mellettünk ott maradtak a szomszédok. 

Ketten maradtunk abban az utcában. Meg az utca elején laktak. De nem is jártunk át 

egymáshoz. (…) Talán ott készültem ki igazából.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia 

közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

 A 2010-es interjúk elemzése során volt már szó arról, hogy általános volt a károsultak 

között a „bűnösség” érzése, melyet Devecser nem károsult lakosságának hozzájuk való 

viszonya miatt éreztek. Ez az élmény az 58 éves nő elbeszélésében is előkerül, mint jelenleg is 

aktuális probléma, s a lakosság két csoportja közötti feszültség alapjaként az irigységet említi. 

 

„Devecsernek az a fele, ami nem sérült, szerintem kirekesztettek. Mi továbbra is megmaradtunk 

kirekesztettnek nagyon sokáig. De szerintem most is. Mert ők irigyek voltak, hogy mi mit 

akarunk, mennyi mindent kaptunk, új ház, új bútor...” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt 

fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

Az interjúalany egy évig élt ideiglenes lakásként a közelben található nyaralójukban, 

majd Noszlopra költöztek. Azzal, hogy saját elhatározásukból kiléptek a korábbi helyi 

közösségből, folytatódott az az elkülönülés, amit helyben lakva is megélt. Ezzel kapcsolatban 

– akárcsak Devecser végleges elhagyásánál – ismét előtérbe került a saját választás, az önálló 

döntés hangsúlyozása. A közösségből történő kizáródás itt már inkább sorsszerű eseményként 

jelenik meg – amikor alább azt mondja, hogy „maga az élet rekesztett ki” –, nem pedig úgy, 

mint amely a devecseri lakosság hozzáállásából adódik. Az interjúalany elbeszéléséből úgy 

tűnik, hogy ezt, mint az „élet rendjét” el tudja fogadni, s összekapcsolja a saját döntésükkel, így 

tulajdonképpen a kiszakadás átminősül kiilleszkedéssé. Erről az 58 éves nő így beszél:  

 

 „Mi azzal, hogy elköltöztünk, ki lettünk közösítve ezekből a dolgokból. De mi nem bánjuk. (…) 

Én nagyon sokáig éreztem azt, hogy kivetettek vagyunk. Maga az élet rekesztett ki.” (2013. 58 

éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 
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 Abban az esetben, amikor a baráti kapcsolat alapja nem csupán a szomszédsági viszony, 

a térbeli közelség, azt vehetjük észre, hogy a családi kapcsolatokhoz hasonlóan, az sem változik 

meg alapvetően a katasztrófa és a költözés után. A 64 éves nő többször mesélt egyik 

barátságáról, amely egy régebbi szomszédi kapcsolatként alakult ki, azonban az ismerőse még 

évekkel az iszapömlés előtt elköltözött egy másik településre. Ez a baráti kötelék nagy lelki 

támaszt nyújtott neki, amíg a katasztrófa után kórházban volt, s azóta sem változott, hogy új 

lakóhelyére került. Ennek gyakorlati és érzelmi fontosságáról is beszélt az interjúalany: 

 

„Sokszor jött az I. barátnőm meg a kisebbik lányom. Nagyon sokszor azokkal beszéltem, meg 

sírtam. (ld. a kórházban) (…) A barátnőm 69 éves asszony, sokszor felhív, mindig mondja, hogy 

te mindig racionálisabban látsz dolgokat. Sokszor kikéri a véleményemet.” (2013. 64 éves, 

elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

 A régi szomszédsági kapcsolatok mellett természetesen fontos megvizsgálni azt is, hogy 

mennyire integrálódtak a károsultak az új település helyi, szomszédsági közösségébe. Itt is úgy 

látom, hogy az újonnan kialakuló szomszédsági kapcsolatok nagyon fontos erőforrásul 

szolgálnak ahhoz, hogy az interjúalanyok otthonkötődése ismét kialakulhasson. A két település 

esetében feltehetőleg más ütemben történik a beilleszkedési folyamat, hiszen nagy különbség 

van méret és lakosságszám tekintetében közöttük. Mindkét falu helyi közössége igen nyitottan 

fogadta a károsult személyek beköltözését. A károsultak közeledésre adott reakciója azonban 

ugyanennyire fontos a kapcsolatalakítás szempontjából. Azt a szabályszerűséget, melyre a 

szakirodalmi háttér ismertetésében és a korábban bemutatott csoportoknál is rámutattam, itt is 

megerősíthetem. A minél gyakoribb kapcsolatfelvétel, a közösségbe járás elősegíti az egyéni 

jól-lét növekedését, illetve a beilleszkedési folyamatot. Erre kifejezetten jó példát ad az idősebb 

interjúalany története. Többször hallunk tőle arról, hogy tudatosan eldöntötte, hogy gyakran 

megy emberek közé, sokszor kimozdul a katasztrófa után. Ezt nem csupán Pulán gyakorolja, 

hanem korábban, a kórházi tartózkodása utáni néhány hónapban is, amikor Veszprémben élt 

albérletben. Erről így mesélt: „Régi, kovácsoltvas lépcső, azok felérnek négy emelettel. Naponta 

lejöttem egyszer vagy kétszer. Magamat elláttam. Úgy gondoltam, hogy ha nem főzök ma, 

elmentem a... étterembe. Én mentem mindig, emberek közé. Mentem, mentem.” A 2010-es 

interjúk alapján beszámoltam már arról, hogy a devecseri emberek számára a szomszédsági 

kapcsolatok jelentették a szocializáció elsődleges közegét. 2013-ban a lakóparkba kizárólag 

károsultak költöztek, szegregáltan, ami nehezítette a szomszédsági közösség kialakítását. Ezzel 

szemben ott, ahol egy „egészségesen” működő, helyi közösségbe került be a károsult személy, 
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sikeresen alkalmazhatja a korábbi szomszédsági kapcsolatalakításhoz szükséges eszközöket. A 

falusias jellegű közösségekben ilyenek például a viszonosságon alapuló segítségnyújtások, a 

közösen végzett kerti munka, a házfelújításban nyújtott segítségek vagy olyan „helyettesítési” 

feladatok, mint esetleg a posta átvétele, házfelügyelet. Ahol ilyen közös tevékenységeket élnek 

át a tagok, ott a környezetpszichológiai nézőpont szerint oly fontos, közös élmények is többször 

átélhetővé válnak, amelyek elősegítik a közösséghez való kötődést, ami a hely iránt kialakuló 

pozitív érzelmi viszony megjelenését indukálja. A 64 éves nő a következő szövegrészletben az 

említett közösen végzett tevékenységek, a gyakori kommunikációs érintkezés integráló 

szerepét mutatja be, amelyek következtében erősödik a bizalom és az érzelmi kötelékek, 

visszahatva ezzel az egyén otthonosságérzésének megszületésére. 

 

„Jó a viszony. Befogadtak a faluba. (…) Ha már két-három napig nem látnak, akkor már 

jönnek. Szoktunk kint dolgozni, beszélgetünk. (…) Itt a T. (ld. őt már barátjának tartja) Ezek 

olyan szomszédok, hogy most az idén nagyon jó termés volt a gyümölcsfákon. A T.-től birsalmát 

kaptam, meggyet. Szoktunk csereberélni virágokat. Vagy ha arról van szó, hogy meg kell neki 

valamit segíteni, múltkor nála kicserélték az ablakot. Nem tudta felrakni a függönyt. Felraktam. 

(…) Ha valaki megy valamerre, T. is beszól, el kell hozni valamit? Jóval idősebb ám nálam, 78 

éves.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

 A másik interjú pont ennek a sikeres integrációs folyamatnak az ellenkezőjére, majd 

kezdeti szakaszára ad példát, alátámasztva ezzel az eddig mondottakat. A fiatalabb nő a 

katasztrófától kezdve egyre kevésbé létesített személyes kapcsolatokat, drasztikus módon 

szakítva korábbi életformájával. Az iszapömlés előtt bolti eladóként dolgozott, amely során 

sokat volt emberek között. Az interjú több pontján hosszan beszélt erről a változásról: „Nem 

találkozok emberekkel, ha nem megyek ki arra. Nagyon sokszor gondolok arra, hogy csak azért, 

mert nem mész arra. Nem is akarok. Olyan, mint hogyha saját magamat kirekesztettem volna 

az életből.” Ezt az elzárkózó stratégiát a Noszlopra költözés után hosszabb ideig folytatta. 

Felismerve azonban, hogy a jobb közérzet megteremtéséhez a reszocializáció szükséges, 

tudatosan döntött arról, hogy az új közösség irányából érkező érdeklődést viszonozni fogja. A 

közösségi beilleszkedés folyamata az interjúkészítés időpontjában még nem látszott 

lezárultnak, viszont a gyakoribb kommunikációval, a közös programokon való részvétellel, 

feltehetőleg idővel erősödni fog. Alább egy hosszabb idézetben kiemelem azokat a 

szövegrészeket, amelyek jelenlegi állapotát mutatják be. 
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„Én nagyon magányos voltam. Talán most is magányos vagyok. Itt is az a baj, hogy ebben az 

utcában a fiatalok odébb laknak. De ő hozzájuk mi már idősebbek vagyunk. Befogadtak 

bennünket. (…) Ők szoktak nyáron bulikat szervezni, oda át is szoktak minket is hívni. Be is 

illeszkedtünk. (…) Nagyon aranyos emberek laknak itt Noszlopon. Barátságosak, kedvesek. 

Egyszer-kétszer elmentem a boltba, mert én nem voltam hajlandó elmenni, csak a férjemet 

küldtem el. (…) …elmész a boltba és vadidegen kisgyerek, idős néni, fiatal fiú… és köszön. 

Mindenki köszön. Azt se tudta, ki vagyok. (…) Akkor az ember rádöbbent, hogy tudják is, hogy 

ki vagyok, csak én nem tudom, hogy ők kik. Aztán mindenkivel kicsit beszélgettem. Ha már az 

ember többször találkozik velük, ha már itt az utcán végigmegyek, tudom már, hogy ki hol lakik. 

– Hogy tetszik lenni? – Azért nekünk is kezdeményezni kell. Most már van egy-két barátunk meg 

ismerősünk, akikkel össze is járunk.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a 

családjával velük él, őstermelő) 

 

A következő elemzési szempontra rátérve – mennyire vált otthonná az új ház a károsultak 

számára? – meg kell figyelni, hogy miként jelenik meg a régi és az új lakás interpretálása az 

interjúszövegekben. 

 A két interjúban e téren is nagy eltérések figyelhetők meg. Az 58 éves nő elbeszélésében 

kifejezetten sokszor hallunk a régi és az új házról is. Ezzel szemben a másik interjúalany csak 

ritkán és nagyon tömören, tárgyilagosan beszélt az új otthonáról. Ahol többet hallunk róla, még 

kevésbé értelmezhetjük megszokottként, sajátnak érzettként, és egyáltalán otthonként a házat. 

(Brózik 2006:75) A fiatalabb nő esetében arra is érdemes külön figyelmet fordítani, ahogyan a 

lebontott házukról beszél. Azt még most is a sajátjaként emlegeti, amikor olyan birtokos raggal 

ellátott szavakkal mesél róla, mint „A házamból igazán azt mondták, hogy csak a kapcsolókat 

lehetett leszerelni, lámpákat.”, „Nem láttam a házamat bontani.”. Miközben sokszor szól a 

régi és az új házról, kiderül, hogy nagyon ambivalens az azokhoz fűződő viszonya, ezzel 

kirajzolódik annak a képe, hogy az otthonkötődése az interjú idejében éppen egy olyan fázisban 

volt, amikor a régi házhoz is kötődött még, azonban az új lakóhely belső tereit is már elkezdte 

sajátjának érezni. Az új házhoz való kötődést rontja egy számára nagyon negatív és súlyos 

élmény: a férje szívproblémája. Tulajdonképpen az derül ki az elbeszéléséből, hogy magát az 

új házat, a házépítést „hibáztatja” a betegség kialakulásáért: 

 

„…nem lett könnyebb semmi, hanem fokozatosan egyre nehezebb. Szoktam mondani a 

férjemnek, hogy nagyot álmodtál. Kifogott rajtad. És tényleg kifogott rajta. Annyira embertelen 

volt, áprilisban, 2011-ben építkezni, a fiammal együtt. Január 21-én beköltöztünk. Ez alatt ezt 
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mind megcsinálta, ami itt van a házban. Szerintem ő teljesen kizsigerelte magát. Ez lett a 

következménye.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, 

őstermelő) 

 

 A férj betegségétől, mint az otthonkötődésre is hatást gyakorló tényezőtől, nem 

tekinthetünk el, mivel az egész interjún átívelő, többször visszatérő, aktuális témaként kerül 

bemutatásra. Amint említettem, az interjúalany a ház belső tereit már otthonosnak érzi, viszont 

a kertet, a környezetet még nem tudta elfogadni. Feltehetőleg három főbb ok állhat ennek a 

hátterében, egyrészt az a kudarcélmény, ami abból adódik, hogy pénzhiány miatt nem tudták 

befejezni a tervezett építkezést. Erről beszél például, amikor azt mondja, hogy „nincs meg az a 

rendezett körülmény, hogy tiszta udvar, járda, virágok az ablakban. A teraszon nincs korlát. A 

rendetlenség idegesít, az fáj.” Másrészt a katasztrófa következményeivel való szembenézés 

hiánya is azt okozhatja, hogy a lakásban, ahol nagyrészt a régi bútorai, tárgyai veszik körül, 

már otthonosan érzi magát, viszont a szélesebb környezetére nézve még nem éli meg így. Azt 

értem ez alatt, hogy a fejében élő mentális térképen még mindig a régi ház és annak környéke 

jelenik meg, amit szándékosan őriz. Elzárkózik az elöl, hogy szembenézzen a régi lakóhelyi 

környezet jelenlegi képével, így folyamatosan a katasztrófa előtti rendélménnyel hasonlítja 

össze a mostani ház állapotát. Az elzárkózásról úgy beszél, hogy „én most is ott látom a 

házamat, kerítésemet, a zöld füvet, a fát, a kutyát, mindent. Azért nem akarom megnézni, hogy 

legalább ez a kép hadd maradjon meg bennem.” Végül szerepet játszhat benne a jelenlegi, 

kilátástalan, megtört lelkiállapota, a jövőkép hiánya, amiben az elmagányosodásnak és a férj 

betegségének is nagy szerepe lehet. Ennek következménye, hogy nem a továbblépés 

lehetőségeként tekint a még hátralevő feladatokra, hanem akadályként. Erre utal, amikor azt 

mondja, hogy „a tűz, irtózatos nagy erőt adott. Ez átment egy közönybe. Más szót nem tudok 

rá.” A ház építésébe, felújításába fektetett saját munka nála egyáltalán nem jelenik meg, ő 

végig, mint a költözés, az építkezés „külső szemlélője” s elszenvedője szerepel az 

elbeszélésben. A befektetett munka tehát, mint a házzal kapcsolatban érzett otthonkötődést 

elősegítő tényező, itt is igazolódni látszik, a használt házat vásárlók helyzetéhez hasonlóan. 

 Az otthonkötődés kialakulását az ő esetében is hátráltatja, hogy nehezen szokja meg az 

új ház berendezését. Erre ad példát, amikor arról mesél, hogy összekeveri a konyhaszekrény 

fiókjait, amikor keres valamit, vagy az, hogy a régi ruhásszekrény katasztrófa előtti elrendezése 

jut eszébe. Ezek a napi szintű nehézségek hatással vannak arra, hogy úgy érzi, hogy „Nem 

szoktam még mindig meg. Három év után…”. Az otthonkötődés kialakulása tehát esetében is 

megkezdődött, viszont nagyon ambivalens képet mutat annak jelenlegi állapota. Ez abból a 
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vívódásból is kiderül, ami átível az egész interjúszövegen, amikor ehhez hasonló szövegrészek 

hangzanak el: 

 

„Még mindig az az otthon. Otthon tudtam, hogy mi hol van. Ha megkérdezik, most is el tudom 

mondani… (…) Onnét engem kivettek és valahova elraktak. De én oda akarok visszamenni. 

Vagy ott szeretnék lenni.” 

 

Máshol viszont így beszél az otthonról: „Akárhogyan is mondom, azért otthon érzem magamat, 

csak nem az igazi. (…) Én itt jól érzem magamat már. De addig, amíg ki nem megyek. (…) 

Azok a régi érzések nem fognak visszajönni. De az is lehet, hogy egyszer visszajön. (…) Egyszer 

így gondolom, utána meg rákérdeztél, és mégis azt mondom, hogy itthon érzem magam. Hogy 

ez is már az otthonom. Muszáj, hogy az legyen, mert különben nem bírnám ki.” (2013. 58 éves 

nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, őstermelő) 

 

 A 64 éves interjúalany nagyon eltérő módon éli meg az új házhoz való viszonyt. 

Egyáltalán nem beszél a ház beosztásáról, arról, hogy gondot okozna neki az abban való 

eligazodás. Mindössze röviden elmeséli, hogy hogyan talált rá a házra – lánya udvarlójának 

családtagjáé volt –, illetve arról is szól tömören, hogy önerőből, az összes pénzét ráfordítva 

felújította. 

 

„Felmerült az, hogy eladom. De rossz állapotban volt. Ami pénzeket kaptunk… (…) Azokat 

mind összeraktam.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

 Arra a kérdésre, hogy otthonának érzi-e a házat, egyértelműen igennel felelt. Ennek 

hihetőségét az interjú teljes szövegéből kihallható elégedettség is alátámasztja. Az előbb 

bemutatott hozzáállással ellentétesen őt motiválja az, hogy még nincsen kész a teljes felújítás. 

Ez a jövőképét is pozitív módon befolyásolja, hiszen célt ad neki: 

 

„Ha lenne pénz, sikerülne a másik részt felújítani. Nem olyan egyszerű dolog. Ez motoszkál, ez 

motivál, hogy hogy tudnám csinálni, hogy jó legyen. Itt olyan dzsumbuj volt, mikor idejöttünk 

a barátnőmmel. És most meg lehet nézni. Sokan mondják.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt 

lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 
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 Nála is megjelenik a befektetett munka értéke, melyet a helyi közösség elismerése még 

jelentősebbé tesz. Mind a közösség számára fontos érték tehát a házba fektetett saját munka, 

mind pedig az elbeszélő számára. Ebből látjuk azt, hogy az új lakóhelyen is hasonló értékrend 

uralkodhat, mint a devecseri, alapvetően inkább falusias jellegű helyi kultúrában. Azáltal, hogy 

az interjúalany korábbi szocializációs közegéhez hasonlóval találkozik Pulán is, az itt 

megismert normákat és értékeket sikeresen magáévá tudta tenni. Az, hogy a környezetében élők 

véleményét referenciapontként tekinti a saját teljesítményének megítéléséhez, szintén a 

közösségbe történt integráltságra utal. A másik interjúalany esetében az ilyen jellegű 

elismerések – melyek erősíthetnék a saját házhoz való kötődést – nem jelentek meg. Ennek 

elsődleges oka valószínűleg az, amelyről már volt szó, hogy a szomszédsági kapcsolatai még 

nem igazán erősek, s általában kevesebb családon kívüli, személyes érintkezésről számolt be. 

Összességében tehát, a saját ház megítélése javul azzal, ha az egyén jobban integrálódott már a 

helyi közösségbe. Az onnan származó elismerések hatására, a házra vonatkozó saját vélemény 

is pozitívabb lesz. 

 Végül még egy tényezőt kell megemlíteni, ami segíthette a 64 éves nőt abban, hogy 

valóban otthonnak érezze már az új házát. A károsult elbeszéléséből kiderül az, hogy számára 

az emlékek, az eszmei értékkel bíró tárgyak nagyobb értéket jelentenek, mint a lakóház. Ezek 

megsemmisülését élte meg a legnagyobb veszteségként. Ez a sajátosság abból az igen mobil 

életformából is adódhat, ami jellemezte az interjúalany életét. Így beszélt erről: 

 

„…nincs az anyámról fényképem, a testvéreimről, a gyerekeimnek a kiskori képei. Még annak 

idején kazetta volt, amire rábeszéltek. Ezek az apróságok. (…) …egy idő után felvillannak olyan 

emlékek, hogy itt voltunk kirándulni, onnan hoztunk egy kis mütyürkét, nem nagy jelentőségű, 

de mégis egy valami. Ilyen. Nekem ez nagyobb érték. (…) Házam lett azért. Csak ezeket nem 

lehet pótolni. (…) Ez a fiatalságom. Meg a fényképek. Meg a könyvek, amik nekem voltak. Én 

szerettem.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

A harmadik elemzési kérdés arra vonatkozik, hogy az új település mennyire vált otthonná a 

károsultak számára? 

 Itt is szükséges azokat az utalásokat is megvizsgálni, amelyek Devecserre vonatkoznak 

a szövegekben. Összességében többet hallunk az interjúkban a régi településről, mint az újról. 

Abban hasonló a két narratíva, hogy abban Devecser, mint város, már nem jelent otthont a 

károsultaknak. Míg a fiatalabb nő a régi ház helyének megváltozásával nem akar szembenézni, 
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a Devecserben bekövetkezett változásokat ő is figyelemmel követte, s többször találkozott is 

azokkal, amikor a városban járt. Így beszélt erről: 

 

„Olyan könnyű. Az új részekre nem próbálok figyelni, mert engem nem érintenek ezek a 

nagyobb változások. (…) Csak azt az egyet próbálom elkerülni. (ld. a régi ház helyét) (…). 

Amikor lenézek: Úristen, itt mi van? Az első pillanat. Utána már nem zavar. Nyugodtan 

nézhetek arra.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük él, 

őstermelő) 

 

Elsőként azt érdemes megnézni, hogy a károsultak hétköznapi térhasználatában 

mekkora szerepe van Devecsernek. A két elbeszélésből kiderül, hogy addig, amíg a kártérítési 

ügyeket kellett intézniük, többször látogattak el oda, s volt egy olyan időszak is, amikor a napi 

ügyeket, például a bevásárlást is ott intézte az 58 éves interjúalany. 2013 őszére azonban már 

csak azok a tennivalók kötik őket a városhoz, amelyekre kizárólag ott nyílik lehetőség. Ezekről 

így beszéltek: 

 

„Voltam többször ott, amikor a bútort kiválasztottuk, amit kaptunk. Én mentem. De én nem 

akarok visszamenni. (ld. visszaköltözni) (…) Én kevesebbet járok Devecserbe.” (2013. 64 éves, 

elvált nő, két felnőtt lányától külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

„Elején többet is mentünk Devecserbe. Valahogy most már ez is elmarad. Csak akkor mész, ha 

muszáj. Ha intéznivalód van. Vásárolni már nem is Devecserbe járunk, hanem Ajkára. Bemész 

a postára, az OTP-be.” 

„…a könyvelőhöz és a fodrászhoz szoktam menni. (…) Ott veszem a macskáimnak meg a 

kutyáimnak a tápot.” (2013. 58 éves nő, házas, három felnőtt fia közül egyik a családjával velük 

él, őstermelő) 

 

 A Devecserről szóló szövegrészletekben egyértelműen kifejezésre juttatják az 

interjúalanyok, hogy érzelmi síkon sem otthonuk már a város. Az idősebb interjúalany erre utal, 

amikor azt mondja, hogy „Devecserben már nincs hova menjek”. Amikor ez elhangzik, arról 

beszél éppen, hogy a korábbi szomszédsága is szétszóródott, velük sem tart már aktív 

kapcsolatot, ők sem kötik már a korábbi helyhez. Ezzel párhuzamosan kiderül a szövegéből az 

is, hogy a Devecsertől való elszakadás nem volt fájdalmas számára, az onnan való kiválása 

lezárt folyamatként tekinthető. Életének az az időszaka múlt idejűvé vált, az emlékezet részévé. 
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„Én soha nem gondoltam rossz érzéssel. Soha. Nekem jó élményeim voltak. A szomszédok, a 

munkahely. Nekem nem volt gond, hogy nekem hol kell lehajtani a fejemet. Én egy olyan 

életszemléletet kaptam az én édesanyámtól, ebbe nevelt bele, hogy el kell fogadni. (…) Soha 

nem álmodtam semmi Devecserrel kapcsolatost.” (2013. 64 éves, elvált nő, két felnőtt lányától 

külön, egyedül él, nyugdíjas) 

 

A másik interjúalany sem kötődik már érzelmileg a városhoz. Az elbeszélés egészéből 

kirajzolódott, hogy a korábbi ház helye és annak környéke iránt, amelyet az iszap elöntött, még 

mindig erős kötődést érez az alany. Ezzel szemben, arra a kérdésre, hogy Devecser iránt érez-

e ilyet, egyértelműen nemleges választ adott. Ezzel kapcsolatban mesélte el azt a történetet, 

melyből már idéztem korábban, hogy nem szeretné, ha Devecserben temetnék majd el, mert 

onnan saját döntése alapján eljött. 

Abban viszont eltérnek egymástól az elbeszélések, hogy az egyik interjúalany már 

otthonként tekint az új településre, a másik viszont ebből a szempontból a „hontalanság” 

állapotában volt az interjúkészítés idején. A 64 éves nő területi identitását már a Pula iránti 

elköteleződés, az azzal kapcsolatos életforma tudatos vállalása jellemzi. Amikor például azt 

mondja, hogy „vidéken lakom”, arra az életformára utal, amelyet már elsajátított, magáénak 

érez, melynek része az alacsonyabb infrastrukturális ellátottság, a nagyobb üzletek távolsága. 

Saját életmódját is ehhez igazította, s elégedett azzal. A másik nő viszont tudatában van annak, 

hogy a tágabb környezetre vonatkozóan nem alakult még ki otthonkötődése, s ezt ki is mondja: 

„Noszlop meg még nem az enyém”. Igen borúsan látja a kötődés későbbi kialakulásának 

lehetőségét, s arra a kérdésre, hogy az új falu otthon-e már a számára, azt feleli, hogy 

„Szerintem nem. Sosem lesz az.”. 

 

Úgy lehetne összefoglalni azokat a sajátosságokat, melyek kimondottan a Devecsert elhagyó 

károsultaknál rajzolódtak ki, hogy ők annak hatására, hogy elköltöztek Devecserből – tehát 

földrajzi értelemben kiléptek onnan –, társadalmi szempontból is kiszakadtak a helyi 

közösségből. Azoknak a jelentős emberi kapcsolatoknak a jellege nem változott, legfeljebb a 

fizikai érintkezések száma csökkent, melyek nem kizárólag a szomszédsági viszonyon 

alapultak. A lakóhelyhez való kötődés kialakulásában és a reintegrációban – melyek 

szükségesek a jól-lét és az egészséges identitás megerősödéséhez – tehát nem a korábbi 

szocializációs környezetből származó emberei kapcsolatok játszanak szerepet, hanem az új 

szomszédsági kötelékek. A kapcsolatoktól való elzárkózás a Devecsert elhagyók esetében is 
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hátráltatja a feldolgozást, ami a jövőkép hiányában, a talajvesztettség érzésében és az 

otthonkötődés kialakulásának hiányában is tetten érhető. 

 Abban, hogy melyik interjúalanynak, mennyire jelent már otthont az új ház, nagy 

eltéréseket láttunk. Ha ezt a kérdést meg szeretnénk válaszolni, nem tekinthetünk el attól sem, 

hogy mennyire integrált tagjai az új közösségnek. Amennyiben a korábbi lakóhelyi közösség 

értékrendje közel áll az új, befogadó csoportéhoz, akkor azt könnyebben tudja interiorizálni az 

egyén, ezzel fogékonnyá válva azokra az elismerésekre, melyek annak tagjaitól származnak. A 

lakóház megítélését erősen befolyásolják az ahhoz kapcsolódó negatív élmények is, amelyek 

akadályozzák azt, hogy az egyén el tudja fogadni otthonként. Az is kiderült, hogy a korábban, 

gyakrabban átélt életváltozások – legyen az munkahelyváltás, költözés, vagy egyéb 

meghatározó élmény – könnyebben alkalmazkodóvá teszik az egyént az új lakóhely 

elfogadásában. Az így kialakuló, mobilabb életvitel hozzájárul ahhoz, hogy az apróbb 

emléktárgyak nagyobb értéket jelentenek, mint maga a ház, így annak elvesztése könnyebben 

feldolgozható élményt jelent. 

 Ha összegezni szeretnénk a települési kötődésről mondottakat, arról számolhatunk be, 

hogy Devecsert elhagyva, a hellyel való találkozások ritkulásával, már nem érzik az 

interjúalanyok otthonuknak azt. Az új lakóhelyen alakított kapcsolatok, a környék megismerése 

viszont segítenek kialakítani egy egészséges helyidentitást az új településre vonatkozóan. 

Akárcsak a szomszédsági kapcsolatok kialakításánál, itt sem válik otthonossá az új település, a 

környezet és az egyén közötti, gyakori kapcsolatteremtés hiányában. 
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5 Összegzés 

 

2010 őszén, az első interjúk elkészítésével egy olyan kutatás vehette kezdetét, mely nem csak 

a nehéz körülményektől, de az érzelmektől sem volt mentes. 

A körülmények szemmel láthatólag rendeződtek: Devecser átépült, megújult, s minden 

károsult személynek lett újra fedél a feje felett. Már nem „akadályozza” a hatóságok felügyelete 

sem a helyi lakosok, sem a külső szemlélő (a kutató) szabad mozgását. Ránézésre tehát úgy 

tűnik, hogy visszaállt a régi rend. Sőt, a városkép szép, új s a Makovecz épületekkel nagyon 

egyedi lett. 

Az érzelmek szerepéről is szólni kell. Mind az interjúalanyok, mind a kutató számára 

nagy jelentősége volt az időnek annak megértésében és feldolgozásában, ami Devecserben 

történt. A feldolgozás szót használva itt annak kétféle jelentésére is hangsúlyt kell fektetni. 

Egyrészt a kutatás eredményei is arra mutatnak, ahogy a közmondás is szól, hogy „az idő 

begyógyítja a sebeket”, tehát a lelki sebek (be)gyógyulásában is nagy szerepe volt az eltelt 

éveknek. Másrészt a kutatói szerep – kiváltképp, ha annak eszköztárában nagyon puha, 

kvalitatív módszerek szerepelnek – is igényli az időt, mert a hallottak, látottak, feljegyzettek 

megértéséhez térben és időben el kell távolodni ahhoz, hogy hozzá lehessen kezdeni az anyagok 

értelmezéséhez. Ez a két folyamat egymással párhuzamosan zajlott, így a vizsgálattal közelebb 

kerülhettünk a történtek, mint folyamat áttekintéséhez. 

Az idő szerepe természetesen nagyon becsapós, hiszen, ha egy kicsit közelebb lépünk, 

azt látjuk, hogy nem minden károsult személy számára nyújtott segítséget. Ezt látva fontosnak 

tartottam feltenni azt a kérdést – mely így kutatásom alapkérdése is lett –, hogy mely társadalmi 

kapcsolatformák, hogyan járulnak hozzá az egyén traumafeldolgozásához, egy olyan volumenű 

katasztrófát követően, mint a vörösiszap-ömlés? 

A becki kockázat-társadalom elméletben megfogalmazottak több ponton igazolást 

nyertek a devecseri eset vizsgálata során. 1) Kutatásom során egy olyan tipikusan posztmodern 

élethelyzetet vizsgáltam, amelyben az emberi termelő tevékenység végterméke – a gyár és 

annak tárolójából kiömlő vörösiszap – a becki értelemben – „demokratizált” módon – 

kockázatot jelentett a helyi összlakosság számára. Láthatóvá vált a vizsgált példán keresztül, 

hogy a XXI. századi individuális szabadsággal (vagyis, hogy kevéssé határozza meg az egyéni 

lehetőségeket és identitást az adott közösséghez tartozás) párhuzamosan jelen van a mindenkire 

kiterjedő kockázat „kötöttsége”, mely alól az egyének társadalmi státuszuktól függetlenül, 

képtelenek szabadulni. A társadalmi státusz szerepe nem csak az azonos mértékben megélt 



183 
 

fenyegetettségben, de a katasztrófát követő válaszreakciókban (pl. megküzdési stratégiák, 

családi kapcsolatok alakulása, új otthon megszokása) sem hozott jelentős különbségeket 

Devecserben. Az, hogy egy ilyen jellegű katasztrófával kellett egy vidéki, falusias jellegű 

közösségnek szembekerülnie, igazolja azt, ami a becki elméletből is következik, hogy 

napjainkban nincsenek „védett” csoportok. 

A becki elmélet szintén visszaköszön 2) az egyének reflexivitásának „kényszerében” 

(egyénekre háruló, gyors döntések sokasága a katasztrófa után) és képességében 

(élettörténetekben a személyes identitás megfogalmazásának képessége; a döntésekben, a 

katasztrófát követő cselekvésekben nem kívülről kapott, hanem egyéni megoldási és 

feldolgozási stratégiák kidolgozása). 3) A társadalmi „hálózatosság” is tetten érhető, amikor 

katasztrófa felelősei definiálhatatlanokká válnak (mint ahogyan utóbb kiderült, a bírósági 

döntés felmentette a korábban felelősnek tartott személyeket). 4) Végül az elméleti bevezetőben 

említett refeudalizációs tendencia is megjelenik a kutatási eredményekben (pl. kommunikációs 

képesség a családon belül, kompromisszumkészség, közös döntéshozatal képessége, a 

probléma felismerésének képessége). 

Visszatérve a reflexivitás kérdésére, meg kell jegyezni azt, hogy egy 

tradicionálisabbnak tűnő társadalmi csoport esetében is beindul a reflexív képesség, amint e 

posztmodern élethelyzettel szembesülnek. A kutatás során nem csak a posztmodern 

élethelyzettel, a kockázat-társadalmi léttel, hanem a posztmodern emberrel is találkoztunk. Ez 

látszott például a reflexiós képességükből, amely megkülönbözteti őket a tradicionálisabb 

társadalmak emberétől, aki nem építi, nem aktualizálja helyzettől függően személyes 

identitását, hanem a közösségre való tekintettel „kapja” azt. A devecseri élettörténetek 

elbeszélésében láthatóvá váltak az egyéni küzdelmek és a személyes identitás jellemzői. Itt 

azonban – az első ránézésre tradicionálisabb jellegű települési keret ellenére – azt látjuk, hogy 

az elbeszélők a becki és giddensi értelemben véve reflektálnak a környezetükben és saját 

magukban észlelt változásokra. 

Harvey és Laclau elméleti megközelítései, amelyek alapján a posztmodern társadalmak 

állandó változékonyságáról és az egy központi irányítóelv hiányáról beszélnek, szintén tetten 

érhetők a kutatás eredményeiben. Laclau szavainak igazsága köszön vissza abban, hogy a 

traumafeldolgozásban nincs egy olyan elv – például a vallás vagy a kapitalista szemléletmód 

(ld. munkába vetett „hit”) – amely általános érvényű segítséget adott volna a károsultak 

mindegyikének a továbblépésben. A feldolgozást segítő megoldást mindenkinek egyéni szinten 

kellett „kidolgoznia”, viszont az ép család és a szomszédság a traumafeldolgozásban 

mindenképpen helyzeti előnyt jelentett. Tehát Laclau társadalomértelmezésével szemben azt 
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látjuk, hogy a család és a szomszédsági kapcsolatok mégis, mint fő szervező elvek jelentek meg 

Devecserben. Ennyiben tehát egy tradicionális társadalmat ért a katasztrófa. Ezáltal a 

lakóparkba költöző „tradicionális” emberek hirtelen kerültek a posztmodern élethelyzetbe, s 

azzal, hogy a szomszédsági kapcsolatok nem alakultak ki a lakóparkon belül, az ott élők nem 

tudtak könnyen alkalmazkodni az új helyzethez. Azt is láttuk, hogy a városkép nagyon gyors 

(kevesebb, mint egy éven belüli) megváltozása újfajta és hirtelen jött feladat elé állította a 

lakókat. A helyi közösség helyreállása, az új városkép egyéni és közösségi integrálása nem 

tudták követni a fizikai környezet változásának ütemét. Részben ennek eredményeként jelent 

meg több társadalmi törésvonal a helyi közösségen belül. 

Az elméleti keretek további áttekintéséből is kiderült, hogy a katasztrófa által okozott 

trauma, mely egy teljes közösséget ért, nem maradhat meg csupán az egyéni szinten. A 

vizsgálati eredményekből is azt látjuk, hogy nem csak az egyes ember életében, hanem az egész 

város közösségének szintjén is olyan mély szakadások keletkeztek az iszapömlés hatására, 

melyek még a második vizsgálati időszakban, 2013-ban is felfedezhetőek voltak. Dolgozatom 

címében is szerepel az, amely tény az elemzés során is igazolást nyert, hogy még az egyéni 

traumafeldolgozás sem egyszemélyesen megvalósítható feladat, az kizárólag társadalmi keretek 

között történhet meg. Ennek fényében röviden szeretném ismertetni a vizsgált témák fontosabb 

eredményeit, majd azokat a következtetéseket, amelyek ezekből levonhatóak azokra a 

társadalmi kapcsolatformákra vonatkozóan, melyeknek a károsult személyek tagjai. Végül 

néhány lehetséges utat javaslok a vizsgálat folytatásához. 

 

Az élettörténeti interjúk szerkezeti elemzéséből biztató kép rajzolódott ki, mivel úgy tűnik, 

hogy megindult a traumafeldolgozás. Annak ellenére, hogy az iszapömlés még mindig az a 

téma, amely meghatározza az egész elbeszélés szerkezetét – így egyértelműen sorseseményként 

kezelhetjük –, 2013-ra veszített erejéből. A feldolgozás jele, hogy az esemény már múlt idejűvé 

vált, az elbeszélések koherensek, lineáris szerkesztettségűek, s a katasztrófatörténet már helyet 

hagy más témák megjelenésének is. A múlt elveszítette idilli jellegét, a katasztrófa-elbeszélés 

stílusával is jobban beleolvad már a teljes szövegbe. 

Az értékrend és az identitás aktuális állapotában is nagy változások történtek a három 

év során. Alapvetően kijelenthetjük azt, hogy mindkét időszakban azok az elemek kerülnek az 

értékrendi lista élére, amelyek valamilyen formában veszélybe kerültek a katasztrófa során. Így 

2010-ben a rend általános hiányán kívül a hagyományos értékek és több poszt-materiális érték 

vált különösen is fontossá. Ez utóbbiak 2013-ra veszítettek jelentőségükből, viszont megjelent 

egy olyan – elsősorban fiatalokból álló – csoport, akik számára az anyagi javak kerültek 
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előtérbe. A tárgyi értékek közül mindkét időpontban kiemelkedik a ház – s elsősorban a 

belefektetett munka – jelentősége, de 2013-ra hangsúlyt kaptak a magas eszmei értékkel bíró 

tárgyak is. 2013-ban azok a dolgok is fontos helyen állnak a károsultak értékrendjében, 

amelyektől segítséget kaptak a feldolgozásban.  

Az identitásban jelentős fordulatként kell említeni azt, ami szintén a traumafeldolgozás 

egyik fő jele: a „károsult-identitást” a legtöbb interjúalanynál felváltotta a „túlélő-identitás”. Ez 

utóbbihoz sem kizárólag pozitív attitűdök és érzelmek tartoznak, azonban már nem gátolja a 

jövőbe tekintést. Alapja mindenképpen egy tudatos döntés, mellyel a károsult személy belátja, 

hogy befolyása van saját sorsa alakulása fölött, s ez lehetőséget teremt a továbblépésre. Ezt 

erősíti, ha együtt jár egy isteni „kiválasztottság-élménnyel”. Az új identitásformában már 

előtérbe kerül az „elszenvedői szerep”, mint az önkép eleme, amely a kárt okozók 

bocsánatkérését sürgeti, mely segítené a feldolgozást. 

A traumafeldolgozás módjainak tipizálása előtt rámutattam, hogy mind egyéni, mind 

kollektív szinten traumatikus eseményként kezelhető az iszapkatasztrófa. Az egyéni 

traumafeldolgozás tipikus szakaszait sorra véve, a katasztrófa utáni első reakció a 

kapcsolatfelvétel. A második szakasz a két-három hétig tartó takarítás. Ezt követték a 

viselkedésben – például segítő szerepkör vállalásával – megnyilvánuló feldolgozási módok. 

Végül megjelentek az olyan feldolgozási stratégiák, amikor mentális szinten keresnek az 

érintettek valamilyen magyarázó keretet a történteknek, ezzel el- és kibeszélhetővé téve azokat, 

ez a valódi feldolgozáshoz nyit utat. 

A családi kapcsolatokat vizsgálva a legfontosabb eredményem, hogy ez a közösségtípus 

– ezen belül is a szűk család – tölti be a legfontosabb szerepet a traumafeldolgozásban, illetve 

a társadalmi integráció helyreállásában is. Tehát összességében kijelenthetjük, hogy 

amennyiben a család hiányzik, vagy konfliktusokkal terheltek a kapcsolatok, a 

traumafeldolgozás is ellehetetlenül. A katasztrófa előtti családi kapcsolati struktúra 2010-ben 

több ponton módosult, majd 2013-ra mind a távoli, mind a szűk rokonságon belül visszaállt 

annak korábbi mintázata. Ez volt tapasztalható a jövőkép tekintetében is: a katasztrófa 

hosszútávon nem változtatott a korábbi terveken. Több gender szempontú eltérést láttunk a 

család vizsgálata során, azonban a nemi szerepek általános felerősödése mindkét nemnél 

megfigyelhető volt.  

A következő – s legrészletesebben taglalt – fő téma a károsultak otthonhoz való 

viszonya volt. Ehhez az elemző fejezethet azt az otthonfogalmat használtam, amelyet az 

elméleti bevezetőben meghatároztam. Ennek értelmében nem csak maga a ház, hanem a 

szomszédság és a lakókörnyék is az otthon részét képezik. 2010-ben minden interjúra jellemző 
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volt, hogy az otthon elvesztése s az új otthonkeresés dilemmája nagyon erősen meghatározta a 

narratívákat. Ezekben a régi ház, környék és lakóközösség mind nagyon idilli színezetet kaptak, 

s azok elvesztése jelentette a „minden elveszett”, az „életnek vége” kijelentések tartalmát. Ezek 

az értékek 2013-ra sem veszítettek fontosságukból. 

A három lakóhelyi csoport közül az otthonnal való elégedettség, az otthonkötődés 

tekintetében, a legrosszabb helyzetben a lakóparkba költözők vannak. Közöttük még azok is, 

akiket az újhoz alkalmazkodni tudóknak neveztem, csak a házukhoz kezdtek el igazán kötődni, 

a lakóparkhoz, a szomszédsághoz nem. Azok, akik a régihez ragaszkodók közé tartoznak, még 

mindig a régi házhoz kötődnek, így 2013-ban tulajdonképpen érzelmileg „hajléktalanoknak” 

tekinthetjük őket. Az újhoz alkalmazkodók esetében az segített, hogy integrált tagjai lettek egy 

olyan közösségnek, amely nem a régi kapcsolatstruktúrának megfelelően jött létre, tehát nem a 

szomszédi viszonyokra épül, hanem valamely más csoporthoz köti őket. A régihez ragaszkodók 

továbbra is a szomszédságoktól várnák a közösségiség megélését. Kérdéses, hogy azáltal, hogy 

egy olyan szegregált területen élnek, mely a katasztrófa emlékhelyének tekinthető, sikerül-e 

majd kialakulni a helykötődésnek a lakóparkra nézve is a későbbiekben. Ezt a dilemmát erősíti 

az a probléma is, hogy az újhoz alkalmazkodók már nem annyira szorulnak rá a szomszédi 

kapcsolatokra, s azok hiányában a helyhez való kötődés is kevéssé alakulhat ki. 

A Devecser más terültére költözőket tekinthetjük e tekintetben a katasztrófa 

„győzteseinek”. Azáltal, hogy ők egy kialakult – s többnyire befogadó – lakóközösségbe 

kerültek az iszapömlés után, a szomszédsági kapcsolatok kialakítása könnyebbnek tűnik. Nem 

csak ebből adódik az, hogy ők jártak a legjobban. A házaik felújítása vagy építése során már 

megindulhatott az otthonkötődés kialakulása, mivel a saját befektetett munka magas értékkel 

bír, s ezekben az esetekben ez a házban objektiválódhat. A másik, ami miatt ők jobban jártak, 

az a kiszélesedő városi térhasználat, illetve a tágabb ismeretségi kör megszerzése. Mindkettő 

annak köszönhető, hogy a régi szomszédsági kapcsolatok is megmaradtak, a korábbi érzelmi 

támogatást nyújtó szerepüket megőrizve, s az új szomszédsági kapcsolatok is elkezdtek 

kiépülni, főleg a gyakorlati segítségnyújtások útján. A lakókörnyezethez és a közösséghez való 

kötődést nehezítik a területi eltérésekből adódó kulturális különbségek. Azoknál viszont, akik 

képesek voltak változtatni a korábbi életvitelükön és tevékenységszerkezetükön, ezek 

interiorizálása is megkezdődhetett. 

A Devecsert elhagyók esetében azt a legfontosabb különbséget kell kiemelni az előző 

csoporthoz képest, hogy ők nem csak területileg, de kapcsolati szempontból is kiszakadtak a 

korábbi közösségből. Amennyiben ezt tudatos döntésként vagy „isteni akarat” eredményeként 

fogják fel, akkor sikeresen el tud kezdődni az új közösséghez való kötődés. Amennyiben 
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hasonló az új település helyi kultúrája, mint a korábbi, könnyebb azt elsajátítani az egyénnek, s 

ez a korábbi szocializációs stratégiák alkalmazását is lehetővé teszi, amely könnyíti a 

beilleszkedést. A házhoz és a környékhez való kötődést itt is elősegíti, ha gyakori a 

kapcsolatteremtés, a kommunikáció a szomszédság tagjaival. 

 

Az egyes elemző fejezetek legfontosabb eredményeinek tömör összefoglalása után levonható 

néhány olyan konklúzió, amelyek válaszként szolgálhatnak a dolgozat nyitókérdésére. 

 

1. Első és egyben legfontosabb következtetésem az, hogy a családi kapcsolatok szerepe a 

legmeghatározóbb a traumafeldolgozás szempontjából. Amennyiben a család teljesen 

hiányzik vagy súlyosan megromlott, azt láttuk, hogy más közösség nem tudja annak 

szerepét betölteni. Ez tulajdonképpen olyan komoly „másodlagos traumaként” hat, hogy 

az egyén benne ragad a „károsult-identitásban”. A kutatás során arra a folyamatra is 

láttunk példát, hogy az ebből adódó problémák akár deviáns viselkedéshez is 

vezethetnek. Hasonlóan negatív hatással jár az is, ha a családban hiányzik a 

kommunikáció, így nincs lehetőség a kibeszélésre, s a feldolgozásra sem. 

 

2. Második megállapításom szintén a családhoz kapcsolódik. Az extrém helyzetekben s az 

azt követő feldolgozási szakaszban, előtérbe kerülnek a klasszikus nemi és családi 

szerepek. Ez a házastársi és a szülő-gyermek viszonyban is megfigyelhető. E szerepek 

nem tisztázott volta, felborulása – például, ha a gyermek válik a „gondoskodóvá” – 

rontja az egyén traumafeldolgozó képességét. 

 

3. Lakóhely szempontjából, a Devecserben használt házba költözők tekinthetők 

„nyerteseknek”, mivel a korábbi szomszédi kapcsolatok fennmaradnak, megtartják 

érzelmi támogató erejüket, azonban az új szomszédságban is megélik már annak 

integráló szerepét. 

 

4. Az otthonkötődést nehezíti a szegregált és nagyon egységes stílusú lakópark kialakítása. 

Ez nem csak térben határolja el a károsultakat Devecser többi lakójától, hanem eltérő 

kinézete, a katasztrófa eseményére vonatkozóan folyamatos emlékeztető szerepet (lieu 

de mémoire) is betölt. Az elkülönülést mélyíti, s a feldolgozást hátráltatja az is, hogy 

ezzel az ott élők is tulajdonképpen a lieu de mémoire részévé válnak. 
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5. Az is hátráltatja az otthonkötődés kialakulását a lakóparkban élőknél, hogy – helyi 

kulturális sajátosságokat figyelmen kívül hagyva – az oda költözők munkája nem 

kerülhetett bele semmilyen formában az épületekbe. Úgy tűnik, hogy a társadalmi 

integráció kialakulása és az otthonkötődés megerősödése szempontjából is jobb 

megoldás, ha egy régebben kialakult lakóközösségbe kerülnek be a károsult személyek. 

 

6. A traumafeldolgozás jól látszik abban, hogy a katasztrófatörténet az élettörténet 

egészébe jobban integrálódott. 

 

7. A 2010-ben kirajzolódó „károsult-identitás” helyét sokaknál átveszi a „túlélő-identitás”. 

Ez is a traumafeldolgozás megindulásáról tanúskodik. Beigazolódik azonban Pintér 

(2014) állítása, miszerint a traumát átélő ember identitása a feldolgozás után is 

traumatizált marad, vagyis a trauma hozza létre az új, egészségesebb identitást is. 

 

8. Az interjúkban kevéssé kapott szerepet a vallásos hit, azonban egyértelműen kiderül, 

hogy a spiritualitás valamilyen formájának megélése egy-egy döntéshelyzetben, 

megerősítően hat és elősegíti a feldolgozást. Ezt megfigyelhettük például a 

„túlélőszereppel” való azonosuláskor vagy a devecseri közösségből történő kiszakadás 

esetében. 

 

9. A feldolgozás megindulásában mindenképpen komoly szerepe van az össztársadalmi 

szolidaritás megélésének, például a röviddel az iszapömlés után megjelenő önkéntes 

segítők jelenlétén keresztül. 

 

10. Az egyéni traumafeldolgozást leghatékonyabban azok a mentális, magyarázó keretek 

segítik, melyek a társadalmi emlékezet részeiként kerülnek az egyén birtokába. A 

kollektív traumák reprezentációjának alkalmazása az egyéni trauma értelmezéséhez és 

kibeszéléséhez, sikeres feldolgozási stratégiát eredményez. 

 

11. A károsultak bevonása segítő jellegű feladatokba – tehát a segítő szerepét magukra öltve 

– segíti a feldolgozást. Ennek hátterében az áll, hogy míg a saját élethelyzetüket nem áll 

módjukban rendezni, „uralni” – ezáltal alacsony a hasznosságélménye a károsult 

személyeknek –, itt a képtelenségeik helyett, a képességeik válnak hangsúlyossá.  
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12. 2013-ban egymással párhuzamosan megfigyelhető a Devecserben használt házba 

költözők elbeszéléseiben a lakóközösség tagjaival való kapcsolat pozitív értékelése, 

mely növeli a szubjektív jólétet és az egész városra jellemző kapcsolati romlás, mely 

kisebb mértékben, de csökkenti azt. 

 

13. Míg 2010-ben a lakóközösség széthullása jelenik meg, mint közösségvesztés-élmény, 

2013-ra ez a teljes település szintjén átélt széthúzás élményébe vált át. Az utóbbinak az 

első adhatott alapot, amely az idő előrehaladtával, a helyi kisközösségek hiánya 

(alacsony számú jelenléte) miatt elmélyült problémává vált. Ez gátolhatja a kollektív 

trauma feldolgozásának megindulását. Összességében három dimenzió mentén vehetők 

észre társadalmi szakadékok: 1) károsult – nem károsult, 2) roma – nem roma, 3) 

károsult – károsult. Ezeket elsősorban az anyagi okokból kialakult irigység, rivalizálás 

tartja fent, illetve a kulturális különbségek. 

 

14. Az egyéni és a kollektív traumafeldolgozást is súlyosbítja a bocsánatkérés hiánya. 

Annak megtörténésével, elkezdődhetne az eset beépülése a társadalmi emlékezetbe. 

 

Jelen dolgozat keretei között nem állt módomban a közvetetten károsultakkal készült anyagokat 

elemezni. Fontosnak gondolom azonban azt körüljárni, hogy ők miként élték meg a 

katasztrófát, s az iszapömlés hatására mennyiben változott meg helyük, szerepük a helyi 

társadalomban. 

 A Devecsert elhagyók körében érdemes lenne további interjúkban is megvizsgálni a 

jelen dolgozatban felvetett kérdéseket.  

A vizsgálatot mindenképpen érdemes lenne egy újabb időpontban történő interjús 

kutatással kiegészíteni, s az első két szakaszban vizsgált témák alakulását megfigyelni a kapott 

anyagokban. 

Különösen fontosnak tartanám elemezni azt, hogy a 2016. január végi per eredménye 

miként hatott a traumafeldolgozás folyamatára. 

 

A dolgozat legelején Milan Kundera egyik művéből idéztem. A traumában ragadt élet valóban 

csak a múltba képes tekinteni. Tamina is vágyott azokra a kapaszkodókra, melyek kijelölik 

múltja fontosabb pontjait, mivel azok nélkül nem nyerheti meg a jelenét és a jövőjét sem. A 

múlt értelmezése, rekonstruálása, az emlékezés folyamata helyekhez, tárgyakhoz és főleg 

személyekhez kötött. Ha ezek mind elvesznek, az egyén óriási kihívással kerül szembe. De a 
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túléléshez meg kell találni azokat a magyarázó kereteket, azokat a közösségeket, melyek 

egyszerre segítenek felidézni a múltat, szembenézni azzal s értelmet adni neki. Öröm azt tudni, 

hogy a Devecseri károsultak számára ezek megtalálása nem lehetetlen, sőt már sokan rájuk is 

leltek.  
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Kivonat 

 

Dolgozatomban a 2010. október 4-én történt devecseri vörösiszap-katasztrófa társadalmi 

hatásait vizsgálom. A kutatás élettörténeti interjús módszerrel zajlott két anyaggyűjtési 

időpontban. Először 2010. november 12-27-e, majd 2013. augusztus 22-e és november 13-a 

között készültek az interjúk. A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak két időszakban felvett 

élettörténetei alapján, komparatív elemzéssel mutatom be a katasztrófa után eltelt három év 

változásait az egyéni traumafeldolgozás tekintetében. 

Az interjúszövegek szerkezeti és tartalomelemzése során arra a kérdésre keresem a 

választ, hogy mely társadalmi kapcsolatformák, hogyan járulnak hozzá az egyén 

traumafeldolgozásához, egy olyan volumenű katasztrófát követően, mint a vörösiszap-ömlés? 

 Kutatásom legfontosabb eredményének tartom, hogy a család, mint elsődleges közösség 

jelenik meg az egyéni traumafeldolgozás sikeressége tekintetében. A családi kapcsolatok 

mintázatai hosszú távon nem változtak. Megállapíthatjuk viszont, hogy extrém helyzetekben 

(például egy katasztrófa esetében), s az azt követő feldolgozási szakaszban, előtérbe kerülnek 

a klasszikus nemi és családi szerepek.  

A károsultak számára az állam háromféle lakásmegoldást ajánlott fel. E tekintetben 

csoportosítva az esetet átélőket, nagy különbségek figyelhetők meg. Az újbóli otthonkötődés 

kialakulását nagymértékben segítette a már kialakult, működő szomszédságba történő 

beköltözés, így a Devecserben használt házat vásárlók esetében tűnik a legerősebbnek az új 

lakóhelyhez való kötődés, ami segíti az eset feldolgozását is. Az új lakóparkban lakást választók 

esetében viszont nagy hiányként jelentkezik a stabil szomszédsági közösség, illetve hátráltatja 

a feldolgozást az, hogy a lakóparkra és az emlékparkra is lieu de mémoire-ként tekinthetünk. 

A teljes város helyi közösségében megfigyelhető törésvonalak is nehezítik mind az 

egyéni, mind a kollektív traumafeldolgozást. Ezek három síkon érzékelhetőek: a 1.) károsult – 

nem károsult, 2.) roma – nem roma, 3.) károsult – károsult lakosok között. 

Összességében elmondható, hogy az egyéni traumafeldolgozást erősen hátráltatja a 

magány, a kommunikáció hiánya és a többféle síkon végbemenő közösségvesztés, viszont 

elősegíti az integráltság élménye. Ezt támogatta a nagy társadalmi összefogás tapasztalata a 

civil önkéntesek jelenléte által a katasztrófa után, az ép szomszédságba ágyazottság és 

mindenekelőtt a megfelelő családi háttér. 
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Abstract 

 

In my thesis I am analyzing the social effects of the red sludge disaster which happened on 4th 

October 2010 in the area of Devecser city. The research was done with the life-story interview 

method in two data gathering periods.  The first period was between November 12 and 27, 

2010, the second between August 22 and November 13, 2013. Based on the interviews with the 

aggrieved people of the red sludge disaster, I am using a comparative analysis with regard to 

the individual trauma coping to present the changes which took place in the three years after 

the disaster. 

 During the structural and contextual analysis of the interviews, I am looking for the 

answer to the following question: how do the different social relationships contribute to the 

individual trauma coping after a disaster of such a magnitude as the red sludge flow? 

 I consider the most important result of my research the fact that the family appears as 

the primary community with regard to the success of the individual trauma coping. The 

development of the renewed home attachment was considerably helped by moving into an 

already functional neighborhood, therefore the aggrieved people who bought used houses in 

Devecser have the strongest attachment to their new living quarter, which helps them to cope 

the incident too. The people who chose to live in the newly built subdivision miss the stable 

neighborhood community, and the coping of the trauma is set back by the fact that we can 

consider both the new subdivision and the memorial park as a lieu de mémoire. 

The raptures that can be observed in the local community of the whole city are making 

the individual and collective trauma coping even harder. These can be interpreted on three 

levels: between 1) aggrieved – not aggrieved, 2) gipsy – not gipsy, 3) aggrieved – aggrieved 

inhabitants. 

 As a summary it can be said that the individual coping is strongly set back by the 

loneliness, lack of communication and the loss of community (on different levels), but on the 

other hand it is assisted by the experience of integration. This was supported by the experience 

of the huge social alliance created by the presence of the civil volunteers after the disaster, by 

being in an intact neighborhood and, most important of all, the proper family background. 

 


