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Bevezetőül idézzünk egy sikertelen
magyar (egri) egyetem alapításáról
szóló tanulmányból és tanulságaiból.

Az esemény abból az időből való, amikor
Magyarország éppen hogy felszabadult a
(nem európai) idegen uralom alól. Antaló-
czy Lajos írja a következőket: „Bakóczy
Ferenc – a nagyszombati Pázmány-féle
egyetemhez hasonlóan, Egerben is három-
fakultásos universitasra gondolt. Eszter-
házy azonban jelentősen továbbfejlesztette
elődje gondolatát és merészen elhatározta:
Egerben felépíti Magyarország első négy-
fakultásos egyetemét. Az építkezésen túl
ehhez két dolgot kellett még megoldania:
megszervezni (érseki) székvárosában az
orvosképzést és megszerezni Bécsből az
egyetem működési engedélyét. Eszterházy
még 1763 végén az osztrák fővárosba uta-
zott, hogy Mária Teréziának bemutassa az
épület tervrajzát, kieszközölje az uralko-
dónőtől az erre szóló állami elismerést. A
főpap elsősorban azzal érvelt, hogy Egert
azért szeretné a Dunán-inneni országrész
felsőoktatásának központjává fejleszteni,
mert jelenleg (akkoriban) csupán a nyugat-
magyarországi tanulóifjúság képes nehéz-
ség nélkül a nagyszombati, bécsi vagy
grázi egyetemet látogatni. Eszterházy ma-
gára vállalta az egyetem kiadásainak fede-
zését is. Az egri püspök bizakodó volt. Re-
mélte, ha közvetlenül tárja a császárnő elé
ezt a kényes kérdést, nem lehet akadálya
az engedély kiadásának.” Közben 1762/
1763 során az egri püspök más ügyben
szóváltásba kerül Bakóczy Ferenc eszter-
gomi prímással, ami az ügynek nem volt
jó, mert történetesen Bakóczy töltötte be a
hazai tanügy legfőbb felügyelői tisztségét.
Bakóczy előbb jelentéstételre utasította

Eszterházyt az egyházmegyében megszer-
vezett egyetemi és gimnáziumi tantervvel
kapcsolatosan, később Mária Terézia kü-
lön intenciójára a prímás új zsolozsmaren-
det akart bevezetni Egerben is. Eszterházy
Károly mindkét esetben megtagadta az
igenlő választ. A tanüggyel összefüggő je-
lentéstétel sértette Eszterházyt, mert ilyes-
mire nem volt még precedens Magyaror-
szágon. A zsolozsmarenddel kapcsolatban
pedig feltehetően Rómát tartotta illetékes-
nek a döntéshozatalra. A vita nem maradt
következmény nélkül az egyetem alapítá-
sára nézve. Az októberi látogatás után Má-
ria Terézia véleményezésre Bakóczy Fe-
renchez továbbította Eszterházy Károly
felterjesztését. A prímás diplomatikusan,
de keményen vágott vissza az egri püspök-
nek: helyesnek tartja az iskola felépítését,
de az egyetemi privilégium megadását
nem javasolja, mert Egerben nem kívána-
tos események következhetnek be. (1) 

Az egri püspök tovább folytatta az épít-
kezést, ám újabb akadályt is le kellett küz-
denie. Ugyanis Mária Terézia 1777-ben
kiadta a Ratio educationis-t, amelynek
(14. paragrafusa) értelmében Magyaror-
szágon csak egyetlen egyetem működhet,
mégpedig a budai. Az irat rangsorolja a
főiskolákat, s ebben az egri Universitas a
harmadik helyre, a líceumok közé került.
A főpap nem tört meg, ettől kezdve az
épületet, mely ma is a helyén áll és ott ma
is tanárképző főiskola működik, líceum-
nak nevezte. (2) Az, amit a püspök meg-
tett még alapozásul, bámulatos: járta Eu-
rópát és vásárolta Európa-szerte a köny-
veket. E könyveket az általa elképzelt
egyetemi könyvtárhoz és egyetemi inté-
zethez gyűjtötte. A könyvtár ma is áll,
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modern katalógusrendszere van, történeti
értéke mellett hallatlan szellemi kincset
képez, alkalmas a mai, főleg társadalom-
történeti kutatásra is. Erről nemrégen a
Miskolci Egyetem Jogtörténeti tanszék-
ének jóvoltából egri látogatásomon győ-
ződhettem meg: a könyvtárban megtalál-
ható például Werbőczy ,Tripartitum’-ának
egyik legrégebbi, az 1600-as évek máso-
dik évtizedének elején magyar és latin
nyelven kiadott példánya. 

Hogyan értékeli Antalóczy Lajos tanul-
mánya az egyetemalapítás társadalmi ám-
bitusát, körülményeit, az alapítást indítvá-
nyozó vagy befolyásoló emberek közötti
viszonyt? „Ha az egri egyetem évtizedekig
húzódó kérdését beárnyékolják is a szemé-
lyes problémák, a végső elutasítást mégis
a felvilágosult abszolutista kultúrpolitika
rovására kell írnunk.” És itt a szerző célzás
és szinte irónia nélkül így folytatja: „Az
irányzat követői elsősorban a felvilágoso-
dás eszméinek elterjesztése végett az álta-
lános műveltséget kívánták növelni, tehát
bővítették az elemi iskolák számát.” Az
értékelés másik figyelemre méltó része így
hangzik: „A felvilágosult abszolutizmus
másik alapvető törekvése pedig a felsőok-
tatás állami kézbe vétele és irányítása volt.
Így az állami vezetés nemcsak beleszólha-
tott az oktatásba, de a fennhatósága alá
vont intézetekben jobban szemmel tudta
kísérni a hallgatók lojalitását. Jellemző,
hogy e kultúrpolitika szellemében ötre
csökkentették a monarchia területén mű-
ködő egyetemek számát.” (3) 

E bevezető után, mely – úgy gondoljuk
– nem vesztette időszerűségét, rátérünk
mai délvidéki egyetemi oktatásunk és álta-
lában oktatásunk dolgaira. Talán e tanul-
mánycím láttán feltehető a kérdés, hogyan
beszélhetünk egyáltalában a jövőben önál-
ló vajdasági magyar felsőoktatásról, ha
alig voltunk, vagyunk képesek azt a keve-
set, amit a magyar tannyelvű felsőoktatás-
ból az elmúlt rendszer „életben hagyott”,
megőrizni, fenntartani. Adófizető polgá-
rokként súlyos összegeket fizettünk az el-
múlt évtizedekben is a Lap mindenkori
államaparátusnak, de adóink ellenére isko-
láinkat sorra szüntették meg, újakat nem

alapítottak, akaratunk ellenére, költvén a
pénzünket másra, szintén akaratunk elle-
nére. Minden iskola- vagy oktatásredukció
fájdalmasan érinti közösségünket, de a
legfájdalmasabb az, hogy nincs vagy igen
hézagos az anyanyelvű egyetemi oktatá-
sunk, s ami van, az minden igyekezetünk
ellenére jórészt nem önálló.  

Aki akár rövid időt töltött a felsőokta-
tásban, nagyon jól tudja, mi minden kell
ahhoz, hogy egy önálló kar, egyetem ered-
ményes, működőképes legyen.

Ha van elképzelésünk, talán akad lehe-
tőség arra is, hogy az elképzelés mentén
megkíséreljük az építkezést. Ha nincs,
mert úgy gondoljuk, hogy hiába van el-
képzelés, nincs hozzá eszköz, hiányzanak,
akik működtetnék, ha örökös diskurzus-
ban vagyunk arról, hogy kell-e vagy sem,
vagy arról, hogy habár kellene, nem vihe-
tő keresztül, akkor egy helyben fogunk to-
porogni.  

A délvidéki/vajdasági magyar egyetem
ügye nemcsak az elmúlt tíz évben merült
fel. E kérdés, többek között, a hatvanas
évek végén is előkerült. Akkoriban azon-
ban a kezdeményezés (,Szakmai és hivatá-
si teljesség és a nyelvi kérdés’, Index,
szerb/horvát nyelvű egyetemista lap,
1968) súlyos elmarasztalásban részesült.
Némi utórezgései, eredményei voltak és
főleg a közszolgálati egyetemi oktatás
egyes szegmentumainak bővítésében mu-
tatkoztak meg, például az Újvidéki Jogi
Karon (ám nagy ellenállás mellett). Önál-
lóságáról (oktatási és kutatási autonómiá-
járól) azonban, mint tudjuk, szó sem volt.

Nagyon jól tudjuk, hogy az egyetemi ok-
tatás mindig fontos kérdése volt a társada-
lomnak. A tudásalapú társadalom kellő
nyomatékot is adott e jelentőségnek. Elis-
merte, hogy oktatási és kutatási autonómia
nélkül nincs tudásalapú társadalom. A ki-
sebbségi közösség számára pedig az egye-
temi oktatás talán az egyik legfontosabb
pillére a kisebbségi önismeretnek, a ki-
sebbségi létnek. Nyilván ugyanúgy fontos,
mint az óvodai, általános iskolai és a kö-
zépiskolai oktatás: óvodai, általános iskolai
és középiskolai tanáraink és velük együtt
értelmiségünk legnagyobb része éppenség-
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gel az egyetem révén válik értelmiséggé.
Nem mindegy persze, hogy az egyetemen
nyernek-e elegendő rólunk és nekünk szó-
ló, nyelvünkön, szakmai és hivatási anya-
nyelvünkön szerzett ismeretet vagy sem. 

A többségnek van egyeteme, a kisebb-
ségnek nincs, habár mi, kisebbségiek meg-
hirdettük a jogegyenlőség iránti igényün-
ket. A kisebbségnek esetleg részleges
egyetemi oktatása van nálunk. Az is leg-
többször sorvasztott, felügyelt, autonómia
nélküli. (Legalábbis itt, a Vajdaságnak ne-
vezett szerencsétlen Délvidéken, melynek
régióját két ország között osztották meg. A
régió Romániához csatolt részében Temes-
váron ugyan létrejött az egyetem, de tud-
tunkkal ott nemigen tanítottak magyarul).
Újvidéken az ötvenes évek során ugyan
létrejött az egyetem, ám tulajdonképpen, a
multikulturalizmus kezdeti hangoztatása
mellett és ellenében gyakorlatilag szerb
nyelvű egyetemmé formálódott. Annak el-
lenére, hogy ezen egyetem munkájához,
működéséhez rövid fél évszázados műkö-
dése során több mint százötven magyar aj-
kú oktató, kutató járult hozzá. Habár ki-
emelkedő oktatási és kutatási eredménye-
ket mutattak fel, csak nagy ritkán fordult
elő, hogy az egyetem dolgába beleszólhat-
tak. Egyetlenegy magyar rektort sem ne-
veztek ki, nagyritkán fordult elő magyar
dékán vagy tanszékvezető. Utólag szem-
lélve nyilván nem azért, mert nem lett vol-
na rátermett magyar oktató vagy kutató.
Elterjedt az a nézet, hogy „igazi kutató és
oktató” ezekre a posztokra nemigen pályá-
zik, azonban kitűnt, hogy ezek a posztok
fontosak az egyetem „profiljának” megha-
tározását illetően. Éppen azért, mert a kez-
detben oly harsányan deklarált „multikul-
turális elvek” puszta jelszavakként egyá-
talán nem szolgálták érdekeinket.

A „jugoszlavizmus” és örökösei

A legmagasabb szintű európai kritériu-
mok nem arról szólnak, hogy a nemzeti ki-
sebbségnek nincs, hanem arról, hogy van
önálló egyeteme. Persze, ezt most már jól
tudjuk. Most már ez nemcsak a finnországi
svédek „privilégiuma”. Örülhetünk annak,

hogy az erdélyi magyarságnak is karonként
épült fel a ma már (innét, országhatáron
túlról nézve) helyileg helyesen distribuált
egyetemmé alakult felsőoktatása. Először
azt várhattuk volna, hogy a nagyhírű, a tör-
ténelmi Magyarország egyik legrégibb
egyeteme, az eredetileg Kolozsvári, majd
Bolyai, később Babes-Bolyai Egyetem áll
majd helyre úgy, mint kolozsvári egyetem,
de nem ez történt. Egészen új alapítású ka-
rok jöttek létre. Lehet, hogy ez azért történt
meg, mert a román hatóságok 1918 után ki-
telepítették a Bolyai Egyetem kiváló ma-
gyar oktatóit, így lett a kolozsvári egye-
temből Szegedi Egyetem – ugyanis az ok-
tatók Szegedre kerültek. Holott a Bolyai
(netán Kolozsvári) Egyetem további mű-
ködéséhez bőséggel rendelkezésre állhatott
oktatói utánpótlás. Megszüntetvén az egye-
tem eredeti autonómiáját, állami intézke-
déssel fokról-fokra megszüntették magyar
oktatói állományát és a magyar tannyelvű
oktatást. Szomorú és hasonló sorsra jutott a
Pozsonyi Egyetem is, hiszen 1918 után azt
is átnevesítették, csak mutatóba maradt
magyar oktatója (ha maradt). A „terület-
örökös utódállamok” első törekvése az
volt, s ebben a volt Jugoszlávia és a Jugo-
szláviák nem különböztek (habár a Délvi-
déken nem volt önálló egyetem, de volt je-
lentős egyéb magyar iskolahálózat), hogy a
magyar oktatási rendszert, ha lehet, meg-
szüntessék ha lehet, átnevesítsék vagy leg-
alább korlátozzák. Az „átnevesítés” gya-
korlata az élet más területein is dúlt, de
talán épp a felsőoktatásban a legdühödteb-
ben. Úgy látszik, tudták az „örökösök”, mit
kell tenni, és meggyőződésüket alaposan,
szisztematikusan valósították meg. Hiába
volt protestáció, hiába fordultunk nemzet-
közi fórumokhoz. A nemzetközi közösség,
például a Népszövetség, nem volt kellően
hatékony. A Népszövetség ugyanis a ro-
mán és jugoszláv, továbbá csehszlovák
területeken nem tudta elérni, hogy a védte-
len magyar kisebbség oktatási intézménye-
it ne szüntessék meg. 

Európában sokáig nem látták be, hogy
ez volt egyik oka a Kárpát-medencében
időnként beálló vagy ismétlődő balka-
nizálódásnak. Az utódállamokba szorított,
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különböző normatív körülmények köze-
pette élő magyarság ugyanis a több évszá-
zados európai iskoláztatási rendszerből
egyszerre nem-európai hagyományú isko-
láztatási rendszerbe kényszerült, olyanba,
amelyben még anyanyelvét sem tanulhat-
ta meg. (Például a „királyi” Jugoszláviá-
ban a bánsági Törökbecsén teljesen meg-
szüntették a magyar nyelvű oktatást, a
Szerbiából érkező, nemigen képzett taní-
tók a magyar osztályokban testileg fenyí-
tették azokat a gyerekeket, akik nem tud-
tak szerbül, márpedig ilyen sok volt.) Az
ehhez hasonló fenyítéseket, iskolareduk-
ciókat e szorgalmas és korrekt, kényszerű-
en szórványnak, kósza népcsoportnak
minősített és meg-
alázott kisebbség
nem érdemelte meg.
Annál inkább, mert
éppen „keblében” a
19. század második
felében jöttek létre a
román, szerb és más
iskolák, akkor, ami-
kor az „őshazában”
rokonaiknak nem
voltak iskoláik.
Igaz, a világban ér-
telmiségük azt kür-
tölte, hogy nincse-
nek jogaik. Cáfolja
ezt például a Délvi-
déken a 19. század
második felében
működő Matica srp-
ska, a szerb gimnáziumok léte, a kizárólag
szerb bankok zavartalan működése (me-
lyek aztán pénzelhették az iskolákat), a
mindenféle szerb szkupstinák szeparatista
és ugyan érthetően nem zavartalan tény-
kedése és a több mint hatvan szerb sajtó-
termék, közöttük négy szerb napilap.
(Meg kell jegyezni, hogy a 19. század for-
dulóján az öt délvidéki megyében – Bács-
Bodrog, Torontál, Szerém, Temes,
Krassó-Szörény – a szerb kisebbség alig
tette ki az összlakosság egyharmadát).
(Akkor, amikor a szerb „őshazában” még
alig voltak elemi iskolák és a vitáik arról
szóltak, vajon orosz vagy szerb cirill be-

tűkkel írjanak. A románok, akik 1918 után
hirtelen dáko-románságukra kezdtek hi-
vatkozni, megfeledkeztek arról, hogy a 19.
század második felében végig cirill betűk-
kel írtak, amikor írtak – miközben ismere-
tes, hogy az ősi Dáciában a latin írásmód
terjedt el –, s a latin írásmódra csak akkor
tértek át, amikor e „nemesi származtatás”
meghozta területi gyümölcseit. De ebben
az egy évezreddel korábban latin írásmód-
dal író népeknek, mint a magyaroknak,
akik hozzájuk kerültek „vendégségbe”,
nem volt köszönet, mert saját hagyomá-
nyosan latin nyelvi és európai hagyomá-
nyú kultúrájukat, latin írásmódjukat isko-
láik bezárásával megszüntették vagy aka-

dályozták).  
A titói második Ju-

goszláviában habár a
hetvenes években
enyhült a nemzeti ki-
sebbségekre gyako-
rolt nyomás, a jugo-
szlavizmus hangozta-
tása miatt a magyar
tannyelvű oktatás sok
helyen, főleg a szór-
ványvidékeken meg-
szűnt. Ugyanakkor a
nyolcvanas években
megszüntették a gim-
náziumokat, melyek
a magyar értelmiség
forrásai voltak (azzal
az argumentációval,
hogy azok „dekadens

iskolák”). Emlékszem arra a hölgyre, aki a
megszüntetés idején az újvidéki egyetemen
azzal érvelt, hogy oda a „a munkásosztály
gyerekei nem járnak”. Azt volt az észrevé-
telem, hogy tudtommal éppen ellenkező a
helyzet, azazhogy a gimnáziumba általában
tehetséges gyerekek szoktak járni, ilyenek
pedig adódnak, függetlenül a származástól,
a társadalom „minden rétegében”, így a
munkás-, paraszti és értelmiségi családok
gyermekei között egyaránt. A hölgy lesúj-
tóan nézve rám azt mondta, hogy vigyázzak
oktatói újraválasztásomra. Közben mi törté-
nik: a kilencvenes évek elején, amikor a tár-
sadalom, beleértve a kisebbségi társadalmat
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Az igazgatókat, dékánokat poli-
tikai hovatartozás és nem szakér-
telem alapján nevezték ki. Ezek-

nek az igazgatóknak jogi és tény-
szerű teljhatalmuk volt, felmond-
hattak, akiknek akartak. Így volt
ez az egyetemen is. És bizony fel
is mondtak sokaknak tucatjával
az egyetemen, de más oktatási

intézményben is, „különös tekin-
tettel” a kisebbségi oktatókra. Más
szóval, diszkriminatív módon bo-

csátották el a kisebbségi oktató-
kat, ami a kisebbségi oktatást,

mely amúgy is kedvezőtlen hely-
zetben volt, még súlyosabb hely-

zetbe hozta.



is, nem véletlenül, visszaköveteli a meg-
szüntetett gimnáziumot, ugyan ki magya-
rázza nekünk, egyetemi tanároknak, miért
jó nekünk a „legáltalánosabb középiskola”,
amely az egyetemi stúdium valóban leg-
jobb alapozását nyújtó középiskola?
Ugyanaz a kolléganő, pirulás nélkül… 

A kilencvenes évektől kezdve a több,
mint egy évtizedig eltartó balkáni háborúk
rendkívül súlyos következményekkel jár-
tak a magyar tannyelvű oktatás egészére
nézve, óvodától egyetemig. Ismeretes,
hogy a tekintélyelvű társadalmak általá-
ban nemigen bíznak a kultúrában, oktatás-
ban, tudományban. Esetünkben is mind-
kettőt politikai kontroll alá helyezték.  Az
igazgatókat, dékánokat politikai hovatar-
tozás és nem szakértelem alapján nevez-
ték ki. Ezeknek az igazgatóknak jogi és
tényszerű teljhatalmuk volt, felmondhat-
tak, akiknek akartak. Így volt ez az egye-
temen is. És bizony fel is mondtak sokak-
nak az egyetemen, de más oktatási intéz-
ményben is, „különös tekintettel” a ki-
sebbségi oktatókra. Más szóval, diszkri-
minatív módon bocsátották el a kisebbsé-
gi oktatókat, ami a kisebbségi oktatást,
mely amúgy is kedvezőtlen helyzetben
volt, még súlyosabb helyzetbe hozta.
Ugyanakkor az oktatási feltételek anyagi
és felszereltségi szintje sohasem látott
módon csökkent. A magyar kisebbség
egészére gyakorolt diszkrimináció (mun-
kahelyi felmondások nemzetiségtől füg-
gően, diszkriminatív katonai behívók, fe-
nyegetések stb.), az általános kilátástalan-
ság, az alapvető emberi és kisebbségi sza-
badságjogok tiprása következtében több
mint ötvenezer fiatal és középkorú ember
kényszerült elhagyni szülőföldjét. (Ezzel
egyidejű, magyarlakta helységekbe való
tömeges, államilag szervezett többségi la-
kossági beköltöztetés mellett). A korsza-
kot jellemzi az általános félelemkeltés, a
másság, a kisebbség gyalázása. (Csak egy
példa: a nagybecskereki katolikus temető-
ben százával rongálják a sírköveket. A tet-
tesek még ma is ismeretlenek). Ilyen hely-
zetben nem csoda, hogy a szülőföldjéhez
még legerősebben ragaszkodó oktatók is
fontolgatták az elvándorlást. Még akkor

is, ha valamely csoda folytán „csak presz-
sziót gyakoroltak rájuk” és nem mondtak
fel nekik. Mert védtelenek voltak. 

A mindenkivel háborúzó rezsim a Vajda-
ságot teljesen kifosztja. A feldolgozóipar és
a mezőgazdaság tönkremegy, mert hátán
csattan a költségek ostora. A bankok csak
arra szolgálnak, hogy a náluk levő lakossá-
gi devizaletéteket az állam beseperje. A
gerjesztett infláció által beszedik a megma-
radt lakossági devizát. Hatalmas vagyonok
kerülnek kevesek birtokába, törvénytele-
nül, politikai vagy „civil” erőszakkal. A re-
zsim kilencvenes évek elején meghozott el-
ső intézkedése a két, önálló törvényhozás-
sal és kormányzattal rendelkező tartomány
(Vajdaság, Koszovó) autonómiájának meg-
szüntetése. Az indok a Vajdaság autonómi-
ájának megszüntetését illetően abban áll,
hogy ott a szerbek többségben vannak. Ko-
szovó esetében pedig az, hogy az történel-
mileg állítólag mindig szerb tartomány volt.
Ez okozta a többi tagköztársaság kiválását,
hiszen az 1974-es alkotmány konszenzusos
alkotmány volt, ami azt jelentette, hogy
nem lehet konstitucionális döntést hozni, ha
a föderáció bármely egysége (ezek közé
tartoztak a tartományok is), akár egy is,
nem járul hozzá a konstitucionális értékű
módosításhoz. Úgy tűnik első szempillan-
tásra, mintha mindez távol állna az oktatás-
tól. Pedig nem: létrejön mindenben a cent-
ralizáció, az oktatás kérdéseiben a kisebb-
ségi ügyekben nem mindig kompetensnek
mutatkozó belgrádi centrum válik minden-
hatóvá. Az ottani döntések mélyen kihatnak
a vajdasági magyar oktatási rendszer továb-
bi destrukciójára.       

A 2000 novemberében beálló váltás
után azt reméltük, hogy nemcsak meg-
szűnnek a nyílt diszkriminatív intézkedé-
sek, hanem az egy évtizedig tartó diszkri-
mináció következményeit is elhárítják. Ez
nem történt meg.

Európai normák – szerbiai törvények

Az európai normák szűkszavúak, de bő-
ven is értelmezhetőek. Az Európa Keret-
egyezmény a nemzeti kisebbségek védel-
méről (Strassbourg, 1995) (4) mind az álla-
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mi kötelezettségeket, mind a bármilyen
szintű magánoktatási intézmények alapítá-
sára való jogot szavatolja. Ezek a normák
végül is minimumok. Az európai normák
nem akadályozzák az államokat abban,
hogy a normákat ne teljesítsék túl. A kérdé-
ses Egyezmény 12. szakasza szerint, mely a
nemzeti kisebbségek oktatásra és kutatásra
vonatkozó jogait illeti, mégpedig az állam
által nyújtott keretben, arról szól, hogy 

„– a felek az oktatás és kutatás területén
intézkednek mind a nemzeti kisebbségek,
mind a többség kultúrájának, történelmének,
nyelvének és vallásának előmozdítására;

– ebben az összefüggésben a felek külö-
nösképpen megfelelő lehetőségeket fog-
nak teremteni a tanítóképzésre és a tan-
könyvekhez való hozzájutásra, továbbá
megkönnyítik a különböző közösségek ta-
nítói és diákja közötti kapcsolatokat;

– a felek kötelezettségeket vállalnak ar-
ra, hogy minden szinten előmozdítják a
nemzeti kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek számára az oktatáshoz jutás esély-
egyenlőségét.” 

Az Egyezmény 13. cikke pedig arról szól,
hogy „oktatási rendszerük keretében a felek
elismerik minden, valamely nemzeti kisebb-
séghez tartozó személynek a jogát arra,
hogy saját magánoktatási és – képzési intéz-
ményeiket létrehozhassák és működtethes-
sék. E jog gyakorlása nem ró semmiféle
pénzügyi kötelezettséget a felekre”. 

Az oktatási jogokkal összefüggésbe
hozható a 15. cikk is, amely szerint „A fe-
lek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
megteremtik a nemzeti kisebbségekhez
tartozó személyek számára azokat a felté-
teleket, amelyek a kulturális, a társadalmi
és a gazdasági életben, valamint a köz-
ügyekben – különösképpen az őket érin-
tőkben – való részvételhez szükségesek.” 

Az oktatási jogokhoz kapcsolható az
Egyezmény 17. cikke is, mely szerint „.a
felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
nem akadályozzák a nemzeti kisebbségek-
hez tartozó személyeket azon joguk gya-
korlásában, hogy szabadon és békésen ha-
tárokon átterjedő kapcsolatokat hozzanak
létre és tartanak fenn olyan személyekkel
(...) akikkel etnikai, kulturális, nyelvi és

vallási identitásukkal osztoznak, vagy kul-
turális örökségük közös.” (5) 

Mit mond a szövetségi kisebbségvédel-
mi törvény (2002. február 27.)? (6) Nem
lehet kifogás ellene, mert mindent meg-
ígér. A 13. szakasz (1.) bekezdése szerint
„A nemzeti kisebbségek jogosultak saját
nyelvükön való oktatásra és nevelésre az
iskoláskor előtti általános és középfokú in-
tézményekben”. A második bekezdés sze-
rint amennyiben ilyen intézmény nincs, az
állam köteles létrehozásuk feltételeit meg-
teremteni, de amíg ez létre nem jön, köte-
les kétnyelvű oktatást biztosítani. (No-
csak-nocsak, miért ne jönne létre, ha az ál-
lam köteles). A 3. bekezdés szerint e jogok
megvalósítása céljából külön jogszabály-
lyal előírható a tanulók szükséges minimá-
lis létszáma. (Nota bene, ismerjük a lét-
számkérdés problémáját. Azt is, hogy ez a
törvény ígér, de egyéb törvényre bízza a
megvalósítást és a feltételek dolgát, mely
majdcsak megszületik a boldogabb jövő-
ben. Ám ami késik, nem múlik). A 4. be-
kezdés igen lakonikus: „A nemzeti kisebb-
ség nyelvén történő oktatás nem zárja ki a
kötelező szerb nyelvű oktatást.” Gondol-
kozzunk el e fogalmazványon akik ismer-
jük Hegel formális logikáját: „Nem zárja
ki a kötelező ... stb. oktatást.” Persze, hogy
nem zárja ki, ha már kötelező. Itt minden
kisebbségi magyar ismeri a szerb nyelvet,
ha kötelező, ha nem kötelező, mert a ma-
gyar kisebbség természetesnek tartja, hogy
megtanuljon szerbül. (Sajnos a többségiek
nemigen tartják, tisztelet a kivételnek, kö-
telezőnek, hogy megtanulják nyelvünket,
bár nem ártana, hogy megtanulják, az eu-
rópai normák értelmében, ha közszolgálat-
ban, postán, iskolákban stb. vannak.)

Mit mond a törvény az általános iskolai
és középiskolai tantervről? A 13. szakasz
(5) és (6) bekezdései a következőkről szól-
nak: (5) A tanterv az első bekezdés szerin-
ti oktatás szükségletei számára, abban a
részben, amelyben ez a nemzeti tartalomra
vonatkozik, jelentős mértékben fogja tar-
talmazni azokat a témákat, amelyek a
nemzeti kisebbség történelmére, művésze-
tére és kultúrájára vonatkoznak. (6) A tan-
terv azon tantárgyai tantervének kidolgo-
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zásánál, amelyek nemzeti tartalmú kisebb-
ségek különlegességeit fejezik ki, mégpe-
dig a nemzeti kisebbségek nyelvén, a két-
nyelvű oktatásban és a nemzeti kultúra
elemeiről szóló nyelvoktatásban kötelező-
en részt vesznek a nemzeti tanácsok. 

Mit ígér a törvény a felsőoktatásban a
nemzeti kisebbségek számára? Erről a 14.
szakasz szól. Az 1. bekezdés arról szól,
ami már van. „A nemzeti kisebbségek ok-
tatásának szükségleteire (13. szakasz 1.
bekezdés) tanszékeket és karokat biztosí-
tanak a felsőfokú és főiskolai oktatás kere-
teiben, amelyeken a nemzeti kisebbségek
nyelvén vagy kétnyelvű oktatás formájá-
ban a nemzeti kisebbséghez tartozó hallga-
tók számára lehetővé válik a nemzeti ki-
sebbség nyelvén a szakterminológia elsa-
játítása.” A második bekezdés szerint pe-
dig „az első szakasz szerinti felsőfokú és
főiskolai oktatás mellett a kar lektorátuso-
kat hoz létre a nemzeti kisebbségek nyel-
vén, amelyeken az egyetemisták megta-
nulhatják a szakmai terminusokat a nem-
zeti kisebbségek nyelvén is.” Kérdem, mi
a különbség a két szakasz között. Az első-
ben is lektorátusokat javasol a törvény, az-
zal, hogy azt majd tanszékek vezetik, és
azzal, hogy ott is csak terminus technicu-
sokat tanulnak majd boldog kisebbségi
hallgatóink, és a másodikban is lektorátu-
sokat, azzal, hogy ez esetben a terminoló-
giai tudást nem a tanszék nyújtja, hanem a
nyelvi lektor. Lelki szemeim előtt van az a
magyartanárnő, aki a kémiai tanszéken ké-
miai terminusokat magyaráz majd kedves
hallgatóinak. Természetesen a törvény ígé-
ri a terminológiai továbbképzést (3. bekez-
dés). Hasonlóban én tíz évig részt vettem,
és azt mondom, falra hányt borsó. Az iga-
zi eredményt a magyar tannyelvű és ma-
gyar egyetemi oktatás hozza és nem a ter-
minológiai oktatás. Vezessünk be tíz tan-
tárgyat minden karon magyarul, és jobban
megy majd a dolog, mint tíz olyan nyelvi
lektor közreműködésével, aki nem az adott
szakma, hivatás, azaz adott terület tudo-
mányágában tanult, hanem csak nyelvi
képzettséggel rendelkezik. Persze, a tör-
vény igen hasznos módon irányozza elő,
hogy az állam támogatja a nemzetközi

együttműködést abból a célból, hogy a
nemzeti kisebbségek külföldön tanuljanak
anyanyelvükön és az így szerzett oklevele-
ket elismerjék a törvénnyel összhangban. 

Honosítás és más csapdák

Apropó oklevél-elismerés, ebben aztán
a szerbiai rendszerváltás előtt és után,
minden támogató igyekezetem mellett –
hogy a bolognai miniszteri értekezlet értel-
mében segítsek és európai normákat ve-
zessünk be – vereségeket szenvedtem és
csak részeredményeket értem el (tudnak
erről az érintett hallgatók és külföldi,
anyaországi karok) és tapasztalataim túl-
nyomórészt lehangolóak. (Persze, nem ar-
ról van szó, hogy itt nem nagyon ismerik
az európai honosítási jogszabályokat, bár
erről is szó van. Inkább van rosszhiszemű-
ség. Meg nem értés és más egyéb.) A kö-
zös nevező: szegény Magyarországon
vagy külföldön végzett diákunk, aki elin-
dulsz a honosítás rögös szerbiai útjain, hi-
hetetlen akadályokba ütközöl. Jelenleg,
majd két évvel a váltás után a honosítási
szabályok egyike, a felsőoktatási törvény
azt mondja, hogy a honosításra az egyetem
és a kar illetékes, a másik, az új miniszté-
riumokról szóló törvény pedig azt mondja,
hogy a honosításra a szerbiai oktatásügyi
és sportminiszter az illetékes. Nem tudod
majd, kihez fordulj nagyobb bizalommal.
Annál inkább, mert sem az egyik, sem a
másik törvény szerint proponált végrehaj-
tó rendelkezések még mindig nem szület-
tek meg. No de sebaj: akinek jó kapcsola-
tai vannak eme jogállamban, melyben
élünk, számukra talán kínálkozik két ho-
nosítási út. Ha a kar nem honosít, ott van a
miniszter (az omnibusz törvény értelmé-
ben nem az ígért tartományi, hanem a köz-
társasági).

Szörnyű, hogy idáig jutottunk. Nem
csoda, hogy külföldön végzett diákjaink-
nak esze ágában sincs hazajönni, az ígért
itthoni Kánaán és nemzetközi kapcsolat-
tartás fejében, miközben a feldolgozó nor-
mák késnek. Feltesszük a kérdést, mit nem
szabályoz a törvény. Először ígér, aztán
más törvényre bízza az ígéret megvalósítá-

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

02
/1

0

47

Szemle



sát. Az illetékes törvény dolga az, hogy a
„forró burgonyát” ne dobja át másik tör-
vény hatáskörébe. Nem teheti meg, hogy
az emberi jogokkal zsonglőrködve egy-
szersmind emberi sorsokkal dobálózzék.
Végezze el a törvény azt, ami a dolga: sza-
bályozzon diszpozícióban és szankcióban
is. Például így: „amennyiben a külföldön
szerzett diplomát az illetékes kar (vagy
miniszter) záros határidőn belül, visszaél-
ve hatalmával, nem honosítja vagy indo-
kolatlanul akadályoztatja, a felelős sze-
mély szabálysértés miatt pénzbüntetéssel
sújtható.” Ugyan hangolják már össze a
törvényeket eme szerencsétlen jogállam-
ban, mely tartja a
markát a külföld irá-
nyában, de még nem
számolt be arról,
hogy a tetemes kül-
földi segélyek kinek
a pénztárcájába ju-
tottak. Vagy megint
arról van szó, hogy a
mi pénzünk nem a
mi pénzünk, hogy a
külföldi segélyekből
a kisebbség csak
morzsákat és termi-
nus technicus-lek-
torátusokat kap? 

Arról a 16. sza-
kaszról pedig ne is
beszéljünk, mely
ugyan nem kapcsoló-
dik közvetlenül az oktatáshoz, de kapcso-
lódhat a „szabad” történelemoktatáshoz: „A
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek-
nek jogában áll a nemzeti szimbólumok és
jelek választása és használata.” Ez egészen
jó rendelkezés. De mit mond a következő
bekezdés: „a nemzeti szimbólumok és jelek
nem lehetnek azonosak más állam szimbó-
lumával és jelével.” Habár én nem vagyok
híve a formának, inkább a tartalomnak,
meg vagyok rökönyödve e szabadságjog
kacsán. Megtanultam Caportitól, mit ér-
tünk nemzeti kisebbség fogalmán. Olyan
közösségről van szó, amelyik hagyományo-
san él egy területen és egy tágabb közösség-
hez tartozik, s csak azért kisebbség, mert a

történelem sorsfordulója határokat szabott
feje felett, akarata ellenére. A nemzeti ki-
sebbségnek, közvetlen szomszédságában,
anyaországa  van,melyben a vele azonos
nyelvű és kultúrájú többsége él. A népcso-
port abban különbözik a nemzeti kisebb-
ségtől, hogy anyaországa nincs, vagy igen
távoli.” Megjegyezném, hogy Európa poli-
tikai doktrínája és az európai egyezmények
elfogadták Caporti definícióját. Az európai
normák a nemzeti kisebbségeknek bizo-
nyos értelemben differenciált jogosultságo-
kat proponálnak, amelyek többek között az
önálló egyetemre való jogosultságra is ki-
terjednek. Nálunk még mindig arról van

szó, hogy a törvény a
népcsoportot össze-
keveri a nemzeti ki-
sebbséggel. Ez azon-
ban nem szándék nél-
küli. De hadd utaljak
az EU-ba inkorporált
római emberi jogi
Egyezményre (11.
számú, 1970 évben
módosított, 1990-ben
kiegészített jegyző-
könyv szerint módo-
sított   Egyezmény az
emberi jogok és alap-
vető szabadságok vé-
delméről, Róma,
1950, november 4.)
(7),  azaz annak 17.
cikkére: „Joggal való

visszaélés tilalma. Az egyezmény egyetlen
rendelkezését sem lehet úgy értelmezni,
hogy az bármely állam, vagy csoport, vagy
személy számára jogot biztosítana olyan te-
vékenység vagy olyan cselekedet végrehaj-
tására, amely az egyezménybe foglalt jogok
és szabadságok megsértésére vagy pedig az
Egyezményben meghatározottnál nagyobb
mértékű korlátozásra irányul.” És a 18.
cikk: „A jelen egyezményben említett jo-
gok és szabadságok korlátozását nem lehet
más célra alkalmazni, mint amilyenre elő
vannak írva.” A párizsi 1952. évi, márc. 20-
i 11. Jegyzőkönyv második szakasza így
szól: „Senkitől sem szabad megtagadni az
oktatási jogot.”
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A törvény ígéri a terminológiai
továbbképzést (3. bekezdés). Ha-
sonlóban én tíz évig részt vettem,
és azt mondom, falra hányt bor-
só. Az igazi eredményt a magyar

tannyelvű és magyar egyetemi
oktatás hozza és nem a termino-
lógiai oktatás. Vezessünk be tíz
tantárgyat minden karon ma-
gyarul, és jobban megy majd a

dolog, mint tíz olyan nyelvi lektor
közreműködésével, aki nem az

adott szakma, hivatás, azaz
adott terület tudományágában
tanult, hanem csak nyelvi kép-

zettséggel rendelkezik. 



Ami az oklevelek elismeréséről szóló
európai normákat illeti (Egyezmény a fel-
sőoktatási képesítések elismeréséről az eu-
rópai régióban – ne feledjük, a délvidék
európai régió – Lisszabon, 1997. április
11.) (8), azok (VI. 1. cikk) így szólnak:
„Annak figyelembe vételével, hogy az el-
ismerésről szóló döntést a felsőfokú képe-
sítés által tanúsított tudás és képességek
alapján hozzák meg, mindegyik fél elis-
meri a másik Fél által kiadott felsőfokú ké-
pesítéseket, kivéve, ha lényegi különbség
mutatható ki az elismertetni kívánt képesí-
tés és annak a Félnek megfelelő képesítése
között, melyben az elismerést kérték.” Az
újabb szerbiai, rendszerváltást követő ho-
nosítási gyakorlatban előfordult, hogy a
külföldön, mondjuk Magyarországon szer-
zett, az itthoni stúdiumnál hosszabb tarta-
mú stúdiumon szerzett oklevelet, mely az
adott tudományág, hivatás teljes egészét
felölelte, nem ismerték el, s az okleveles
szakembert kiegészítő vizsgákra utalták.
Szerintem ezen gyakorlat ellentétes az idé-
zett európai norma szavával és szellemé-
vel. E gyakorlatra jellemző a joggal való
visszaélés jelensége, sérti a kisebbségiek
szülőföldjükre való hazatérésének jogát. 

Mit ígér a szövetségi törvény az anya-
nyelvű oktatásról és felsőoktatásról a ma-
gánintézmények tekintetében? Erre a kér-
désre a 15. szakasz ad választ. Az első be-
kezdés arról szól, hogy a nemzeti kisebb-
ségek tagjainak jogukban áll magánoktatá-
si intézmények, iskolák vagy egyetem ala-
pítása, melyekben az oktatás a nemzeti ki-
sebbség nyelvén vagy kétnyelvű formában
valósul meg, összhangban a törvénnyel. A
második bekezdés arról szól, hogy a nem-
zeti kisebbségek nyelvén történő oktatás
pénzellátásában részt vehetnek hazai és
külföldi szervezetek, alapítványok és ma-
gánszemélyek, a törvénnyel összhangban.
A harmadik bekezdés szerint az előző be-
kezdés szerinti pénzügyi vagy egyéb ado-
mányozás esetében az állam meghatáro-
zott könnyítéseket és az adózási kötele-
zettség alól mentesítést biztosíthat. 

Egyelőre csak az nem tisztázott, mi van
a törvénnyel összhangban. Nos, lássuk, a
felsőoktatás példáján, mit mond a szövet-

ségi törvény után meghozott új felsőokta-
tási törvény. Mennyiben áll vele összhang-
ban, mi mindent kell tennie az alapítónak,
ha netán arra vetemedik, hogy kisebbségi
oktatási intézményt kíván létrehozni. Úgy
tűnik, elég sok mindent. A köztársasági
normákban szó sincs a szövetségi normák
szerinti favorizációról.

Mit mond az új (2002. április 23.) köz-
társasági felsőoktatási törvény? (9) 

Sok mindent. Ember legyen a talpán,
aki magánoktatási intézményt alapít, netán
kart vagy egyetemet. 

Figyelemre méltóak a következő ren-
delkezések, alapelvek. A 4. szakasz (1) be-
kezdése értelmében „Az egyetemnek és
tagjainak (ezek a karok) szavatolt a tudo-
mányos, azaz művészeti, oktatási és alko-
tói szabadság”. A (2) bekezdés szerint „Az
egyetemen és a tagok számára tilos a poli-
tikai, párt- és vallási szerveződés és tevé-
kenység”. A (3) bekezdés értelmében „Az
egyetem és tagjai autonómak tevékenysé-
gük megvalósítása során”. A (4) bekezdés
szerint „Az egyetem és tagjainak területe
sérthetetlen, a törvénnyel összhangban”. A
6. szakasz (7) bekezdése értelmében a kar
jogi személy, azzal, hogy a kar tevékeny-
ségét és szervezését a kar alapszabályzata
szabályozza. A 2. szakasz szerint az Egye-
tem autonóm tudományos, azaz művészeti
és oktatási intézmény. A 3. szakasz (1) be-
kezdése szerint egyetemet legkevesebb
három kar képez, azzal, hogy az egyetem
alapítási aktusával határozható meg, sza-
bályozható, mely karok vannak az egye-
tem keretében, továbbá az egyetem és a
karok közötti viszony. Az egyetem kereté-
ben működhetnek intézetek, egyetemi
könyvtár és egyéb szervezetek, melyeknek
tevékenysége összhangban áll az egyetem
tevékenységével (3. szakasz 3. bekezdés).
Az egyetem szervezeti felépítése, a karok
és más, az egyetem keretében működő
szervezetek (tagok) közötti viszonyt az
egyetem alapszabálya határozza meg.

A törvény egyetemi és karalapítási, to-
vábbá megszűnési szabályai értelmében,
azaz az alapvető 10. szakasz 1. bekezdése
szerint egyetemet és kart a Köztársaság,
jogi vagy természetes személy alapíthat. E
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szakasz (2) bekezdése szerint külföldi jogi
vagy természetes személy kart alapíthat,
összhangban a törvénnyel. (Megjegyzés:
külföldi természetes vagy jogi személy te-
hát nem alapíthat egyetemet, bár más ren-
delkezés arra utal, hogy igen). A 12. sza-
kasz (1) bekezdése értelmében az egyetem
megkezdheti tevékenységét, ha megfelel a
káderbeli, térbeli és technikai feltételek-
nek. E feltételeket és azt, hogy a kérelme-
ző megfelelt az előírt feltételeknek,  az ok-
tatási és sportminisztérium szabja meg
(12. szakasz 3. bekezdés). A törvény sze-
rint (12. szakasz 4. bekezdés) az alapító a
feltételek kielégítésének megállapításáról
szóló kérelem mellett erről megfelelő bi-
zonyítékokat nyújt be. Az elutasító végzés
ellen közigazgatási per indítható (12. sza-
kasz 5. bekezdés). A 13. szakasz (2) be-
kezdés szerint azon
egyetem vagy kar
alapítási eljárása so-
rán, melynél az ala-
pító nem a Köztársa-
ság (tehát a magán-
karnál), az alapító
elaborátumot terjeszt
be az alapítás indo-
koltságáról. Ez per-
sze nem minden,
mert számos rendel-
kezés szól a tanterv-
ről, a hallgatói jo-
gokról, a vizsgákról, az egyetemi oktatók
minősítéséről, a graduális és posztgraduá-
lis stúdiumról, a kutatásról, az intézetek-
ről, az egyetem és a kar szervezeti és mű-
ködési rendjéről stb. 

Az oktatás nyelvére vonatkozólag a 8.
szakasz szól: (1) Az egyetemen és a karon
az oktatást szerb nyelven valósítják meg.
(2) Az egyetemen és a karon az oktatás
megvalósítható a nemzeti kisebbség nyel-
vén, továbbá valamely világnyelven is. A
(2) bekezdés szerinti oktatás a Szerb Köz-
társaság Kormányától elnyert jóváhagyás
alapján valósítható meg. A 9. szakasz sze-
rint az egyetem és a kar közigazgatási ellen-
őrzését az oktatási és sportminiszter végzi.

A vagyonjogi rendelkezések értelmében
(7. szakasz 4. bekezdés) a kar vagy egye-

tem által használt ingatlanok és más esz-
közök, melyeket alapítványok vagy köz-
alapítványok biztosítottak, a törvénnyel
összhangban, kizárólag a donátor által elő-
irányzott rendeltetésre használhatók fel. 

A „hűségkérdés”

Dolgozhatnak-e az állami alapítású in-
tézmények oktatói a magánintézmények-
ben, anélkül, hogy ezt bármi módon felró-
hatnák nekik? Fogas kérdés. A kisebbségi
oktatókat amúgy is korlátozták, megfo-
gyatkoztatták, óvodától egyetemig, Szer-
bia-szerte. Béreiket inflációs és nem inflá-
ciós időkben minimalizálták. Társadalmi
szerepüket fenyegetettség és rendőri ellen-
őrzések közepette töltik be. (Persze voltak
politikai kinevezési alapon elegendő

számban „lojális” ki-
vételezettek is, s je-
lenleg is maradtak
bőven, akik között
vannak olyanok is,
akiknek nem kellene
sem tanszéket, sem
oktatói pozíciót biz-
tosítani, mert vagy
erkölcsileg, vagy
szakmailag nem áll-
ták meg helyüket.) 

Elvben nincs sem
morális, sem szak-

mai akadálya annak, hogy a megfogyatko-
zott kisebbségi káderállományban, a mini-
malizált állami bérezés közepette, valaki
egyszerre akár magán-, akár közszolgálati
oktatási intézményben működjön közre.
Amennyiben erre képesítése, képessége,
oktatói és szakmai integritása feljogosítja.
Nagy problémát jelentene, ha a törvények
alkalmazása során (például az oklevelek
elismerése, a kettős munkaviszonyban
közreműködő káderek megbélyegzése
stb.) visszaélésekre adna lehetőséget akár
a magánoktatási, akár az állami oktatási
intézmények előnybe helyezése. 

Nem vitás, hogy Európában az állami
oktatási intézményeknek van presztízsük,
előnyük. Onnét a titulusok, ott van a biz-
tos lét. Szerbiában azonban az állami in-
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A gimnáziumok visszaállításáról
lehetőleg ne az beszéljen, aki

egykor hozzájárult megszünteté-
sükhöz. Kíséreljük meg a szak-
mai elkötelezettséget, az ember-
séget és a kisebbségi nemzetré-

szünk iránti becsületes hozzáál-
lást. És a középiskolai oktatók

követeljék bérük 
növekedését, tanítsanak az 

iskolán belül. 



tézményekben, sajnos, politikai alapon,
nemcsak az elmúlt tíz évben, visszaélések
történtek. Ez a tendencia „természetesen”
a kisebbségi intézményeket sem kímélte,
amit kontroll hiányában nehéz bizonyí-
tani. Nem pártkontroll kell, mert ebből
elég volt, de szakmai kontroll igen. Időn-
ként a középiskolai és egyetemi tanárok
tekintetében is. A szakmailag hiteles kö-
zeg egyúttal erkölcsi normákat is feltéte-
lez. A gimnáziumok visszaállításáról le-
hetőleg ne az beszéljen, aki egykor hozzá-
járult megszüntetésükhöz. Kíséreljük meg
a szakmai elkötelezettséget, az embersé-
get és a kisebbségi nemzetrészünk iránti
becsületes hozzáállást. És a középiskolai
oktatók követeljék bérük növekedését, ta-
nítsanak az iskolán belül. Valamikori gim-
náziumi oktatóink megtanították a tanuló-
ifjúságot a matekra, biológiára, magyarra,
filozófiára, logikára és más egyébre, de
emellett emberségre is, mégpedig hivata-
los előírásokra való hivatkozás nélkül.
Volt is, becsületük.

Hogy nem tudjuk eltartani iskoláinkat?
Adják vissza iskoláink tulajdonjogát: in-

gatlanokat és ingókat. Nem is tudjuk, mek-
kora (szellemi és anyagi) vagyon ez. 

Jegyzet

(1) Antalóczy Lajos (2001): Az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár története (1793–1996). Főegyházmegyei
Könyvtár, Eger. op. cit. 10. Soós Imre (1967): Az eg-
ri egyetem felállításának terve (1754–1777). In: Az
Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei.
V. Eger. 314.
(2) Antalóczy Lajos: i. m. op. cit., 11. 
(3) Antalóczy Lajos: i. m. op. cit., 11. Soós, op. cit.
11., 8. jegyzet.
(4) Ld. Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek vé-
delméről. (Strasbourg, 1995. február 1.) In: (1999) Az
Európa tanács válogatott egyezményei. Conseil de
l’Europe – Osiris, Budapest – Strasbourg. 153–162.
(5) Ld. Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védel-
méről. op. cit., 158–159. 
(6) A nemzeti kisebbségek jogairól és szabadságáról
szóló, 2002. február 27-én meghozott, a JSZK Hiva-
talos Lapjának 2002/11. számában megjelent törvény.
(7) Ld. (1999) Az Európa Tanács válogatott egyezmé-
nyei. Conseil de l’ Europe – Osiris, Budapest – Stras-
bourg. 29–46. 
(8) Ld. (1999) Az Európa Tanács válogatott egyezmé-
nyei. op. cit. 235–251. 
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Szalma József
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Az óvodától az egyetemig

Egy soknemzetiségű társadalomban, mint amilyen a miénk, a
nemzeti kisebbségek helyzetét, fennmaradásának és fejlődésének
lehetőségeit elsősorban a többségi nemzet uralkodó ideológiája és

törekvései határozzák meg. Döntő tényezőnek számít, hogy a
nemzetállam avagy a polgári társadalom megalapozására

törekszenek-e, és milyen a kisebbségekhez (vagy nemzetiségekhez)
való viszonyulásuk: mennyiben tekintik őket történelmileg kialakult
realitásnak és a velük való együttélést elfogadható állapotnak avagy

nyűgnek, tehernek, amelytől minél előbb meg kell szabadulni. 

Ezzel szoros összefüggésben van:
mennyiben fogadják el alapelvként a
mindenkit megillető alapvető emberi

jogokat – a nemzetek viszonyában az egyen-
lőség és egyenrangúság elvét, valamint a ki-
sebbségekre vonatkozó nemzetközileg elfo-
gadott alapelveket és kötelezettségeket. 

Mi, vajdasági, illetve jugoszláviai ma-
gyarok, a kisebbségi politika különböző

változásainak és törekvéseinek korlátai
között éltünk az elmúlt csaknem fél évszá-
zadban, a második világháború utáni idő-
szaktól napjainkig. Az úgynevezett titói
Jugoszláviában, ahol a testvériség-egység
jelszavától visszhangzott az ország, vi-
szonylag – a kifosztott és meghurcolt
csehszlovákiai és megtizedelt romániai,
valamint kárpátaljai magyarsághoz képest



– bőkezűbben adagolták a kisebbségi jo-
gokat, többek között az anyanyelvű okta-
tásra való jogot is. Ez lehetővé tette, hogy
már az 1940-es évek második felében ki-
alakuljon a hét-, majd nyolcosztályos álta-
lános iskolában a magyar tannyelvű okta-
tás hálózata, az ötvenes években pedig egy
gimnáziumokból, technikai (szak-) közép-
iskolákból és ipari, illetve szakmunkás-
képző iskolákból álló hálózat, amely so-
sem volt tökéletes: nem nyújtott lehetősé-
get minden magyar ajkú tanuló számára,
hogy anyanyelvén tanuljon. Négyosztá-
lyos magyar iskolák létesültek Dél-Bánát
legdélibb csücskében, a Szerémségben
(Maradékon, Satrincán, Űrögön, Rumán,
Erdővégen, Bele-
csinben stb.), Hor-
vátország szlavóniai
részein és Szlovénia
egyes magyarlakta
falvaiban. Viszont
több helységben, a
szórványmagyarság
vidékein nem volt
igény vagy megértés
a magyar tagozat
megnyitására. Ezál-
tal ezeken a tájakon
vagy helységekben –
meg ahol a magyar
nyelvű oktatás rövid
életű volt – folytató-
dott vagy meggyor-
sult a magyarság be-
olvadása. Fennmaradásunk szempontjából
nagyon jelentős volt tehát a magyar nyel-
vű oktatás feltételeinek biztosítása és meg-
szervezése.

Ehhez jóakaratra, a hivatalos szervek (el-
sősorban a helyi pártvezetőségek) megfele-
lő hozzáállására és a tanítói káder előterem-
tésére volt szükség. Nagy mértékű volt a hi-
ány a magyar ajkú vagy magyarul tökélete-
sen beszélő tanítókból és általában pedagó-
gusokból. Ennek pótlására már 1945-ben
Szabadkán megindult a magyar nyelvű ta-
nítóképzés, és 1948-ban Újvidéken is.

Emellett vagy ezeknek a keretein belül
úgynevezett A, B és C elnevezésű tanfo-
lyamokat szerveztek. A magyar szakos ál-

talános iskolai tanárok képzése az újvidéki
Tanárképző Főiskolán kezdődött el 1946-
ban, ahol tekintélyes számú magyar ifjú
szerzett oklevelet más szakokon is a szerb
nyelvű oktatás keretein belül. 1961-ben a
Magyar Tanszék megalakításával az Újvi-
déki Egyetemen folytatódott a magyar sza-
kos általános iskolai tanárok képzése, és
elkezdődött a középiskolai tanárok képzé-
se is. Közben, 1952-ben az újvidéki óvó-
nőképzőben megindult az óvónőképzés
magyar nyelven is.

Az alapvető személyi feltételek biztosí-
tása mellett rendkívül fontos volt a tárgyi
feltételek előteremetése is, elsősorban a
tankönyvellátás. Az első magyar tankönyv

(Ábécé) 1946-ban
jelent meg. 1965-ben
alakult meg (más
név alatt már előbb
is működött) a Tarto-
mányi Tankönyvki-
adó Intézet, melynek
gondozásában 472
címszó jelent meg a
következő tíz év
alatt (előtte pedig
113 tankönyv), s ez-
által jórészt megol-
dódott az általános
iskolák tankönyvigé-
nye, ugyanakkor né-
mileg enyhült a ma-
gyar tannyelvű kö-
zépiskolai oktatás-

ban jelenlevő tankönyvhiány.
Mindent egybevetve megállapítható,

hogy bár nagy akadályokkal küszködve, a
háború utáni első évtizedekben Vajdaság-
ban kialakult a magyar tannyelvű oktatás
általános iskolai és középiskolai hálózata,
amely távol állt ugyan az eszményitől, sőt
több tekintetben hiányos volt, de az ötve-
nes évek közepéig, illetve második feléig
bővülő irányzatot mutatott, amit a felölelt
tanulók létszámnövekedése is alátámaszt.

A felsőoktatásban a kibontakozás igen
lassú folyamat volt. Az Újvidéki Egyetem
1954-ben történt megalakításával valami-
vel javultak a feltételek a magyar ajkú if-
jak bekapcsolódásába, de még 1957-ben is
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A pedagógusképzés terén fontos
lépést jelentett a szabadkai Ta-
nárképző Főiskola megnyitása

1968-ban, itt 1976-ig 229 magyar
ajkú hallgató szerzett általános

iskolai tanári oklevelet. Ezt a főis-
kolát, ahelyett, hogy továbbfej-
lesztették volna, beolvasztották

az Újvidéki Egyetem Természettu-
dományi Karába, ami a magyar
nyelvű tanárképzés megszünteté-
séhez vezetett (kivéve a magyar

szakos képzést). Ennek súlyos kö-
vetkezményei lettek: mind na-
gyobb méretű tanárhiányhoz 

vezetett. 



az Újvidéki Tanárképző Főiskolán, a Böl-
csészeti Karon és a Mezőgazdasági Karon
együttvéve mindössze 194 magyar hallga-
tót tartottak számon. Később a létszámuk
fokozatosan növekedett, de sosem érte el,
sőt meg sem közelítette a vajdasági ma-
gyarság számarányának megfelelő rész-
arányt. A továbbtanuló érettségizett ma-
gyar ifjak alacsony számában bizonyos fo-
kig kifejezésre jutottak – már középiskolai
fokozaton is – az alacsonyabb szintű vá-
gyaik és törekvéseik a társadalmi érvénye-
sülésre, a minél magasabb végzettségi
szint elérésére. Továbbtanulásuk szem-
pontjából meghatározó tényező volt, hogy
a vajdasági felsőoktatási intézményekben
anyanyelvükön a hetvenes évek elejéig
csak azok tanulhattak, akik a magyar sza-
kos tanári pályát választották.

Mindennek egyik igen káros következ-
ménye volt, hogy a vajdasági (jugoszlávi-
ai) magyarság képzettségbeli összetétele,
tehát az értelmiség utánpótlása, jelentősen
lemaradt az országos átlag mögött. (A ma-
gyar nyelvű oktatás második világháború
utáni alakulása a Vajdaságban, a tanintéz-
mények, a tanulók és a pedagógusok szá-
mára vonatkozó részletes adatok és tájé-
koztatás Tóth Lajos ,Magyar nyelvű okta-
tás a Vajdaságban 1944-től napjainkig’ cí-
mű könyvében találhatók.) (1)

Az oktatásirányítás rendszere 1990-ig

Az oktatásirányítás rendszere a második
(vagy titói) Jugoszláviában több fázison
haladt keresztül a decentralizáció, a hatás-
körök alacsonyabb szintekre való átruhá-
zásának irányában. 1946-tól kezdve, ami-
kor megszüntették a szövetségi Oktatási
Minisztériumot, az oktatásirányítás köz-
pontjaivá mindinkább a köztársasági okta-
tásügyi minisztériumok váltak. 1951-ben a
minisztérium mint terminus technicus a
lomtárba került. Az oktatás legfőbb irányí-
tási szerve az Oktatás-, Tudomány- és Mű-
velődési Tanács lett. A járásokban és a
községekben tanügyi tanácsok működtek,
melyek hatáskörébe tartozott többek kö-
zött az úgynevezett „személyi ügyek” (ki-
nevezések, előléptetések stb.) intézése.

1955-ben, a társadalmi igazgatás beve-
zetésével, az iskola igazgatásának legfőbb
szerve az iskolabizottság lett, amelyben a
tantestület képviselői mellett a szülők és a
társadalmi-politikai szervezetek (a társa-
dalmi környezet) is (paritásos alapon) he-
lyet kaptak. Középiskolai szinten ebben a
szervben a diákok is képviseltették magu-
kat. Hatásköre fokozatosan bővült, a peda-
gógusok és az iskolaigazgatók megválasz-
tását is felölelte. Az iskolaigazgató nem
lehetett tagja. Az igazgatás és a vezetés
feladatkörének szétválasztásával ő az is-
kola pedagógiai vezetőjévé vált, meghagy-
ták bizonyos igazgatási funkcióit is.

E bonyolult folyamatok demokratikus
jellegének taglalásánál nem szabad szem
elől téveszteni, hogy ez az önigazgatási
rendszer egyáltalán nem volt mentes a szo-
cializmus bürokratikus sallangjától: fonto-
sabb személyi ügyekben (például az igaz-
gatók megválasztásában) a mindenható
Kommunista Szövetség káderbizottságá-
nak volt döntő szava. Mégis voltak meg-
határozott előnyei is a szigorúan közpon-
tosított és teljesen elbürokratizálódott más
szocialista rendszerekkel szemben.

A decentralizációs átalakulás vajdasági
lecsapódásai

Vajdaság Autonóm Tartományának
mint a Szerb Népköztársaság részének
már 1945-től voltak saját irányítási szer-
vei, amelyek azonban csak viszonylago-
san működtek önállóan. Az 1969-es al-
kotmányfüggelékek viszont új helyzetet
teremtettek a két autonóm tartomány szá-
mára: törvényhozási és jogszabályozási
hatáskörökhöz jutottak. Még ebben az év-
ben megalakult a Vajdasági Tanügyi Ta-
nács, melynek hatáskörébe 1972-ig főleg
csak a tantervek és tankönyvek jóváha-
gyása tartozott, később azonban mind je-
lentősebb szerepet játszik a szakmai kér-
dések megoldásában. Végrehajtó szerve a
Tartományi Tanügyi Titkárságnak volt
(minderről részletesebben: Tóth Lajos ,A
korszerű önigazgatású általános iskola ki-
alakulásának útjai és feltételei’ című
könyvében.) (2)
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Ennek a kollektív önigazgatási szervnek
a működésében főleg a magyar nyelvű ok-
tatás kérdései domináltak. Ezen a téren
már a hatvanas évek végétől mindinkább
felszínre kerültek bizonyos gondok, meg-
oldásra váró kérdések, amelyek felett a hi-
vatalos fórumok könnyedén átsiklottak
(gyakran alkalmazták a bürokratikus rend-
szerek rég bevált módszerét: a problémák
szőnyeg alá söprését, elkendőzését). Főleg
a következő kérdéscsoportokban merültek
fel gondok és aggodalmak a magyar tan-
nyelvű oktatással kapcsolatban:

– az úgynevezett „terület iskolák” kiala-
kításával (a két- és többnyelvű iskolák lé-
tesítésével) kapcsolatban, amihez az ala-
pot a tartományi (vajdasági) pártvezetőség
1956 júniusában megtartott ülésének hatá-
rozatai adták meg;

– a szerbhorvát tannyelvű tagozatokba
iratkozó magyar ajkú tanulók létszámának
növekedésével (míg ez 1959/60-as tanév-
ben ez a százalékarány „csak” 13-at tett ki,
négy évre rá már 19,3 százalékra emelke-
dett), aminek egyik kútforrása éppen a ma-
gyar tannyelvű iskolák megszüntetése, il-
letve „csendes beolvasztása” volt; és

– mind elgondolkoztatóbbá, sőt aggasz-
tóvá vált a magyar nyelvű oktatás beszű-
külése, egyes iskolák bezárása, főleg az ál-
talános iskolai fokozaton, a szórványma-
gyarság vidékein.

Természetesen más gondok is akadtak.
Mindez együttvéve szolgáltatta az indíté-
kot és egyben az alkalmat, hogy a Vajda-
sági Tanügyi Tanácsban kezdeményezzük
a helyzet átfogó áttekintését és elemzését
a problémák feltárása céljából. Előbb a re-
gionális beszámolók elkészítésére került
sor. Ezzel a feladattal az 1960-as évek kö-
zepén megalakult hét vajdasági pedagógi-
ai intézetet bízta meg a Tanács 1970-ben –
az egész tartomány felölelésével. Szak-
csoportok alakultak a kiemelkedőbb és ezt
a megbízást vállaló 21 pedagógus bevoná-
sával. Már az első körzeti beszámolók a
hiányosságok egész sorát tárták fel (pél-
dául: a Szerémségben, ahol akkor még kb.
6000 magyar élt, csak Maradékon létezett
magyar nyelvű oktatás;  Közép- és Dél-
Bánátban, valamint Újvidéken a magyar

ajkú tanulók mintegy ötven százaléka irat-
kozik szerbhorvát tagozatba; egyesek rá-
mutattak a tankönyvhiányra a középfokú
oktatásban stb.).

Ezek alapján készült el aztán az összesí-
tett beszámoló, illetve tanulmány ,A nem-
zetiségi tanulók anyanyelvi oktatásának
helyzete és időszerű kérdései Vajdaság
Szocialista Autonóm Tartományban’ cím-
mel, szerb nyelven.

Ennek felhasználásával jelent meg ,A
magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi
oktatása’ címmel az a tanulmányom az
1971-ben indított Létünk című társada-
lomtudományi jellegű folyóirat 1972. 5.
számában, amelyből világosan kitűnt (sok
összegyűjtött adat alátámasztásával), hogy
a nemzeti egyenlőség és egyenrangúság
nem valósul meg kellő következetességgel
és az oktatás minden területére vonatkozó-
an. Ennek szellemében fogalmazódtak
meg az anyanyelvi oktatás fejlesztésének
alapvető feltételei.

A szakmai és tudományos munka 
lehetőségei

Az 1974-es alkotmánymódosítás után
viszonylag jobb feltételek jöttek létre a
magyar nyelvű oktatással kapcsolatos
szakmai munkára és annak fejlesztésére. A
köztársasági Oktatási Tanácsnak (a volt
minisztériumnak) volt egy kisebbségi ügy-
osztálya, melynek élén egy titkárhelyettes
állt, akit a kisebbségiek soraiból választot-
tak. Ennek a Tanácsnak a berkeiben műkö-
dött egy statisztikai részleg is, ahol hozzá
lehetett jutni a kisebbségek nyelvén folyó
oktatással kapcsolatos adatokhoz.

Már az ötvenes évek közepétől megala-
kultak az oktatást tanulmányozó és fejlesz-
tő pedagógiai intézetek. A Belgrádban
székelő szövetségi intézet igyekezett
együttműködési kapcsolatot kialakítani az
egyes témakörökkel – így a nemzetiségek
nyelvén folyó oktatással is – behatóbban
foglalkozó szakértőkkel és tudományos
dolgozókkal. A Köztársasági Oktatási Tit-
kárság mellett működő oktatásfejlesztő in-
tézet is igénybe vette az ilyen szakértők
segítségét. A később megalakult tartomá-
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nyi pedagógiai intézetnek pedig alapfel-
adatai közé tartozott a nemzetiségek nyel-
vén folyó oktatás követése, tanulmányozá-
sa és fejlesztése. Mindezt szerencsésen ki-
egészítették a már említett regionális (köz-
ségközi) pedagógiai intézetek, amelyek
időnként elemezték a területükön működő
óvodák, általános és középiskolák munká-
ját, segítséget s útmutatást nyújtottak a pe-
dagógusoknak, megszervezték a tovább-
képzésüket az anyanyelvükön stb. Össze-
hasonlítás céljából említem, hogy 1972-
ben a Vajdaság körzeti pedagógiai intéze-
teiben alkalmazott 88 tanügyi tanácsos kö-
zül 13 volt magyar nemzetiségű, vagyis az
összlétszám 14,7 százaléka, ami nem volt
kielégítő. Viszont Szabadkán a 14 tanügyi
tanácsos közül 9 volt magyar ajkú, de a
többi öt közül is négyen tökéletesen be-
széltek magyarul. A két tanítási nyelvű is-
kolákban az igazgatók megválasztásánál
általában tiszteletben tartották a kétnyel-
vűség elvét: amennyiben például az isko-
laigazgató nem beszélt magyarul, helyette-
sének magyar ajkú pedagógust választot-
tak. Ennek ellenére sok ilyen iskolában a
két tanítási nyelv egyenrangú használata
nem érvényesült maradéktalanul, vagyis a
kisebbségek nyelve kisebb-nagyobb mér-
tékben háttérbe szorult, de más problémák
is adódtak az eredeti elvárások teljesítése
körül (ezek közül néhányat az ,Anyanyelv
– Államnyelv’ című tanulmánykötetben
világítottunk meg, amely Rehák László
szerkesztésében a Forum kiadásában je-
lent meg 1976-ban).

A magyar nyelvű pedagógiai folyóira-
tok megjelenésében a helyzet a következő-
képpen alakult:

– a Népoktatást a negyvenes évek végén
indították és 1955-ben szüntették meg, ko-
rántsem meggyőző indoklással;

– a Szabadkai Pedagógiai Intézet kiadá-
sában 1962-ben jelent meg a Školski život
című kétnyelvű folyóirat, amely nyolc év-
folyamot élt meg;

– 1972-ben indult az Oktatás és nevelés
című folyóirat, melyet a nyolcvanas évek
végén szüntettek meg.

Az 1971-ben megjelenő Létünk című
folyóiratban főleg tudományos igényű cik-

kek és tanulmányok jelentek meg a ma-
gyar nyelvű oktatásról is (időnként még
manapság is megjelenik).

Emellett a Szabadkán megjelenő Üze-
net című irodalmi folyóirat is közölt okta-
tási tárgyú cikkeket, tanulmányokat.

A kutatómunka megindítása és általában
a tudományos igényű tevékenység, amely a
vajdasági magyarság helyzetét és létkérdé-
seit ölelte volna fel, ezekben az évtizedek-
ben nem tudott kibontakozni. Volt ugyan
néhány ilyen irányú próbálkozás, de ezek
komoly akadályokba ütköztek. Az újvidéki
Hungarológiai Intézet keretei között 1974-
ben megkezdődött egy kutatási program
megvalósítása ,A nemzetiségi viszonyok
fejlődése (alakulása), eredményei és távla-
tai a korszerű feltételek között’ címmel. E
kutatás révén az itt élő nemzetek és nemze-
ti kisebbségek között kialakult kapcsolat-
rendszert (érintkezési és együttműködési
formákat) többoldalúan kívántuk tanulmá-
nyozni. Felöleltük a Vajdaság két- és több-
nyelvű iskoláiban kialakult viszonyokat is.
A kutatás a magyar és szerb anyanyelvű
szakemberek és tudományos munkatársai-
nak szélesebb körének bevonásával csak
1976-ban bontakozott ki és mindössze
1977-ig tartott. Ennek alapvető oka az volt,
hogy ezt az egész „vállalkozást” vagy kez-
deményezést a tartományi pártvezetőség
berkeiben eleitől fogva kétkedéssel fogad-
ták. Kifogásolták egyes személyek bevoná-
sát, és akadályok halmazát gördítették a
munka teljesebb kibontakozása elé, ami a
kutatási tervezet „befagyasztásához” veze-
tett. Más ilyen kezdeményezések is hason-
ló sorsra jutottak. Bebizonyosodott, hogy
az úgynevezett szocialista rendszer hordo-
zóinak és „védelmezőinek” nem felel meg
– még annak önigazgatású változatában
sem –, ha valaki vagy valakik a dolgok, a
problémák mélyére akarnak „nézni”. Külö-
nösen ilyen érzékenynek tartott kérdések-
ben, mint a nemzetiségi viszonyok, hiszen
világgá kürtölték, hogy a kisebbségek kér-
dését a szocialista Jugoszláviában szinte
eszményi szinten oldották meg, amit egye-
sek (külföldön is) példaértékűnek minősí-
tettek. Az, ami vitán felül állt: a titói rend-
szerben a többségi nemzetek nacionalista
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törekvései csak burkolt formában juthattak
kifejezésre (lásd az 1958-as Általános isko-
latörvény tervezettel kapcsolatos jogcsor-
bítási próbálkozást, majd visszakozást).

Jelentősebb fejlemények a hatvanas
évek végétől a nyolcvanas évek végéig

A hatvanas évek közepétől mind na-
gyobb méreteket öltött az anyanyelvükön
tanuló általános iskolai diákok számának
csökkenése:

– az 1966/67-es tanévben létszámuk 40
363 volt, ez

– az 1985/86-os tanévre 26 201-re
csökkent.

A középiskolai fokozaton az 1968/69-es
tanévben 48 szakiskolában és szakmun-
kásképzőben folyt
magyar nyelvű okta-
tás, ezek közül 19-
ben kizárólag csak
magyar nyelvű okta-
tás volt. Az 1975-ös
oktatási reform az
első középiskolai fo-
kozaton némi fellen-
dülést, a második,
szakirányú fokoza-
ton pedig vissza-
esést, fokozatos ta-
nulói létszámcsök-
kentést és a tovább-
tanulási, szakmaválasztási beszűkülést
vonta maga után. Különösen káros követ-
kezményei voltak a gimnáziumok meg-
szüntetésének.

A pedagógusképzés terén fontos lépést
jelentett a szabadkai Tanárképző Főiskola
megnyitása 1968-ban, itt 1976-ig 229 ma-
gyar ajkú hallgató szerzett általános isko-
lai tanári oklevelet. Ezt a főiskolát, ahe-
lyett, hogy továbbfejlesztették volna, beol-
vasztották az Újvidéki Egyetem Termé-
szettudományi Karába, ami a magyar
nyelvű tanárképzés megszüntetéséhez ve-
zetett (kivéve a magyar szakos képzést).
Ennek súlyos következményei lettek:
mind nagyobb méretű tanárhiányhoz veze-
tett.  Ezt még egy negatív fejlemény tetőz-
te: az Újvidéki Egyetemen – egy nem

eléggé megfontolt reform következménye-
képpen – áttértek az egységes, négyéves s
egyszakos tanárképzésre, ami sok gondot
okozott és okoz a magyar nyelvű vagy két
tanítási nyelvű iskolák tanárellátásában.

Ugyanez a reform a tanító- és óvókép-
zést főiskolai rangra emelte.

Jelentős törekvésként említem, hogy a
hetvenes évek elejétől az Újvidéki Egyete-
men bizonyos lehetőségeket és feltételeket
teremtettek a magyar nyelvű oktatás rész-
leges bevezetésére, amennyiben ezt leg-
alább 30 hallgató igényelte. A tanárképzés
terén lehetővé vált, hogy a magyar nemze-
tiségű hallgatók a pedagógiát, a pszicholó-
giát, egyes karokon a módszertant és a
szociológiát anyanyelvükön hallgassák és
ezekből a tantárgyakból magyar nyelven

vizsgázzanak. Sőt a
Bölcsészeti és Ter-
mészettudományi
Kar egyes tanszékei,
eltekintve a megsza-
bott 30 fős mini-
mumtól, néhány szak-
tantárgyból (történe-
lem, fizika, vegytan
stb.) még öt fős cso-
port számára is meg-
szervezték a ma-
gyar nyelvű oktatást.
Egyes karokon ma-
gyar lektorátust léte-

sítettek. 1972-ben megnyitotta kapuit Új-
vidéken a Művészeti Akadémia, amelyen
magyar nyelvű színészképzés is folyik.

Emellett pozitív mozzanatként értékel-
hető, hogy az említett karokon kívül 1972-
től a szabadkai Közgazdasági Karon, majd
négy év múlva a szabadkai Építészmérnö-
ki Karon és a Műszaki Főiskolán, valamint
az újvidéki Jogi Karon megkezdték né-
hány tantárgy magyar nyelvű oktatását az
elsőéveseknek, amit később a másodéve-
sekre is kiterjesztettek. Mindez azonban
csak részmegoldásnak számított, mégis
hozzájárult a magyar ajkú hallgatók szá-
mának némi növekedéséhez az Újvidéki
Egyetemen. Az 1979/80-as tanévben rész-
arányuk meghaladta a tíz százalékot, az
1984/85-ös tanévben pedig 10,8 százalé-
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A magyar nyelvű szakoktatás
szempontjából káros intézkedés

volt az 1980-as évek elején a tan-
könyvek behozatalának megtiltá-
sa az anyaországból (általában

külföldről) a koszovói események
(egyetemista-tüntetések stb.) 

ürügyén. Ezáltal, illetve a szak-
tantárgyi tankönyvhiány miatt
az anyanyelvükön tanuló ma-

gyar diákok hátrányos helyzetbe
kerültek.



kot tett ki, tehát akkor volt a legkedve-
zőbb. Utána lassú csökkenés következett
be, ami azt jelenti, hogy sosem érte el, sőt
meg sem közelítette a fogyatkozó vajdasá-
gi magyarság részarányát a lakosság össz-
létszámában.

Érdekesen alakult az oktatók száma.
1984-ben az egyetem 1556 tanára közül
198 (12,7 százalék) volt magyar nemzeti-
ségű, a 360 főiskolai oktató közül pedig 79
(21,7 százalék). Eszerint az egyetemi taná-
rok, de különösen a főiskolai tanárok nem-
zeti összetétele kedvezőbb volt, mint a
magyar ajkú hallgatóké. A magyar nyelvű
szakoktatás szempontjából káros intézke-
dés volt az 1980-as évek elején a tanköny-
vek behozatalának megtiltása az anyaor-
szágból (általában külföldről) a koszovói
események (egyetemista-tüntetések stb.)
ürügyén. Ezáltal, illetve a szaktantárgyi
tankönyvhiány miatt az anyanyelvükön ta-
nuló magyar diákok hátrányos helyzetbe
kerültek. 

A legújabb fejlemények, kilátások, 
távlatok

1989-ben már „mozgásban” voltak a Ju-
goszlávia felbontására irányuló erők, amit
nálunk elsősorban a szerb nacionalizmus
fellángolása fémjelezett (ennek előzmé-
nyei a nyolcvanas évek közepére nyúltak
vissza). Akkor próbálkoztak az első jelen-
tősebb jogcsorbítással az oktatás terén
(egy törvényjavaslat formájában), ám ez –
főleg egy sajtócsatának köszönhetően –
nem öltött törvényes formát. Viszont
1992-től az ilyen törekvések már törvény-
erőre emelkedtek, és ezáltal lehetőségeket
teremtettek például arra, hogy – a pedagó-
gushiányra hivatkozva – az osztálytanítás-
ban vagy egyes tantárgyakból az általános
iskola felső osztályaiban és középiskolák-
ban megszűnjék a magyar nyelvű oktatás.
Ez, több más intézkedéssel együtt, hozzá-
járult a magyar tannyelvű oktatás fokoza-
tos beszűküléséhez és elsorvadásához.
Voltak átmenetileg pozitív hatású intézke-
dések is. Így 1990-ben egy újabb reform-
hullám eredményeként került sor a gimná-
ziumok visszaállítására, ami hozzájárult a

középiskolai magyar ajkú tanulók létszá-
mának, illetve százalékarányának növeke-
déséhez (61,6 százalékról 70,8 százalékra
1988-tól az 1992/93-as tanévig). Ugyan-
akkor azonban mind nagyobb méreteket
öltött a vajdasági magyar tanulók „átván-
dorlása” a magyarországi középiskolákba.

A pedagógusképzés terén jelentős nega-
tív változások következtek be. 1993-ban az
egész köztársaság területén áttértek az
egyetemi szintű tanítóképzésre, s a magyar
nyelvű tanítóképzést a zombori Tanítókép-
ző Karra, tehát egy nem megfelelő környe-
zetbe helyezték át. Az 1998/99-es tanévtől
Szabadkán megnyitották ennek a karnak a
kihelyezett tagozatát. A 2001/2002-es tan-
évben, tehát jelenleg a négy évfolyamon
összesen 155 magyar hallgatója van. A leg-
főbb probléma a magyar nyelvű tanítókép-
zéssel, hogy Vajdaság-szerte alig mutatko-
zik tanítóhiány (viszont mind több magyar
tanító jut ideiglenesen elhelyezkedéshez az
általános iskoláink felső osztályaiban),
ugyanakkor a tanárhiány általános- és kö-
zépiskoláinkban aggasztó méreteket öltött.
Ezért a magyar tanítóképzés jelentőségét
növelné, ha ebbe beillesztenék az egysza-
kos általános iskolai tanárképzést, illetve
ha a kétszakos általános iskolai tanárkép-
zést és a tanítóképzést egy karon egyesíte-
nék – Szabadkán. A magyar tannyelvű ta-
nárképzés megoldására minél sürgősebben
átfogó megoldást kellene találni.

Magyar nyelvű óvóképzés a szabadkai
és az újvidéki óvóképzőben folyik (ez
utóbbiban elenyésző számú hallgatóval),
amire az a jellemző, hogy a tantárgyak zö-
mét szerb nyelven oktatják. Mivel a ma-
gyar nyelvű óvodai és napközis nevelés
sok vajdasági helységben „beszűkült”, az
utóbbi években növekedett az elhelyez-
kedni nem tudó magyar óvónők száma. A
magyar tannyelvű oktatás más területein is
növekedtek a gondok az elmúlt évtizedek-
ben. Tovább tartott és tart az anyanyelvü-
kön tanuló magyar diákok számának csök-
kenése, különösen az általános iskolákban:
az 1958 és 2001 közötti negyvenhárom
éves időszakban 56,4 százalékkal fogyat-
kozott meg. Ugyanakkor a magyar szülők
továbbra is mintegy húsz százalékban
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gyermeküket szerb nyelvű tagozatokba
íratják. Ideje volna ezt a kérdést igazán
górcső alá venni.

A középiskolai oktatásban az elmúlt
tanévben a magyar ifjak 67,8 százaléka ta-
nult az anyanyelvén. Egyes újabb adatok,
például amelyek a szabadkai középisko-
lákra vonatkoznak, arra utalnak, hogy ezen
a téren némi javulás várható. Ehhez hozzá-
járul, hogy Szabadkán, Becskereken,
Adán stb. bővítették az általános iskolát
végzett magyar ifjak továbbtanulási lehe-
tőségeit a szakközépiskolákban, valamint
az is, hogy csökkent az anyaországban to-
vábbtanuló diákok száma. Ezt a fejlődési
irányzatot legalábbis Bánátban remélhető-
leg elősegíti a Muzslyán megnyíló közép-
iskolai kollégium is.

A felsőoktatás terén a magyar hallgatók
részaránya az Újvidéki Egyetemen csak
kisebb mértékben változott az elmúlt
évekhez viszonyítva: a 2000/2001-es tan-
évben az egyetemistáké 5,71 százalékot, a
főiskolai hallgatóké pedig 8,31 százalékot
tett ki. A magyar nemzetiségű oktatóké vi-
szont 7 százalékra csökkent.

A magyar ajkú hallgatók létszámánál ter-
mészetesen figyelembe kell venni a ma-
gyarországi főiskolákon és egyetemeken ta-
nuló vajdasági magyar ifjak jelentős számát
(a szabadkai Módszertani Központ szerint
2000 augusztusában 554 vajdasági fiatal
számára biztosítottak ösztöndíjat, s közülük
kevesen készülnek a pedagógusi pályára),
azzal a kötelezettséggel, hogy tanulmánya-
ik alatt nem folyamodnak letelepedési en-
gedélyhez és magyar állampolgársághoz,
amit közülük sokan elutasítottak.

Az ösztöndíjazási politikában bekövet-
kezett változás, miszerint azokat a vajdasá-
gi magyar fiatalokat részesítik előnyben,
akik hazai egyetemi karokra vagy főisko-
lákra iratkoznak, feltehetően hozzájárul ér-
telmiségünk utánpótlásához. Persze, ennek
a törekvésnek az eredményességét jelentő-
sen növelné, ha bővülne a magyar tannyel-
vű oktatás hálózata (lehetőségei). Az el-
múlt évben még az is örömteljes és biztató
jelnek számított, hogy az Újvidéki Egye-
tem legtöbb karán és főiskoláján újból le-
hetővé tették, hogy a leendő hallgatók ma-

gyar nyelven is felvételizhettek, meg hogy
a Természettudományi Karon feltételeket
teremtettek a kétszakos tanárképzésre. Je-
lenleg részleges magyar nyelvű oktatás fo-
lyik, a pedagógusképzésen kívül:

– a szabadkai Közgazdasági Karon az
első és a második évfolyamon 70+60 hall-
gató felölelésével, hét, illetve egy tan-
tárgyból;

– a szabadkai Építészmérnöki Karon
20–30 fős csoport számára, az első évfo-
lyamon hat, a másodikon két tantárgyból;

– a szabadkai Műszaki Főiskolán, ahol
legmesszebbre jutottak az anyanyelvű ok-
tatás megszervezésében. Itt minden szak-
irányon teljes magyar nyelvű oktatást szer-
veznek az első és a második évfolyamnak,
70–80, illetve 60 hallgató felölelésével.
Még az ötödik szemeszteren is egyes tan-
tárgyakra kiterjesztették a magyar nyelvű
oktatást, és 12 magyar nyelvű tankönyvet
adtak ki.

Emellett 1996-tól működik a budapesti
Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főis-
kola szabadkai tagozata (évente 60 hallga-
tó felvételét tervezik) és Zentán a budapes-
ti Kertészeti Egyetem főiskolai tagozata
(konzultációs központja), amelyen 2001-
ben hatvanan szereztek oklevelet.

Mivel a múltban kevés magyar egyetemi
hallgató jutott be az egyetemista-otthonok-
ba (és ösztöndíjban is kevesen részesültek),
nagy jelentőségű volt a Rehák László Kol-
légium létrehozása Szabadkán 1996-ban
(26 magyar középiskolai tanulónak, főisko-
lai és egyetemi hallgatónak biztosítva szál-
lást), valamint a 2000-ben Újvidéken meg-
nyitott Apáczai Női Kollégium, amelyben
egyelőre húsz magyar egyetemista lány jut-
hat kedvezményes szálláshoz.

Az utóbbi időben bekövetkezett válto-
zások és a felszínre került problémák sorá-
ban nem tértem ki anyanyelvű oktatásunk
tartalmi kérdéseire és minőségére. Ezek
minden nemzeti kisebbség oktatásügyében
rendkívül fontos kérdések, amelyek idő-
szerűségüknél és bonyolultságuknál fogva
külön témakört képeznek. Ezen a téren sok
a hiányosság és a tennivaló, kezdve a
szükséges személyes és tárgyi feltételek,
megfelelő tantervek és tankönyvek bizto-
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sításától, egészen az iskolavezetésig és ok-
tatásirányításig. Ebben a tekintetben az el-
múlt több mint egy évtized gátló és vissza-
fejlesztő hatásai a magyar nyelvű oktatást
igen érzékelhetően érintették. Közben a
nemzeti kisebbségek identitástudatának
megőrzését több hivatalos okmány szava-
tolja. Végső ideje volna felfedni, milyen
téren és milyen mértékben jutottak a múlt-
ban kifejezésre a szakmailag és tudomá-
nyos szempontból téves és káros intézke-
dések. Iskoláinkból úgyszólván kiűzték a
pedagógiát, és ott teljhatalmú igazgatók
uralkodtak. A pedagógusok magukra
hagyatottan úgy találták fel magukat, aho-
gyan tudták vagy akarták, a kellő társadal-
mi megbecsülés hiányában. Sorolhatnám
tovább a hiányosságokat.

Mindez arra figyelmeztet és késztet ben-
nünket, hogy távlatokban gondolkozva, de
a realitások talaján járva határozzuk meg
rövidebb és hosszabb távú törekvéseinket
és feladatainkat. Fennmaradásunk és fejlő-
désünk alappillére az anyanyelvű oktatás
megvalósítása az óvodától az egyetemig.
Ezt jogilag is szükséges megalapozni. Ez-
zel összhangban szükség van a megfelelő
magyar tannyelvű oktatási intézmények
hálózatának kibővítésére és rendszerbe
foglalására, amelyben minden magyar ajkú
gyermek, ifjú és felnőtt számára lehetővé
válna, hogy az anyanyelvén tanuljon.

Ezzel összefügg az irányítás kérdése: az
önállóság foka a döntéshozatalban, illetve
a döntéshozatalban való részvétel. Szerin-
tem a vajdasági magyar oktatási tanács lét-
rehozása (amely a tartományi oktatási ta-
nács részét képezné és beilleszthető volna
oktatásirányításunk rendszerébe) jelentős
lépés volna ebben az irányban. Elnökét és
tagjait oktatási szakértőink, tudományos
dolgozóink, kiemelkedő pedagógusaink és
közéleti személyiségeink soraiból kellene
választani, a meglévő pedagógus-egyesü-
leteink, tudományos társaságaink, műve-
lődési szövetségünk ajánlásai alapján. Te-
vékenységéért elsősorban a Vajdasági
Nemzeti Tanácsnak felelne. Munkáját egy
korszerű adatbázisra és információs rend-
szerre kellene alapozni. Abban komoly
támpontot jelentene a számára az 1992-

ben Szabadkán megalakult Magyarságku-
tató Tudományos Társaság és az 1997-ben
Újvidéken megalakult Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság, amelyek eddig is
szívügyüknek tartották anyanyelvű oktatá-
sunk fejlesztését – a tudomány eszköztárá-
val. Hatáskörébe tartozhatna:

– a magyar nyelvű iskolahálózat és a
vajdasági magyarságnak megfelelő iskola-
modellek kialakítása vagy az abban való
tevékeny részvétel s döntő szerep; ez kap-
csolatban van a jogi szabályozás előkészí-
tésében való részvétellel;

– a magyar nyelvű pedagógusképzés ki-
alakításában való jelentős szerepvállalás;

– a magyar ajkú pedagógusok tovább-
képzésének megszervezése, valódi
szükségleteinek megfelelően, amihez a pe-
dagógusok serkentése kapcsolódik;

– a tantervek, tankönyvek és egyéb ki-
adványok jóváhagyása azokból a tantár-
gyakból (magyar nyelv és irodalom, törté-
nelem, részben földrajz, zenei és képző-
művészeti nevelés), amelyeknek elsődle-
ges szerepük van a tanulók nemzeti tudatá-
nak kialakításában; ezzel összefüggésben
számításba jöhet nevelési tervek elkészíté-
se és jóváhagyása is;

– a jövendő tanügyi tanácsosainak kine-
vezése és az iskolaigazgatók megválasztá-
sára vonatkozó követelmények és kritériu-
mok elfogadása;

– a magyar nyelvű oktatás minőségi fej-
lesztését s korszerűsítését szolgáló ajánlá-
sok és irányelvek elfogadása, beleértve a
szerb nyelv hatékonyabb elsajátítását elő-
segítő intézkedésekét is;

– egy szerteágazó kapcsolatrendszer ki-
építése és működtetése a hazai és anyaor-
szági oktatásirányítás szerveivel, szakmai
és tudományos egyesületekkel, érdekvédel-
mi szervekkel és a vajdasági magyar nyel-
vű oktatás iránt érdeklődő és ezt elősegíteni
kívánó civil szervezetekkel és pártokkal.

Fontos, hogy kialakuljon egy irányító és
a szellemi erőket összefogó központ és
igazgatási szerv, mely folyamatosan köve-
ti a magyar nyelvű oktatás és nevelés ala-
kulását az egész Vajdaság területén; felfe-
di a problémákat, és mindent megtesz
azok megoldására, illetve az akadályok el-
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távolítására. Rövid-, közép- és hosszútávú
fejlesztési terveket fogad el, kialakítva a
maga fejlesztési stratégiáját,  bevonva eb-
be a rendelkezésre álló alkotó erőket.

Ehhez magas fokú felelősségre, össze-
fogásra, következetességre és kitartásra
van szükség, hiszen sorsunkról és jövőnk
biztosításáról van szó.

Jegyzet

(1) Tóth L. (1995): Magyar nyelvű oktatás a Vajda-
ságban 1944-től napjainkig. Életjel, Szabadka. 
(2) Tóth L. (1979): A korszerű önigazgatású általá-
nos iskola kialakulásának útjai és feltételei. Fórum
Könyvkiadó, Újvidék.

Tóth Lajos
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Később, 1998-ban a Magyarságkutató
Tudományos Társaság egy tanács-
kozást szentelt magyar nyelvű okta-

tásunk problémáinak, és a tanácskozáson
elhangzott referátumokat könyv alakjában
is kiadta. 2001 januárjában a Vajdasági
Magyar Tudományos Társaság közvitára
bocsátotta a ,Törvénytervezet a Vajdasági
Magyar Tudományegyetemről’ című elabo-
rátumot, melyet Szalma József egyetemi ta-
nár dolgozott ki. A tervezetre semmilyen
írásbeli elmarasztaló megjegyzést nem kap-
tunk. 2001 végén a Határon Túli Oktatás
Fejlesztéséért Programiroda felkért egy
csoport délvidéki szakembert, hogy fejtse
ki elképzelését a délvidéki/vajdasági ma-
gyar egyetem megvalósításáról. Ezt meg is
tettük, abban a reményben, hogy már az ősz
folyamán egy-két kar megkezdheti munká-
ját. Az anyaországban történt kormányvál-
tás ezt meghiúsította. Egy hónappal koráb-
ban a kezembe került a VMSz-nek a ma-
gyar nyelvű felsőoktatásról szóló tervezete.

Van-e jogunk és szükségünk egy önálló
vajdasági magyar egyetemre? Erre a kö-
vetkező a feleletem. A háromszázezer főt
számláló finnországi svéd kisebbségnek
saját egyeteme van. A kétszázezer főt
számláló németségnek Dél-Tirolban úgy-
szintén német nyelvű egyeteme van. A

száznyolcvanezres kárpátaljai magyarság-
nak Beregszászon magyar tanárképző fő-
iskolája van. Néhány hónapja olvastam
egy tanulmányban, hogy százötvenezer az
a minimális létszám, amely egy egyetem
működését el tudná látni hallgatókkal. Mi
remélhetőleg még ennél kétszer többen va-
gyunk itt a Délvidéken.

Már annyiszor elhangzott, hogy a délvi-
déki magyarság megmaradásának záloga
az anyanyelvű oktatás az óvodától az
egyetemig.

A szabadkai és újvidéki óvónőképző főis-
kola mennyiségileg kielégíthetné a Délvi-
dék szükségletét, de minőségileg semmi
esetre sem. Nélkülözhetetlen az óvónőkép-
zés anyanyelvűsítése, ugyanis az újvidéki
főiskolán az első évfolyamon mindössze
négy tantárgyat tanulnak anyanyel-vükön a
hallgatók. Ilyen feltételek mellett az óvónők
nem sajátíthatják el az irodalmi magyar
nyelvet, ami negatív hatással van a kezük
alá kerülő magyar gyerekekre. Ezen kívül a
nemzeti azonosságtudattal is baj van. A ma-
gyarságtudatot pedig már az óvodában bele
kell plántálni gyermekeink lelkébe, hogy
megóvjuk őket az asszimiláció veszélyétől.

A Zombori Tanítóképző Fakultás Sza-
badkai Tagozata elég tanítót képezhet,
hogy ellássa igényeinket, de itt sem úgy

„Anyanyelvűsítés”

Egy felkért értelmiségi csoport már 1995–96-ban Óbecsén egyetértett
abban, hogy Vajdaság oktatási rendszerében a délvidéki magyar
tanulók anyanyelve aggasztó méretekben és rohamosan háttérbe
szorul és sorvad. A csoport ezért kidolgozta a délvidéki magyar

oktatási rendszer körvonalazott anyanyelvűsítési tervezetét. 
Ezt a tervezetet a tizenkét tagú csoportból tízen aláírták. 



képezik a leendő tanítókat, hogy nemzeti-
ség-tudattal rendelkezzenek a diplomázott
tanítók. Ezen kívül a fakultásnak meg kell
szabadulnia az olyan tanártól, aki gyalázza
a magyar nőket!

Oktatásunk legnagyobb rákfenéje a ta-
nárok hiánya. A magyar nyelv tanítását ki-
véve minden tantárgyból nagy hiány mu-
tatkozik, aminek következtében számos is-
kolában több tantárgyat nem tanulnak
anyanyelvükön a diákjaink. Ezért nélkü-
lözhetetlen egy tanárképző kar megnyitá-
sa, ahol kétszakos képzés folyna, hogy a
tanárnak kisebb iskolában is meglegyen a
teljes fizetéshez szükséges óraszáma. Itt is
hangsúlyozom, hogy olyan tanárokra van
szükségünk, akik magyar szellemiségben
nevelkedtek, nemzetiség-tudatuk van, hi-
bátlanul beszélik az anyanyelvüket, isme-
rik a magyar kultúrát, történelmet, irodal-
mat, és akik vallják és vállalják magyarsá-
gukat. Tehát iskoláink ne csak magyar
nyelvűek legyenek, hanem magyar szelle-
miségűek is. Ha az ösztöndíj-politikát, a
diáksegélyezést, a kollégiumot ennek az
ügynek a szolgálatába állítanánk, javulást
érhetnénk el ezen a téren.

Szükségünk van magyar anyanyelvű jo-
gászokra, ügyvédekre, bírókra, akik segí-
tenének jogi sérelmeink orvoslásában,
amelyben oly bőven volt részünk eddigi
kisebbségi létünk alatt! 

Számos magyarlakta helységben nin-
csen magyar orvos. Tehát szükségünk van
magyar orvosokra is, hogy betegeink
anyanyelvükön mondhassák el panaszai-
kat, mert lehet, hogy szerb nyelven nem is
tudnák elmondani, ami pedig nélkülözhe-
tetlen a sikeres gyógyítás érdekében!

Szükségünk van magyar mérnökökre,
közgazdászokra, hogy a vállalatokban, ame-
lyekben többségében magyar munkások
dolgoznak, a vezetőség is magyar legyen!

A mindenkori eddigi szerb hatalomtól
elszenvedett hátrányos megkülönböztetés
következtében szülőföldünkön a lakossá-
gi számarányunkhoz képest csak fele any-
nyi egyetemet végzett magyar ajkú van,
mint amennyi megilletne bennünket. Fia-
taljaink semmivel sem kevésbe alkalma-
sak az egyetemi oklevél megszerzésére,

mint a többségi nemzet fiai. Mit kellene
tennünk? 

A Szent István Egyetemnek már évek
óta Zentán működő kihelyezett tagozatát
fel kellene fejleszteni négy éves képzésre,
ahol agrármérnöki oklevelet szerezhetné-
nek a hallgatók. 

A Szabadkán szintén már évek óta mű-
ködő Gábor Dénes konzultációs központot
a főiskolának kellene átvenni, hogy tandíj-
mentesen anyanyelvükön tanulhassanak 
a magyar fiatalok. 

Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Ka-
rán vissza kellene állítani a magyar nyelvű
képzést, amely a nyolcvanas évek végéig
működött. 

A magyar nyelvű oktatást tovább kellene
fejleszteni a Szabadkai Műszaki Főiskolán,
a Közgazdasági és Építészmérnöki karokon
a teljes oktatás idejére, hogy ne csak az első
két éven folyjon magyar nyelvű oktatás. A
Műszaki Főiskolát egyetemi kar rangjára
kellene emelni.

Az Újvidéki Egyetem Színművészeti
Akadémiáján minden második évben nyí-
lik magyar nyelvű csoport, amit támogatni
kell, hogy biztosítva legyen a magyar ajkú
színészutánpótlás a Délvidéken.

Az Újvidéki Egyetem Zeneakadémiáján
is dolgozik annyi magyar ajkú tanár, hogy
megszervezhetnék a magyar nyelvű kép-
zést is.

Üdvözlendő a Vajdasági Magyar Felső-
oktatási Kollégium tevékenysége, de a te-
hetséges magyar hallgatók istápolásának a
számát a mostani tizenhatról a kétszeresé-
re kellene emelni!

A magyar hallgatókkal a Jogtudományi
és Technológiai Karon, valamint a Kémiai
Tanszéken folytatott egyéni foglalkozást
ki kellene bővíteni a többi karokra, tanszé-
kekre és tantárgyakra is. 

Tehát, mint ahogy azt a VMTT által köz-
rebocsátott Törvénytervezet hangsúlyozza,
az Újvidéki Egyetemen a meglévő magyar
nyelvű oktatást tovább kell fejleszteni.

De a végleges és tartós megoldást a Vaj-
dasági Magyar Egyetem megvalósításában
látom és látjuk többen is. Reméljük, hogy
az anyaország megértést fog tanúsítani, és
mint ahogy támogatta a Beregszászi Ta-
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nárképző Főiskola és kollégium, valamint
az erdélyi Sapientia Egyetem megnyitását,
úgy támogatni fogja a Vajdasági Magyar
Egyetem megvalósítását is. 

A tudományos fokozattal rendelkező
szakemberek nagy részének, több mint 95
százalékának megvan az egyetemi rangfo-
kozata is, tehát taníthatnának a leendő ma-
gyar egyetemen is.

Örvendetes, hogy mily sokan (több mint
ötvenen) folytatnak posztgraduális tanul-
mányokat. Mindezek, ha befejezik poszt-
graduális tanulmányukat, munkatársai le-
hetnének a leendő magyar egyetemnek is.

A Délvidéki Magyar Egyetemet csakis
az anyaország támogatásával tudjuk meg-
valósítani. Amíg erre sor nem kerül, a leg-
gyorsabban távoktatási konzultációs köz-
pontok megnyitásával tudnánk növelni az
idehaza magyarul tanuló egyetemi hallga-
tók számát. Május 3-án részt vettem Buda-
pesten a Magyar Professzorok Világtanácsa
által szervezett ,Távoktatás a Kárpát-me-
dencében’ elnevezésű konferencián, ahol
megtudtam, hogy a következő főiskolák és

egyetemek végeznek olyan távoktatási te-
vékenységeket, amelyek iránt érdeklődést
mutatnak a délvidéki magyar fiatalok is és
amelyek hajlandók itt a Délvidéken is meg-
nyitni konzultációs központokat:

– Általános Vállalkozási Főiskola: vál-
lalkozásszervező;

– Berzsenyi Dániel Főiskola: angol;
– Budapesti Gazdasági Főiskola: ide-

genforgalmi és szálloda, kereskedelmi,
vendéglátó és szálloda;

– Budapesti Műszaki Főiskola: műszaki
menedzser;

– Debreceni Egyetem BTK: angol;
– Pázmány Péter Katolikus Egyetem:

jogász;
– Pécsi Tudományegyetem: műszaki

szakoktatói, műszaki informatikai;
– Széchenyi István Egyetem: környe-

zetmérnöki, közlekedésmérnöki, műszaki
menedzser, településmérnöki, nemzetközi
kapcsolatok, általános szociális munkás,
humán erőforrás menedzser.

Ribár Béla
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1. táblázat. Különböző szakterületek tudományos fokozataival remdelkező délvidékiek száma

Az önálló vajdasági magyar
felsőoktatási intézmény

létjogosultságáról 

Atrianoni békediktátummal a Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz csa-
tolt Délvidék (a mai Vajdaság) terü-

letén élő félmilliónyi magyarság máról
holnapra nemzeti kisebbséggé vált annak
minden következményével. Az új hatalom-
tartók megszüntették a magyar közigazga-
tást, becsukták a magyar középiskolák
nagy többségét. Az 1920-ban meghozott

állami iskolákról szóló törvénnyel meg-
szüntették a magyar felekezeti, községi és
állami iskolákat. Helyettük csak magyar ta-
gozatokat nyitottak a szerb állami elemi is-
kolákban, ott, ahol ez elkerülhetetlen volt.  

Az úgynevezett nemzeti tantárgyakat
(történelem, földrajz) a magyar tagozato-
kon is szerb nyelven tanították. Azonnal
beszüntették a magyar tanítóképzést. Csak



a harmincas évek végén nyitották meg is-
mét Belgrádban. A magyar tanítók számát
is a minimumra csökkentették. A nemzet-
állami politikának az lett a következmé-
nye, hogy Jugoszláviából, többségükben
Vajdaságból mintegy 80 ezer magyar, fő-
leg értelmiségi, családostól a trianoni hatá-
rok közé szorított Magyarországra távo-
zott. Ezzel kezdetét vette a jugoszláviai
magyarság létszámcsökkenése.

A további fogyatkozást az idézte elő,
hogy a magyar nem kaphatott munkát az ál-
lami és számos más hivatalokban. Akkor
sem, ha az államnyelvet jól tudta. A kivéte-
lek csak erősítik a szabályt. Szerb lett az ál-
lamnyelv. Mindenhol
ki volt tűzve a tábla:
„Govori državnim
jezikom!” Az iskolát
az asszimiláció szol-
gálatába állították. A
foglalkoztatási politi-
kát szintén. Magyar
agrárérdekelt nem
kaphatott földet, mert
az illetékes miniszté-
rium 1921-ben kör-
iratban kimondta: az
„agrárreform csak a
jugoszlávokra terjed
ki”. A volt nagybir-
tokok főleg magyar
cselédei és napszá-
mosai munka és meg-
élhetési lehetőség
nélkül maradtak. Ma-
gyar intelligencia, módosabb középosztály
pedig nem volt, amely megvédhette volna
őket a nincstelenségtől, a politikai és társa-
dalmi kirekesztettségtől. A magyar pénzin-
tézeteket vagy kisajátították, vagy feloszlat-
ták, a szövetkezeteket szintén. Az egyházak
sem voltak abban a helyzetben, hogy segít-
hettek volna. Nagy méreteket öltött a kiván-
dorlás, főleg a tengerentúlra. Magyarország
sem volt akkor abban a helyzetben, hogy
akár bilaterális úton, akár a nemzetközi dip-
lomácia segítségével a nemzetközi fórumo-
kon bármit is tehetett volna az összesen 3,3
millió embert kitevő, erőszakkal elszakított
nemzettestek védelmében.

A trianoni békediktátumot kreáló és ki-
mondó nagyhatalmak pedig nem kérték
számon az utódállamoktól, így Jugoszlávi-
ától sem, a békeszerződésben megfogal-
mazott kisebbségvédő cikkelyeket. A má-
sodik világháború után pedig, az egypárti
diktatúra idején, Magyarországon szándék
sem létezett arra, hogy az anyaország bár-
mit is tegyen a kárpát-medencei és a világ-
ban szétszórt magyarság érdekében. Az
anyaország részéről számottevőbb törődés
csak az utolsó években tapasztalható, miu-
tán Magyarország nemzetközi megítélése
megjavult, politikai súlya és gazdasági
ereje pedig jelentősen megnövekedett. A

nemzetközi fórumo-
kon is történtek bi-
zonyos intézkedések
– inkább ajánlások,
mint kötelező előírá-
sok – a nemzeti ki-
sebbségek védelmé-
re. Itthon, a többségi
nemzet fiai részéről
is tapasztalható bizo-
nyos előrelépés ezen
a téren.

Minderről azért
szólok, mert úgy lá-
tom, eljött az ideje,
hogy tegyünk vala-
mit sorsunk jobbítá-
sáért. Csak akarnunk
és tudnunk kell. Fel
kell fognunk, és a
többségi nemzet fiai-

val is el kell fogadtatnunk, meg kell értet-
nünk azt az igazságot, hogy csak egészsé-
ges politikai akarat kell ahhoz, hogy meg-
oldjuk a nemzeti egyenrangúság és egyen-
jogúság kérdését. Ez nem csupán kisebb-
ségi, hanem többségi, amellett gazdasági
érdek is. Az elégedett, gazdaságilag jól
szituált, anyanyelvén kellően kiművelt
honpolgár – tekintet nélkül nemzeti hova-
tartozására – a legjobb, legtöbb hasznot
hajtó polgára országának, ha azt hazájának
tekintheti.

A két világháború közötti belgrádi hata-
lom Vajdaságra, azaz a Szávától és a Du-
nától északabbra fekvő területekre és em-
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A trianoni békediktátummal a
SzHSz Királysághoz csatolt Délvi-
dék (a mai Vajdaság) területén

élő félmilliónyi magyarság máról
holnapra nemzeti kisebbséggé

vált annak minden következmé-
nyével. Az új hatalomtartók meg-
szüntették a magyar közigazga-

tást, becsukták a magyar középis-
kolák nagy többségét. Az 1920-

ban meghozott állami iskolákról
szóló törvénnyel megszüntették a
magyar felekezeti, községi és álla-
mi iskolákat. Helyettük csak ma-

gyar tagozatokat nyitottak a
szerb állami elemi iskolákban,
ott, ahol ez elkerülhetetlen volt.  



berekre mint hadizsákmányra tekintett,
ami az adópolitikában is megnyilvánult. A
„precsanin” sokkal nagyobb adót fizetett
és más terhet viselt, mint a déli részek em-
berei, az ún. felszabadítók. A kizsákmá-
nyolás itt Vajdaságban addig soha nem ta-
pasztalt méreteket öltött, hogy funkcionál-
hasson a belgrádi rezsim. Hiteles adatok
szerint Jugoszláviában az adók felét a vaj-
daságiak fizették.

Most mi a helyzet? Ugyanaz. Ezen vál-
toztatni kell. Változtatni pedig minden
vajdasági közös akaratával kell és lehet.

A második világháború után, átmeneti-
leg, nagyon leromlott a vajdasági magyar-
ság helyzete, majd l945 tavaszától, nyará-
tól jelentősen javult, ha leszámítjuk az erő-
szakos beszolgáltatásokat, amelyek szinte
kilátástalan helyzetbe juttatták a parasztsá-
got. Népünk ezeket a megpróbáltatásokat
is átvészelte, és most osztozott a többségi
nemzet fiainak a sorsában. Valamennyi
földet is kaptak most a magyar agrárérde-
keltek. Ennek a földosztásnak az igazi
nyertesei azonban a déli országrészekből a
kitelepített németek helyére idetelepített
kolonisták voltak. Ezzel lényegesen meg-
változtatták a Vajdaság lakosságának nem-
zeti összetételét. Ebben az időben, az idő-
közben elszenvedett nagy veszteségek el-
lenére, paradoxnak tűnik, de igaz, 1948-
ban statisztikailag jelentősen megnöveke-
dett a vajdasági magyarok száma, különö-
sen Bácskában. Itt 48 ezerrel több magyart
találtak az összeírók, mint az 1931-es nép-
számláláskor. Bánátban is növekedés volt
tapasztalható, bár kisebb méretű. A szerb
történészek egy része ezt a tényt azzal
akarja magyarázni, hogy sok német a jobb
jövő reményében magyarnak vallotta ma-
gát. Szerintem azzal magyarázható, hogy
1948-ban nem volt névelemzés, a második
világháború utáni békeszerződéseken már
túl volt Európa, tehát az emberek szaba-
don kinyilváníthatták nemzeti hovatarto-
zásukat, s a nagy többség ezt meg is merte
tenni. A későbbi népszámlálások már nem
voltak ennyire korrektek. Különösen az
1991-ben megtartottról nem mondható,
hogy korrekt volt. Ekkorra már nem csu-
pán a vegyes házasságok miatt csökkent a

magyarok és nőtt a jugoszlávok száma, ha-
nem azért is, mert sok embert „meggyőz-
tek” arról, hogy „mindannyian jugoszlá-
vok vagyunk” – igyekezve egybemosni a
nemzeti és az állampolgársági hovatarto-
zást. Ez a körülmény is felgyorsította az
asszimilációt, de talán a legjobban az em-
berekbe sulykolt tudat, hogy szerbként, ju-
goszlávként jobban érvényesülhetnek az
iskoláztatás során, majd az életben is. Kü-
lönösen vonatkozik ez a megállapítás
azokra, akik főiskolára, egyetemre akarták
járatni gyermeküket. Ez nem állami kény-
szer, hanem közvetett, de hatásos módszer.
Most kíváncsian várjuk a 2002-es nép-
számlálás ide vonatkozó eredményeit.
Pontosabb képet kapunk majd arról, mi-
lyen romboló hatást gyakoroltak a 20. szá-
zad utolsó évtizedének délszláv háborúi a
vajdasági magyarságra.

A népszámlálás adatai nélkül is tudjuk,
mekkora a visszaesés az értelmiségiek szá-
mát tekintve 1990-től napjainkig, de hely-
zetét tekintve is.

Míg a nyolcvanas évek végéig a közép-
és főiskolákon, valamint az egyetemen a
felvételi vizsga anyanyelven történhetett,
addig a kilencvenes években ezt a kedvez-
ményt megszüntették, majd csak 2001-ben
vezették be ismét. Aránylag kevesebb ma-
gyar fiatal jár főiskolára és egyetemre,
mint szerb. Arányszámuk a magyarság
arányszámánál is kisebb. Kutatni kell en-
nek okait és megoldásokat kell rá találni.

Szerintem ennek három fő oka van: 
– a magyar szülők anyagi helyzete ke-

vésbé engedi meg az iskoláztatás költsége-
inek fedezését, mert többségük vagyonta-
lan, gyengébben fizetett állásokat tölt be,
sok közülük a munkanélküli; 

– nincs megoldva a magyar anyanyelvű
felsőfokú oktatás; 

– a nyelvi nehézségek a főiskolákon és
az egyetemi karokon. 

Mindhárom ok ahhoz is hozzájárul, hogy
nagy az olyan szülők száma, akik szerb tan-
nyelvű iskolába íratják gyermeküket.

A hetvenes-nyolcvanas években arány-
lag még elfogadható volt a magyar hallga-
tók és a magyar tanárok száma a középis-
kolákban, a főiskolákon és az egyetemi
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karokon. Néhány karon, tanszéken egy-két
tantárgyat magyar nyelven hallgathattak a
magyar egyetemisták (Újvidéken például
a Jogi Karon és a Bölcsészettudományi
Kar Történeti Tanszékén, Szabadkán még
.jobb volt e téren a helyzet). Ennek
elIenére már ekkor mutatkozott a magya-
rul is tudó szakkáder hiánya néhány tudo-
mányágban, illetve tantárgy oktatásában a
középiskolákban, helyenként már az álta-
lános iskolák felső tagozatain is, a magyar
nyelvű szakképzés lemaradása miatt. Ezért
egyre több tantárgyat tanítanak szerb nyel-
ven. A kilencvenes években ez a helyzet
katasztrofálissá vált. A középiskolákban
csökkentették a magyar tagozatok számát,
az egyetemen és a főiskolákon pedig csök-
kent a magyar egyetemisták, de a tanárse-
gédek, docensek, tanárok száma is.

Komoly gondot okoz viszont a magyar
tagozatokon a többségi nyelv alapos elsa-
játítása alsó- és középfokon, különösen a
magyar lakta és többségű településeken. A
szakemberek nem tudják eldönteni, hogy a
szerb nyelvet mint idegen nyelvet kell-e
tanítani, és más módszertani hiányosságok
is okozzák és fokozzák ezt a gondot. Emi-
att a magyar nyelven tanuló fiataloknak
sokszor nehéz áttérniük a szerb nyelvű ok-
tatásra a főiskolákon és az egyetemen. Ha
a pedagógusok és a szülők idejében kellő
gondot fordítanak ennek a kérdésnek a ke-
zelésére, e nehézség elhárul. Ezek a fiata-
lok rendszerint a főiskolák és egyetemi ka-
rok, tanszékek legjobb hallgatóivá válnak.
Sajnos, még mindig sokan úgy vélik, ak-
kor jár gyermekük a legjobban, ha már az
óvodától, jobbik esetben csak a középisko-
lától kezdve járatják szerb iskolába. A
gyakorlat azt bizonyítja, hogy ezek a gyer-
mekek, akik óvodáskortól nem tanulnak
anyanyelvükön, elveszítik identitástudatu-
kat. Különösen, ha az anyanyelvápolást is
elhanyagolják vagy rosszul végzik.

A fenti gondolatokat azért tartom fon-
tosnak elmondani, hogy egyrészt rámutas-
sak arra a nagyon fontos kérdésre, miért
kell a gyermeknek, az ifjúnak az anyanyel-
vű képzést az óvodától az egyetemmel be-
zárólag biztosítani, másrészt arra, miért
kell Vajdaságban, ha megnyílik a magyar

nyelvű főiskolai és egyetemi képzés – a
magyar magánegyetem –, nagy gondot for-
dítani arra, hogy a szerb nyelvet mint több-
ségit itt nálunk jól megtanulják a hallgatók,
ha továbbra is itt Vajdaságban akarnak tel-
jes értékű diplomás szakemberekként dol-
gozni a saját, az egész közösség és ezen be-
lül a magyar közösség javára. 

A gyermekek egymástól is könnyen ta-
nulnak nyelvet, nyelveket, ha ez a folya-
mat kölcsönös. A szülőnek kell tennie ar-
ról, hogy ez természetes folyamattá váljon.
Gyakran kell hangoztatni ezt, hogy „az ál-
lamalkotó nemzet” fiai is megértsék és
magukévá tegyék ezt az igazságot: nem
csupán illő, hanem hasznos is megtanulni
a közvetlen környezetünkben élő más em-
berek nyelvét. Ugyanakkor azt is értsék
meg: bűn nem tenni lehetővé, hogy a nem-
zeti kisebbségek és csoportok anyanyelvü-
kön tanulhassanak.

Ezért követeljük és nem csupán akarjuk
a magyar nyelvű felsőfokú képzést beve-
zetni és a magyar magánegyetem megala-
pítását, mihelyt erre a feltételek megérnek.
Ugyanakkor javasoljuk, hogy azok, akik
ezen a főiskolán, egyetemen oklevelet sze-
reznek, anyanyelvük mellett lehetőleg
anyanyelvi szinten beszéljék a szerb nyel-
vet is, mert ez az előfeltétele annak, hogy
Vajdaságban maradhassanak és egyforma
mértékben vállalhassák fel annak az or-
szágnak a dolgait, amelynek honpolgárai
és az összmagyarság dolgait, amelynek
születésüknél és neveltetésüknél fogva
tagjai. Ha ezt teszik, akkor megbecsült
tagjaivá válnak szűkebb és tágabb értelem-
ben vett közösségüknek, és lelassíthatják,
idővel talán le is állíthatják az asszimiláci-
ós folyamatokat. Csak a jól képzett embe-
rek válhatnak a gazdasági, a társadalmi, a
politikai élet, a művelődés, az oktatás, az
egészségvédelem, a környezetvédelem, az
információk hordozóivá. 

Megmaradásunk egyik legfontosabb
előfeltétele a gazdasági és a kulturális fel-
emelkedés. Ehhez pedig jól képzett embe-
rek kellenek. Anyanyelven képzettek első-
sorban, mert csak az az ember valósíthatja
meg teljes mértékben alkotói egyéniségét,
aki az óvodától az egyetemmel bezárólag
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anyanyelven tanulhat. Ha ezt a szülők is, a
környezet is, a társadalom és az állam is
megérti és elfogadja, akkor elhárul e kér-
dés társadalmi vetülete. Az anyagi kérdés
megoldása, bár nagyon nehéz, de ha a fe-
jekben rend van, könnyebben megoldható.
Az oktatásba és az egészségvédelembe be-
fektetett pénz talán lassan térül meg, de
annál jobban kamatozik.

Fontosnak tartom, hogy minden közép-
iskolát végzett tanuló beszéljen egy világ-
nyelvet, a főiskolát és egyetemet végzettek
kettőt is. Viszont azt is fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy az idegen nyelv tanu-
lásának egyik, talán legfontosabb feltétele,
hogy az az anyanyelv – esetünkben a ma-
gyar, ne pedig a szerb nyelv közvetítésével
történjék.

El kell érnünk, hogy a magyar felsőfokú
képzettséggel rendelkező vajdasági fiata-
lok soraiból kerüljenek ki a legjobb hídve-
rők Vajdaság (Szerbia, Jugoszlávia) és
Magyarország között, és ők váljanak a Du-
na – Körös – Tisza – Maros Eurorégió leg-
jobb szakembereivé.

Első és legfontosabb feladatunk a peda-
gógusképzés megoldása azokból a szak-
tantárgyakból, amelyekből hiány mutatko-
zik, mert ezen a téren szinte arra a szintre
süllyedtünk, amelyen 1945-ben voltunk.
Magyarul csak azok tanítsanak iskoláink-
ban, akik anyanyelvi szinten tudják a nyel-
vet. És iskoláinkban minden tantárgyat
magyar nyelven oktassanak. 

A magyar nyelv és irodalom tanárok
képzése megoldott az Újvidéki Bölcsé-
szettudományi Kar Magyar Tanszékén. Ez
jó. A többi karon és tanszéken, átmeneti-
leg bár, enyhíteni lehet a helyzeten azáltal,
hogy ott, ahol adva vannak a feltételek –
elegendő hallgató, illetve hazai és külföldi
(például magyarországi) szaktanár bizto-
sítható –, ott állampénzen magyar nyelven
tanulhassanak a magyar egyetemisták.
Emellett lehetővé kell tenni a magyar
egyetemi tanároknak, docenseknek, tanár-
segédeknek, hogy a magyar hallgatókat
csoportokba gyűjthessék és megfelelő jut-
tatás ellenében magyar nyelvű különkép-
zésben (csoportmunka) is részesítsék. Ez-
zel, részben bár, megkönnyítenék számuk-

ra, hogy az egyetem elvégzése után ered-
ményesebben oktathassák anyanyelven a
tanulóikat, vagy pedig más munkaterüle-
ten végezzenek eredményesebb, a magyar-
ság küIön érdekeit is szolgáló munkát (or-
vosi, mérnöki, mezőgazdasági, jogi stb. te-
rületen).

Ez csak átmeneti, kiegészítő megoldás
lenne. A vajdasági magyar felsőoktatási
intézményt nem helyettesíthetné. A lehető
legrövidebb időn belül meg kell oldani a
szaktanárok, pedagógusok, orvosok, mér-
nökök, informatikusok, jogászok, közgaz-
dászok és mezőgazdászok képzését. Az
már alapos elemzést igényel, hogy mely
karokon és tanszékeken lehet és kell leg-
először megkezdeni a képzést. Ez a szak-
káderek, a potenciális hallgatók számától
és a valós szükségletektől függ.

Szólni kell a személyi és tárgyi feltéte-
lek biztosításáról és a minőségi fejlesztés
szükségességéről a növekvő követelmé-
nyek függvényében. Figyelembe kell ven-
ni az új képzési (szakmai) profilok kialakí-
tásának, a meglévők korszerűsítésének a
kérdését is (például informatika és kom-
munikáció). Nagy gondot kell fordítani a
nevelőmunkára a felsőoktatásban is. A
csoportmunka megszervezésére, a vitaes-
tek, előadások, könyvbemutatók stb. meg-
szervezésére úgyszintén.

Olyan új nemzedékre van szükségünk,
amely ápolja saját nemzeti kultúráját, is-
meri és megbecsüli mások kultúráját.
Ugyanakkor tudja, hogy kisebbséginek
lenni nem emberi értékrendet jelent, ha-
nem csupán számarányt, ami pedig törté-
nelmi kategória. Ahogy jött, el is múlhat,
ki is vész az emberi társadalomból, ha
megvalósul a régiók Európája. Márpedig
abba az irányba haladunk.

Jelen pillanatban ki kell harcolnunk
nemzeti jogainkat az oktatásban az óvodá-
tól az egyetemmel bezárólag. Legyen ez
önálló szervezet saját belső igazgatással,
saját tantervvel, tankönyvekkel. A tantes-
tületek legyenek önállóak, csak az objek-
tumok és a felszerelési tárgyak maradja-
nak közösek. Társadalmi ellenőrzése is
önállósuljon. Az állam szerepét a lehető
legkisebbre kell korlátozni.
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Lehet, hogy egyesek szemében maradi-
nak fogok tűnni, mégis kimondom: a je-
lenlegi helyzetben a szülők, tanítók, taná-
rok, tehát az otthon és az iskola legfonto-
sabb feladata megtanítani a gyermekeket,
az ifjakat beszélni, beszélgetni, hogy le-
hessenek gondolataik és azokat szóban és
írásban ki is tudják fejezni. Tudjanak jól és
szeressenek olvasni. Továbbá jól tanulják
meg a négy számtani alapműveletet, mert
arra épül a magas matematika. Valamint
értsék meg és figyelemmel tudják kísérni a
társadalmi és a természeti jelenségeket és
folyamatokat, mert csak így válhatnak a
jövő társadalmának az építőivé.

Nehéz eldönteni, hogy hol legyen a ma-
gyar felsőoktatási intézmény/intézmények
székhelye. Egy biztos, nem szabad elha-
nyagolni a szórványmagyarságot. Sok érv
szól a tömbmagyarság mellett, mert onnan
kerül ki a legtöbb hallgató. Szabadkának

tradíciója is van. Zentának nincs, de ott
most jól működik a budapesti Kertészeti
Egyetem kihelyezett tagozata, amelyet to-
vább lehet és kell is fejleszteni. Viszont
Újvidék előnyeit sem szabad figyelmen kí-
vül hagyni. Legnagyobb a tradíciója, itt ta-
lálhatók a leggazdagabb könyvtárak és a
magasabb színvonalú oktatás többi előfel-
tételeit biztosító eszközök, felszerelések,
laboratóriumok. A magyar nemzetiségű
egyetemi tanárok többsége is itt van. Az
oktatás pedig nem szabad, hogy csak ex
cathedra történjék. Egyetemi otthont itt is
lehet építeni a távolról jövőknek. Kollégi-
um már van, és jelenleg is folyik ennek bő-
vítése. Amellett Dél- és Közép-Bánát,
Szerémség és Dél-Bácska magyarsága
(szórványmagyarsága), mintegy 50 ezer
ember ide gravitál.

Csehák Kálmán
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Az alku: belenyugvás a pusztulásba

Az elmúlt nyolcvan év alatt a jugoszláv állam, az adott formájától
függően, többnyire azt cselekedte ifjúságunkkal, amit akart.

Telhetetlen volt s ebbe a közelmúltban ismét – ezúttal teljességgel –
belebukott. A mai európai érdek ennek dacára hozzáköt bennünket.

Több évtizeden át tartó lelki kulturális megnyomorodottságunkat
természetesen csak úgy kezelhetjük, ha közvetve az államalkotóink

betegségét is gyógyítjuk. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a még
mindig tartó államnemzeti fölfu-
valkodottság helyett országunk

polgárainak reális önértékelésre, helytálló
értékfogalmakra, határozott erkölcsi tar-
tásra, emberi méltóságra s nem utolsósor-
ban mindezt mint tartalmas életet megala-
pozó ismeretekre van szükségük. S ennek
megfelelően olyképpen is, hogy a még
mindig az avult szemléletnek áldozó jugo-
szláv minisztériummal semmiképpen sem
szabad alkudnunk. Ehelyett fölkínáljuk
neki korszerű európai oktatásügyi koncep-
ciónkat, s ha erre a régi beidegződésével
reagálna, akkor a koszovói albán sorstár-
sainktól lennénk kénytelenek tanácsot kér-

ni: mi a módja az illegális oktatási rend-
szer kidolgozásának; hogyan őrizhetnénk
meg emberi méltóságunk minimumát. 

Magyarán: az állambürokratikus elvű
oktatást a kultúrcentrikus nevelésnek és ta-
nításnak kell fölváltania. Továbbá a dog-
mák sulykolása, ismeretek zsúfolása he-
lyett a jövendő tantervkészítőinek elmé-
lyültebb gyermeklélektani ismerettel, na-
gyobb pedagógiai hozzáértéssel, az adott
korosztály befogadóképességéhez alkal-
mazkodva, az alkotókészség fejlesztésére
több lehetőséget nyújtva kell kimérniük az
elsajátítandókat. 

Ha a felnőttek közül sokan már menthe-
tetlenek, legalább a gyerekeinket igyekez-



zünk megőrizni önmaguknak, az igazság-
nak, a hitelességnek. Enélkül ugyanis az ő
életüket is az a kényszer, hamis tudat ter-
helné, amely a Jugoszláviában élő magya-
rok kultúráját mind a mai napig erősen
korlátozza és felemássá teszi.

A teljes értékű, európai értelemben vett
emberré válást most, az egyetlen nagy le-
hetőség vissza nem térő pillanatában a
gyökereknél, vagyis az oktatásban kell
megalapoznunk. Alkuról, a laikus és pozí-
cióvédő politikusok közbeszólásáról szó
sem lehet. S azok a pedagógusok sem jö-
hetnek tekintetbe, akik eddig a testvériség-
egység álságos jelszavával, állásuk bizto-
sítása érdekében és kis tiszteletdíjakért ki-
szolgálták a saját népét csődbe vezető
nagyszerb állami garnitúrát.

Azoknak a pedagógusoknak kell tehát a
jövendő magyar is-
koláink, illetve tago-
zataink tantervét az
oktatási minisztéri-
um asztalára tenni-
ük, akik nem tévesz-
tik össze a lojalitást
a szolgalelkűséggel,
az öntudatosan vál-
lalt állampolgársá-
got a rövid vagy
hosszú távú asszimi-
lációba való belenyugvással: nem egyez-
tetnek, nem alkudnak, mert a szakmai tájé-
kozottság mellett felelősségtudattal is ren-
delkeznek. Tehát a lelkiismeretüknek is
megfelelően mindenféle politikától és
egyéb elfogultságtól független tématerve-
ket készítenek az eddig kellő nyomatékkal
el nem ítélt módon manipulált humántár-
gyak (magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, társadalomismeretek, zene és képző-
művészet) tanításához. Ezeknek a tan-
tárgyelképzeléseknek minden tekintetben
a nemzetköziséget magukban rejtő nemze-
ti értékekhez kell igazodniuk. Ami persze
nem jelenti azt, hogy – főleg a történelem
és a társadalmi ismeretek oktatásában – ne
kellene tekintetbe venni a magyar kultúrá-
nak a délvidéki, szlávokkal összefüggő
vonatkozásait, s hogy az irodalom tanítá-
sában ne lehetne némi helyet szorítani a

magyarok és délszlávok kapcsolattörténe-
te megfelelő kivonatának, amennyiben a
vajdasági szerb iskolák tantervében is he-
lyet kapnának ezek a magyarok megbecsü-
lése szempontjából fundamentális fontos-
ságú ismeretek. 

Meg kellene érteni és értetni, hogy a
szeparatizmus, a gettósodás és a balkani-
zálódás rokonfogalmak. S hogy eddig a
többségnek az európai szellemtől és egye-
temes humánumtól való lényegi szepará-
lódása vonta maga után a kisebbségek for-
mális szeparatizmusát. Az államalkotó
nemzet önkényuralmával szembeni gettó-
sodás adott körülmények között az egész-
séges önvédelem, a minden emberi érték-
kel szembeni nyitottság egyedül kulturált
és európai formája is lehet.

Ha az említett tantárgyakat illetően az
anyanyelv nemzeti
kultúrája alku tár-
gyaként választható
30 vagy 50 százalék
kérdésévé degradá-
lódna, akkor a fele-
lőtlen pozíció- és
tiszteletdíjvédők az
eddigi bűnös tevé-
kenységet folytat-
nák, a magyar gyere-
kek identitászavarát

nyugtázva, a másodrangú állampolgárok
újabb nemzedékét dresszírozva. Ahhoz
ugyanis, hogy az ifjúság egészséges lelkű,
szabad öntudatú polgársággá neveltessen,
az anyanyelvű oktatás külső formáján belül
mindazon tartalmak tökéletes elsajátítására
is szükség van, amelyek a magyarsághoz
népdalhagyományként, zenei örökségként,
színes alkotói képzeletként, a nyelvi kifeje-
zésmód kincsestáraként, szokásrendszer-
ként, vallási és erkölcsi tartalomként, kuta-
tói fölfedezésekként, eredetbeli jellemző-
ként, honfoglaláskori emlékként, történel-
mi sorsélményként, nemzeti identitásvédő
szervezőmunkaként hozzátartoznak.

Bármennyire szorosan helyezzünk
ugyanis egymás mellé két széket, félig az
egyiken, félig a másikon ülve kényelmet-
lenül érezzük magunkat, attól is félve,
hogy közöttük könnyen a földre eshetünk.
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Meg kellene érteni és értetni,
hogy a szeparatizmus, a

gettósodás és a balkanizálódás
rokonfogalmak. S hogy eddig a

többségnek az európai szellemtől
és egyetemes humánumtól való

lényegi szeparálódása vonta ma-
ga után a kisebbségek formális

szeparatizmusát. 



Vagyis a szerb írókat, zeneszerzőket, had-
vezéreket stb. a szerb nyelv tanulásának
keretében kellene elsajátítaniuk a magyar
általános és középiskolásoknak. Annál is
inkább, mert a szerb nyelv magyar tanu-
lók számára készült tankönyveiben renge-
teg a csupán az irodalmi nyelvre jellemző
kifejezés, bonyolult struktúra. A mesék,
az elbeszélések, regény- és drámarészle-
tek, valamint a versek jelentős részét
olyan módszeresen fölépített ismeretter-
jesztő szövegekkel kellene helyettesíteni,
amelyek fölölelnék a szerb nép történel-
mének és kultúrájának lényegét. A ma-
gyar gyerekek nagy többsége ugyanakkor
jórészt azért nem használja úgy a többség
nyelvét, amint kellene, mert a tankönyve-
ket nem a magyar nyelvet jól ismerő szak-
emberek készítik.

Súlyos megaláztatás, az etnocídium
gyakorlása tehát, hogy a hetedikesek és
nyolcadikosok közös tankönyvéből az
utóbbiak csupán Erkelről és a ,Bánk bán’-
ról, valamint Kálmán Imre és Lehár Fe-
renc operettjeiről tanulhatnak, ugyanakkor
Hristić, Mokranjac, Binički, Stanković és
Bajić munkássága nagy terjedelemben kap
helyet ahhoz képest, hogy a szerb zene
történelmi okok miatt nem bontakozhatott
ki időben. A hetedikesek számára készült
első részben jelen van ugyan Liszt, sőt
Bartók is, de nyoma sincs Dohnányinak és
másoknak. Sőt Kodályt is hasztalan keres-
sük. Neki talán az lehet a bűne, hogy ze-
neoktató módszerét Távol-Keleten is al-
kalmazzák? Az államalkotó alkotók itt is
háttérbe szorítják a magyar zeneszerző-
ket. Elborzadva hadd mondjak csupán
annyit, hogy noha a jugoszláv államnak
még mindig változatlan a himnusza, a he-
tedikesek közölt tananyagának élén Szent
Száva himnusza olvasható és énekelhető,
méghozzá szerbül.

A hetedikesek és nyolcadikosok számá-
ra írt képzőművészeti tankönyvben ugyan-
ez a helyzet. A magyar irodalom olvasó-
könyveiben úgyszintén. Vegyük példának
azt, amely a hetedikesek számára íródott s
még 1987-ben hagyták jóvá, viszont 1999-
ben újra kiadták. Tudjuk, hogy néhány fö-
lülmúlhatatlan költőnktől eltekintve mi

sem vagyunk nagy irodalom. A szerb iro-
dalom viszont történelmi okok folytán a
mienknél is kisebb. Miért kellett akkor
Antonije Isaković, Desanka Maksimović,
Jovan Dučić és J. Sterija Popović műveit a
magyar tanulók olvasókönyvébe iktatni –
a mi íróink és világirodalmi nagyságok he-
lyett? A tetejében a ,Drága föld, szülőha-
zámnak földje’ című fejezetben nem is az
irodalmon, hanem a kommunista államna-
cionalista propagandán van a hangsúly.
Méghozzá anakronisztikus és nevetséges
módon. Isaković története ugyanis a fana-
tikus partizánerkölcsöt domborítja ki, ho-
lott az elmúlt fél évszázad során hihetetlen
mértékben árultatott el az önfeláldozás
magatartása. Nem utolsósorban azért, mert
már akkor ilyen időszerűtlen eszményeket
próbáltak belesulykolni az ifjúságba ahe-
lyett, hogy példát mutattak volna neki.

Maksimović ,Véres rege’ című verse
pedig az elmúlt évtizedek során akaratla-
nul is annak a törzsi fölfuvalkodottságnak
a piedesztálra emeléséhez járult hozzá,
amely végül saját államát semmisítette
meg. A vers nemzeti kizárólagosságra
épül, hiszen a németek (kragujeváci) ki-
végző osztagában volt egy katona, aki pa-
rancsmegtagadással inkább a halált vá-
lasztotta, semhogy golyót eresszen az ár-
tatlan diákok és tanáraik csoportjába, s er-
ről lábjegyzetben sem esik említés. Arról
még kevésbé, hogy egy olyan kis nép fér-
fiainak, mint a szerb, meg kellett volna
gondolniuk, hogy célszerű-e orvul az állig
fölfegyverzett megszállók soraiba lőniük
akkor, amikor azok túszokat szedtek és
iszonyú megtorlással fenyegetőztek. Va-
jon nem az lett volna-e az igazi hazafias-
ság, ha az indulatokat megfékezve és a
passzív ellenállást választva nem szolgál-
tattak volna ürügyet a „fölsőbbrendűek”
genocídiumának? (Az oroszok szembe-
szállásának volt értelmes alapja, hiszen ők
óriási szabad területeken szedhették össze
magukat. A nyugati szövetségesekről nem
is beszélve.)

S bizony Thurzó Lajos ,Szonya’ című
verse sem illik a 21. századi olvasó-
könyvbe. Azért, mert ma – amikor szin-
tén nagy szükség van a magyarok és szer-

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

02
/1

0

69

Szemle



bek őszinte barátságára! – ez a vers a
(leplezett) gyűlöletet szíthatja. Arról szól
ugyanis, hogy „játszanak a kétajkú
gyerekek…”, s nevelik „egymást szerb-
nek-magyarnak”. Ebben az utópiában
Zentán a II. világháborút követően még
hihetett a költő. Az elmúlt fél évszázad
során azonban e nemes szándék csúfosan
megbukott, s ez az egyre inkább demagó-
giává váló egymást szerbnek-magyarnak
nevelés (a multikulturalizmus karikatúrá-
ja lévén) nekünk halálos ellenségünk lett,
minthogy a beolvasztásunk csalárd mód-
szerével azonos. Ma ugyanis egymás
megbecsülése érdekében először szerb-
nek vagy magyarnak kell nevelnünk az if-
júságot, s csak ezt követően sajátíthatjuk
el egymás nyelvét és kultúráját. Az ön-
maga nemzeti kulturális értékeit birtokló
ember ugyanis spontánul hagyatkozhat a
kíváncsiságára s a szomszédai iránti nyi-
tottsága sem erőszakolt, kötelező (kép-
mutató, kisebbségi érzést rejtő), hanem
belátásból fakadó erkölcs.

Az viszont a szerb nacionalizmus nyíl-
tabb befolyása, hogy a 19. század végi
francia irodalom hatására a szerb nyelv ze-
neiségét, hangulati finomságait fölfedező
szerény Dučić is jelen van egy verssel az
olvasókönyvben. (A jóval gazdagabb vilá-
gú Szabó Lőrinc eggyel sem.) J. S.
Popović pedig drámarészlettel. Vajon az
európai színpadokon hírnevet szerzett Ör-
kény István valamelyik műve nem lett vol-
na alkalmasabb a dráma fő tulajdonságai-
nak ismertetésére?

Az olvasókönyv szerzőjének ideológiai
hátsó szándékáról a könyv némelyik ki-
sebb egysége – ahogyan Marcsók Vilma
megállapította az Aracs folyóiratban
(2001/1.) – már a címével is árulkodik. Ha
például valaki egy kicsit is ismeri Pannó-
nia és a Balkán történelmét, akkor tudja,
hogy egészen a mohácsi vészig inkább a
magyarok segíthettek a szerbeknek, mint
fordítva. Mégis ilyen alcímet olvashatunk
a ,Tiszta forrás’ (!?) című fejezetben:
„Králjevics Márkó megszabadítja Szibi-
nyáni Jankót”. Nem a népköltészeti hite-
lesség kérdéses itt, hanem a „Hunyad kar-
jai”-nak elhallgatása.

Az említetteken kívül: miért maradt el
Nagy László Juhász Ferenc mellől? Miért
nem Krúdy vagy Tersánszky szerepel
Majtényi Mihály és Janikovszky Éva he-
lyett? Hol maradt Szabó Lőrincen kívül
Illyés, ha az említett Majtényi és Gál Lász-
ló mellett három fiatalabb vajdasági író is
szerepel a tankönyvben? 

Vajon a még fiatalabbak iránt irgalma-
sabb lett volna a balos államdiktatúra, a
kultúra szeparatistája? Korántsem. 

A radikálisan emberi tantervváltás a
hobbi- és amatőrmagyarság (nem az ama-
tőrizmus!) végét, a hasadtság gyógyulását
kezdeményezhetné. Mert mind a mai na-
pig: míg a tanteremben csupán részben
érezheti magát ahhoz a nemzethez tartozó-
nak a kisdiák, amelynek tagjaként a szüle-
tésekor az anyakönyvbe bejegyeztetett s
emiatt kisebbrendűség alakul ki benne, ad-
dig az iskola többnyire szerb közegéből ki-
szabadulva, az otthoni és utcai környezeté-
től függően nacionalista túlkompenzációk-
ban éli ki magát, nemzeti külsőségekkel
azonosítva a nemzeti kultúrát. Magyar én-
jét a nagy évfordulók – 1848, 1956 s újab-
ban a trianoni békediktátum – számára tar-
togatja. Valamelyik pártunk vagy művelő-
dési házunk szárnyai alatt (elvétve: a ma-
gyartanára jóvoltából) megtanulja, hogy
alkalomadtán teli torokból énekelhesse a
himnuszunkat s így élje ki nemzeti hova-
tartozását, vagy – s ez a tipikusabb eset –
tehetetlenül magába húzódjon s az anyagi-
akért folytatott küzdelemben, netalán al-
kohol segítségével igyekezzen túltenni
magát azon, hogy az otthoni nyelvhaszná-
laton kívül legfeljebb tévézés közben, al-
kalomadtán a magyar sportolók sikereinek
születését figyelemmel kísérve lehet ma-
gyar. Valóban magyarok az ilyen, az anya-
nyelvüket csupán akadozva beszélő, ma-
gukat többnyire magyaroknak valló, két-
színűségüknek csupán elvétve tudatában
levő emberek? Igen is, meg nem is. Min-
denesetre nyitott vagy zárkózott naciona-
listákká nevelte-idomította őket a balkáni
állambürokrácia.

A saját érdekei ellenében. Mert a ti-
tói kölcsönidőnek végleg, a milosevići
nyílt erőszakkultusznak pedig egyre in-
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kább befellegzett. A katonaság és a rend-
őrség akkor is érzi a támogatáscsökke-
nést, ha a mindig vaskézzel összetartott
délszláv állam most is aránytalanul sokat
kénytelen ráfordítani az önfenntartására.
Más, kulturált eszközt kell választani a
schengeni egyezmény dacára is légiese-
dő határok megőrzésére. A számbelileg
kisebb nemzetekkel is meg kell szerettet-
ni ezt az országot. Mert a szülőhaza az
emberi lélekben mindenekelőtt érzelmi,
azután pedig erkölcsi fogalom, Jugoszlá-
viában pedig diktatórikusan politikai.
Ennek megfelelően mind a mai napig a
hazáról féligazságokat, sőt egyenesen
hazugságokat neveltek bele az ifjúságba.
Mintha a vizsgálatok szerint nem a szű-
kebb környezet, az otthon asszociációkö-
re idézné fel a magyar emberek nagy
többségében a haza képzetét, esetleg
nagy ugrással kapcsolva össze azt a nyel-
vet-kultúrát adó országgal, a szélesebb
értelemben vett hazával.

E hazaélmények megsemmisítése céljá-
ból kényszerítette rá évtizedeken át a kom-
munista délszláv hatalom a tantervek és a
tankönyvek szerzőit a Jugoszláviát jelentő
„hazánk” hamisan csengő szóhasználatára,
a többi között olyképpen, hogy például a
harmadik osztályban a magyar kisdiákok-
kal még mindig a szerbek történelmét ma-
goltatja, az államalkotó nemzet erényeit
nacionalista túlzással domborítva ki. Mint-
ha az ártatlan és tehetséges szerb nép kör-
nyezetében minden más nép bűnös és kor-
látozott képességű lenne s csupán a több-
ségi nemzet vélt érdekeihez alkalmazkod-
va nyerhetne föloldozást.

Az egyetemes, európai igényű magyar
kultúra eredményei ma már nem s a jövő-
ben még kevésbé csupán a rádió és a tele-
vízió által jutnak el hozzánk. Az értelmes
ifjúság egyre inkább rájön, hogy a szerb
szellemű iskoláztatása során legalább any-
nyira butították is, mint amennyire okosí-
tották. Következőleg Jugoszláviát vagy
Szerbiát, netalán a Vajdaságot (ki tudja mit
hoznak majd a következő hónapok?)
mindennek fogja érezni, csak a hazájának
nem. Akkor sem, ha az iskolán kívül idő-
közben tudomást szerez róla: a magyarok

ezerszáz éves állama – a török hódoltságot
és a negyvennyolcas szabadságharcot kö-
vető éveket nem számítva – a mi vidékün-
ket is magába foglalta.

Mindazonáltal az európai szellemiség
pillanatnyi s az emberség időtlen kritériu-
ma értelmében a mi dolgunk nem a határ-
tologatásra várás, hanem a minden körül-
mények közötti helytállás. Ennek alapve-
tő föltétele, hogy a gyerekeink az érettsé-
güknek megfelelően a minél objektívabb
igazságot tanulják meg a saját nemzetük-
ről, az elődeikről, a környezetükről s dió-
héjban arról a népről, amelyet a nagyha-
talmak nyolcvan évvel ezelőtt államfor-
máló szereppel ruháztak föl. Tudniuk
kell, hogy a magyar politikusok a husza-
dik század második évtizedében – leg-
alábbis formálisan – annak a Habsburg
királyi családnak a bosszúja érdekében
törtek be az évszázadokig különben is sö-
tétségben élt Szerbiába, amely több mint
fél évszázaddal azelőtt vérbe fojtotta Eu-
rópa egyik szép életjelét, a magyar sza-
badságharcot. De ugyanakkor azzal is
tisztába kell jönniük a diákoknak, hogy
hosszú évtizedeken át a magyar nemzet
ártatlan tömegei, az ő közvetlen őseik ke-
gyetlenül bűnhődtek a Habsburg, majd
később részben nagynémet vezénylettel
elkövetett magyar bűnökért. 

Egyszóval olyan tanterveket kell készí-
teni s olyan tankönyveket kell Magyaror-
szágról behozni (esetleg vékony füzetek-
kel s a legritkább esetben „hazai” tan-
könyvvel egészítve ki őket), amelyek az
iskolában megszüntetnék a féligazságok
és hazugságok terjesztését s véget vetné-
nek a magyar gyerekek bűnhődésének.
Nagyon jó lenne, ha az egyenrangúsodá-
suk következtében mind kevésbé a képmu-
tató szavaikban, hanem inkább az érze-
lemvilágukban érezhetnék hazájuknak
Kis-Jugoszláviát, Szerbiát vagy (ki tudja?)
a Vajdaságot. S ez annál is inkább büszke-
séggel töltené el őket, mert azért mindig is
nehezebb lesz itt magyarnak tartani magu-
kat, mint az északi határon túli kultúr- és
vértestvéreiknek.

Vajda Gábor
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Szerb lexikai hatások a vajdasági
magyar nyelvben

Heterogén nemzeti és nyelvi közösségekben az emberek közötti
mindennapi érintkezés következményeként a nyelvek egymásra
hatása elkerülhetetlen jelenség. A különböző nyelvet beszélő, de

egymás mellett élő népek beszédében különösen a nyelvrendszer
legdinamikusabb rétegében, a szókincs és a szóhasználat terén

mutatkoznak nagy kölcsönhatások. 

Anyelv valamennyi szintjén, így az
alaktanban és a mondatszerkesztés-
ben is észlelhetők a változások. Ez

nemcsak a Vajdaságban és nemcsak most
érvényes, hanem általános jelenségről van
szó. Így például a múlt századfordulón a
Vajdaságban a maihoz viszonyítva fordí-
tott irányú hatást tapasztalhatunk.

Nemrég Herczeg Ferenc egyik művé-
nek korabeli, 1895-ben készült szerb for-
dítását elemeztem, s ennek alapján el-
mondhatom, hogy a magyarnak az akkori
szerb nyelvre való hatása elsősorban szin-
tén a szókincs terén tapasztalható legjob-
ban. Ez a hatás majdnem ugyanolyan jelle-
gű, mint a manapság észlelhető fordított
jelenség. Sok a magyarból származó köz-
vetlen alaki tükrözés, de olykor a magyar
nyelv csak közvetítő szerepet játszik. Leg-
inkább méltóságneveket, foglalkozásneve-
ket kölcsönöz a szerb szöveg, de vannak
egészen közhasználatú szavak, természeti
vagy társadalmi jelenségek nevei is:

városi pandúr – varoški panduri 8/4
bácskai bicskás – bačvanski bičkaš 9/5
Szervusz, gyerek! – Szervusz, dečko! 97/74
A Gyurkovicsék béresei – Đurkoviće-ve sluge
(bireši) 100/77
Volt köztük képviselő, gazda, katona és szolga-
bíró – Među njima beše zemaljskih poslanika,
ekonoma, vojnika i solgabirova. 12/8
Országbírák, táblabírák, királybírák – Zemalj-
skih sudija, tablabirova, kraljevskih sudija.
25/19
Éppen valami majálisra készültek – Baš se spre-
mahu na nekakav majalis. 58/44
A hercegprímás unokahugával – sinovicom her-
ceg-primaša. 30/24 
Ököllel verték a nagybőgő fenekét... – pesni-
com udarahu po dnu egeda... 104/80

Íme a közvetett tükrözésre is néhány
példa:

pulgerski događaj 55 (német jövevényszó a ma-
gyarban a polgár)
már egész tornyot építettek eléje – Čitav toronj
napraviše pred njom 78/59 

A ’torony’ német szó, a szerbben ‘to-
ranj’ alakban honosodott meg, s épp ezért
a magyar nyelv hatása evidens, mert ‘to-
ranj’ helyett ‘torony’ van a szövegben, épp
úgy, mint a ‘lakáj’ szó esetében:

az öreg úr négy lakájjal lefogatta és a szobájába
záratta. – stari gospodin sa četiri lakaja i zatvo-
rio ga u sobu mu. 145/113 
a kalauzok szolgálatkészen csapkodtak... – Ka-
lauzi uslužljivo otvaraju vrata 7/3 (magyar köz-
vetítéssel használt idegen szó, ma a kalauznak a
szerbben más jelentése van, jelentésváltozás jött
létre)
ezüsttálcákat raktak a cimbalomra, – srebrne
zdelice (tacle) slagahu na cimbulji, 104/80

Érdekes megjegyezni, hogy bizonyos
szláv, sőt szerb eredetű magyar szavakat,
amelyek más jelentésben, módosult alak-
ban váltak a magyar szókincs részévé, a
szerb ezzel az új jelentéssel és új formá-
ban, úgymond, magyar szóként tükröztet: 

pipacsos rétek – kroz ritove sa turčiikom 6/2 (A
magyar rét a teljesen más jelentésű szláv ‘red’
szóból alakulhatott ki az etimológiai szótár ta-
núsága szerint.)
Még csak egy jókora puszta maradt meg belőle
– Dok od njega ne ostade velikačka pustara.
34/27 (a magyar puszta eredete a szláv ‘pust’
melléknév lehetett)
A sárosi kamerális ispán özvegyének – udovici
šaroškog komorskog išpana. 30/23 (az ispán
minden bizonnyal a ‘župan’ szóból ered)



Kövér Lizinek hívta a cselédség és Lusta
Lizinek a család – Nazivahu je čeljad »debelom
Lizom«, a rodbina i »lenjom Lizom«. 90/67 

A szerbben a ‘čeljad’ szó már akkor is,
de ma főleg a háznépre, a gyerekekre vo-
natkozik, bár eredetileg lehetett szolga je-
lentése is, mint ahogyan a magyar szónak
is megvolt mindkét értelme, mielőtt még
jelentéselkülönülésre került volna sor: így
alakult ki a család és a cseléd szavunk. Itt
azonban a fordító a ‘čeljad’ főnevet cse-
léd, szolga értelemben használja a magyar
analógiájára.

A magyar nyelv hatása a helytelen kép-
zők használatában, illetve az olyan szavak
képzésében is megnyilvánult, amelyek a
szerbben nem léteztek:

fűtő – ložar (ložač helyett) 7/3
gimnazista – gimnazis-
ta (helyesen gimnazi-
jalac) 21/15

Az iszik igéből ki-
alakult ivó főnév
analógiájára képezte
a ‘popiti’ igéből a
popilca főnevet, s így
keletkezett a nyugta-
lankodik ige hatására
a nemirovati, vagy az
ujedljiv jelző a hara-
pós hatására:

A kis jelző csak az ivók számára, de korántsem
az elfogyasztott bor mennyiségére vonatkozik.
– Dodatak mala tiče se samo broja popilica a
nikako i količine potrošena vina. 104/80

Hátrafogták a fülüket és nyugtalankodni kezd-
tek – Stadoše rogušiti uši i nemirovati. 112/85
A harapós szürkék gazdája – Gospodar...
ujedljivih čilaša 114/87

Térjünk azonban rá a mai vajdasági ma-
gyar nyelvet érő szerb lexikai hatásokra. A
szerb nyelv szerepét tekintve ez a hatás ma
ugyanúgy kétféle lehet: betöltheti ugyanis
a forrásnyelv, de ugyanakkor a közvetítő
nyelv szerepét is. 

A szerb nyelvből közvetlenül átkerült
szavaknál, Klaudy Kinga terminológiájá-
val élve, meg kell különböztetnünk az úgy-
nevezett reáliákat vagy kultúrszavakat, va-

lamint az igénytelen nyelvhasználat ered-
ményeképpen tükröztetett szavakat. Az
előbbiek ugyanis az egy-egy nyelvközös-
ségre sajátosan jellemző jeltárgyakat jelö-
lik, tehát a magyarban nem létezik megfe-
lelő ekvivalensük. Itt elsősorban azokat a
kifejezéseket kell kiemelni, amelyek a
szerb nyelvterületről származó vagy pedig
a magyar konyhába szerb közvetítéssel
bekerült ételkülönlegességeket jelölik, és
amelyekre a magyar nyelvben nincs meg-
felelő szó. Ilyenek például: ajvár, burek,
csesznica, csevapcsicsa, dzsevrek, gibani-
ca, kajmak, muszaka, tursija, prója, szavi-
jacsa... Ezeket a magyarban csak körülírás-
sal tudnánk visszaadni, ha nem alkalmaz-
nánk az alaki tükrözést. Ide tartoznak az ál-
lamberendezésünkkel kapcsolatos megne-
vezések is, mint például a szábor, szkupsti-

na..., továbbá a törté-
nelmi reáliák mint
például a csetnik,
uszkok, hajduk... 

Az említett példák
a tükröztetések ki-
sebb részét képezik,
sokkal gyakrabban
fordul elő az olyan
szerb szavak fölösle-
ges és helytelen
használata, amelyek-
re a magyar nyelv-

ben van megfelelő, közismert megneve-
zés, de a nyelvhasználók helyette könnyel-
műségből, nemtörődömségből a szerb szó-
val élnek. Hasonló korú, nemű, megköze-
lítőleg azonos szerb nyelvtudással rendel-
kező, baráti viszonyban levő személyek
beszélgetésekor (tegyük még hozzá, hogy
a kommunikáció színhelye és egyéb körül-
ményei is közrejátszhatnak) az önellenőr-
zés gyakran csökken, s habozás nélkül
tükröztetik a szerb kifejezéseket. Addig,
amíg ez az utcán hangzik csak el, elnéző-
en hunyunk szemet, de a hivatalnokok, ér-
telmiségiek szájából elhangzó következő
példák hallatán már meghökkenve kapjuk
fel fejünket:

Nincs pénz, de majd csak kimuvázok valamit. 
Az előbbi séffel kész milina volt dolgozni. 
Azt se tudom, kinek adresszírozzam a meghívókat. 
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Nincs pénz, de majd csak
kimuvázok valamit. 
Az előbbi séffel kész 
milina volt dolgozni.  
Azt se tudom, kinek

adresszirozzam a meghívókat. 
Úgy él, mint bubreg u loju. 

Egész nap csak szasztancsizik,
aztán navrat nanosz leír két 

lapnyi izvestajt. 



Úgy él, mint bubreg u loju. 
Egész nap csak szasztancsizik, aztán navrat
nanosz leír két lapnyi izvestajt. 
És akkor ugye kobajagi egész nap dolgozott. 
Csisztacsicából lett kurirka és most szolizza a
pametomat. 

Amint látjuk, nem csak szavakat, de ál-
landósult szókapcsolatokat, szólásokat,
hasonlatokat is átveszünk a szerbből: bez
brige, csaszna récs, ako bog dá, bez veze,
ko te pitá, mint grom iz vedrá nébá, málo
szutra stb. Az irodákban dolgozó szemé-
lyek, akik főiskolai, egyetemi végzettsé-
güket szerb nyelven szerezték meg, s akik-
nek továbbra is szerb szakirodalom forog a
kezükben, sőt munkájuk tárgyát képezi a
szerb nyelven írt szöveg, könyebben élnek
az alaki tükrözéssel. Ugyanezt mondhat-
juk el a városi tanulókról is, akik olyan is-
kolába járnak, ahol magyar és szerb osztá-
lyok is léteznek (rendszerint ez utóbbiak
vannak túlsúlyban). Ott a tanárok nyelv-
művelő munkája sokszor szélmalomharc-
nak tűnik.

Az utcán, a munkahelyen, a tömegtájé-
koztatási eszközök révén fülünkbe s tuda-
tunkig is mindinkább szerb nyelven kerül-
nek az információk (gondolok itt különö-
sen a Vajdaság déli területeire), így fogad-
juk be őket, s utána ezt a formát már na-
gyon nehéz megfelelő magyar kifejezéssel
behelyettesíteni. Csakhamar oda jutunk,
hogy a helyes magyar terminust fel sem is-
merjük, nem tudjuk, mit jelent.

A tükröztetett szavak legnagyobb része
Jugoszlávia társadalmi-politikai berende-
zésével kapcsolatos, a bírósági, jogi eljárá-
sokban alkalmazott terminusok (mivel
azok szerb nyelven folynak): vétye, odbor,
komitét, komisija, szávet, szúd, szudija,
tuzsba, molba, zsalba... A közgazdaságban
is rendkívül sok ilyen szót találunk: bla-
gajna, cenovnik, nálepnica, obracsun, ob-
rázác, potrósnja, prómet, mustérija, rasz-
prodájá, rázliká, záhtév, szamodoprinosz,
decsiji dodáták, dnévnica, ménica... Azu-
tán gyakorisági szempontból az étkezéssel
kapcsolatos szavak következnek, de ezút-
tal nem a szerb specialitásokra gondolunk,
hanem az olyan szavakra, mint a: slág,
pekmez, klópa, pávláka, polutka, sunkari-

ca, zákuszka, szok, borovnica, kajgana,
prilog, csasztizik stb. Gyakoriak a lakbe-
rendezéssel kapcsolatos szavak, valamint
a bútordarabokat jelölő kifejezések is: gre-
jalica, luszter, komoda, plakár, kamin,
kotlity, tapiszéria, tenda, tégli, szijalica...
A ruházati cikkek megnevezése is sűrűn
elhangzik szerbül, olyannyira, hogy oly-
kor magunk is komolyan eltűnődünk egy-
egy divatcikk hallatán, „hogyan is mond-
ják ezt odaát, Magyarországon”: gornyák,
kapulyacsa, zvoncara, jakni, kaciga, maji-
ca, dokolenica, trénerka, helánka, hula-
hopp, rol krágni, szomot, jelenszka kozsa,
dzson, brodarica, patika...

Sokszor hallható szerbül a foglalkozá-
sok, tisztségek megnevezése: bravár, pre-
duzimács, predrádnik, bolnicsárka, blagaj-
nica, piszár, nácselnik, poszlovogya, séf,
vozács..., úgyszintén az intézmények és
vállalatok neve is: dom, rászádnik,
toplana, vodovod...

Az egészségüggyel kapcsolatos szavak
is közkedveltek, mivel ott különben is sok
bonyolult, nehezen érthető terminus léte-
zik, ilyenkor ugyanis az önfegyelem csök-
ken és az olyan kifejezések hallatán, mint
a brisz, ciróza, csír, navlaka, protéza,
uput, nálaz, zakázizik, prva pomoty,
vakcína, zsúcs, zslézda, már el sem cso-
dálkozunk.

Nem felejthetjük ki a szerb rétegnyel-
vekhez, különösen a diáknyelvhez tartozó
kifejezéseket sem, amelyeket a fiatalok
nagy előszeretettel használnak: burázer,
frajer, láf, klinya, orták, glávonya.

De említhetjük még a sportnyelv kifeje-
zéseit: neréseno, uspinyacsa, szpuszt, lics-
na, kuglizik, rukomet, zakucázta; a gépko-
csik és alkatrészeik terminológiáját: zsmi-
gavac, lézsáj, prikolica, bregaszta oszov-
ina; a földrajzi nevek, a városrészek, épü-
letek neveit: záliv, petyina, detelinara, szá-
jam, robna kutya; a közlekedésben haszná-
latos kifejezéseket: koloszek, rászrsznica,
pesácski, trotoár; a mindennapi tevékeny-
ségek és közhasználati cikkek nevét,
mindazt, ami körülvesz bennünket: ráz-
glednicá, szelotejp, csesztitka, dópisznica,
privezák, utikács, upályács, ogrlica; a
munkaeszközöket és gépeket, amelyek
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rendelkezésünkre állnak: szokovnik, szud-
opera, grickalica, szpájálicá, bezsicsni,
azonkívül az elvont főneveket, amelyeket
leginkább akkor használunk, amikor nem
vagyunk tisztában azok jelentésével. 

Érdekes, hogy a mezőgazdasággal kap-
csolatos szavak ritkán fordulnak elő szer-
bül. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy fa-
lun, zártabb, homogénebb nyelvi közös-
ségben a szerb nyelv nem fejti ki oly mér-
tékben a hatását, mint városban.

A szerb szavakat vagy teljes egészük-
ben vesszük át, ragokkal, képzőkkel együtt
(definitivno, bukvalno, uszlovno, ruko-
vodsztvo), vagy pedig magyar képzőket il-
lesztünk a szerb szótőhöz: bogázik, de-
zsurál, rezervál, csesztitázik, szmétajozik,
csasztizik... Előfordul, hogy a szó kezdete
és vége (tehát az igekötő és a képző) ma-
gyaros, s csak a szótő szerb: lesísáz, lesztr-
moglávizik, elmrmlyázik, összeskrábáz,
összemutykáz...

Az alaki tükrözés másik fajtája, a szerb
nyelv által közvetített idegen szavak is
nagy számban vannak jelen nyelvhaszná-
latunkban. Minden nyelvnek megvan a
maga módja és ismérve a tükröztetésre,
belső törvényszerűségek, normák alapján
teszi ezt. A szerb nyelv sokkal toleránsabb
az idegen szavak átvétele és használata te-
kintetében, mint a magyar. A kétnyelvű
közösségben élő és dolgozó személy
többnyire úgy érzi, hogy ha a szerb nyelv-
ben helyes és indokolt valamely idegen
szó használata, akkor miért lenne az hely-
telen a magyar nyelvben. Azt azonban
szem elől téveszti, hogy a szerb nyelvben
gyakran nem létezik olyan kifejezés,
amellyel az idegen szót behelyettesíthet-
né, a magyarban viszont van rá megfelelő
szavunk. A szerb a saját törvényeinek,
nyelvi normáinak megfelelően honosítja
meg őket. Ezért fordul elő, hogy a vajda-
sági magyar nyelvben egyrészt hemzseg-
nek az idegen szavak, másrészt pedig az
egyébként közkeletű nemzetközi szavakat
helytelenül használjuk. Ahelyett, hogy el-
lenőriznénk, hogyan hangzanak az eredeti
latin, görög stb. nyelvben és ennek megfe-
lelően alkalmaznánk őket (ha már nincs
más választásunk), mi ugyanúgy mondjuk

ki vagy írjuk le azokat, ahogy azt a szerb
közvetítő nyelvben teszik. A szerb nyelv
analógiájára téves végződéseket haszná-
lunk (dóza, garderóba, garanció, tenden-
ció, privilégió, akumulácija, delegácija
stb.), vagy pedig elhagyjuk a latinos vég-
ződéseket (delegát, akcenát, dialóg,
derivát, formulár...).

Keveréknyelvünkre a szerb prefixumok
alkalmazása is jellemző, még akkor is, ha
a szó végén magyar képzőt használunk:
protivtézis, szamofinanszírozás, szamokri-
tika, prokockázik...

Lássuk csak, miért is részesítjük előny-
ben a szerb szavakat a magyar kife-
jezésekkel szemben. Indokolt az alaki tük-
röztetés, amikor olyan új eszközök, tár-
gyak, fogalmak megnevezéséről van szó,
amelyekre a magyarban nincs megfelelő
kifejezés, vagy pedig a pontosságra, illet-
ve tömörségre való törekvés, a félreértések
elkerülése váltja ki azok használatát. De
leginkább nem erről van szó, hanem a be-
szélő vagy nem tudja pontosan, mit jelent
a szerb szó, ezért nem helyettesítheti be
megfelelő magyar kifejezéssel, vagy pedig
nem ismeri a szó magyar megfelelőjét.
Megtörténik, hogy ismeri a magyar kifeje-
zést, de nem jut eszébe, és nem is törek-
szik arra, hogy felidézze emlékezetében.
Sokszor a megfelelő műveltség hiánya,
igénytelen nyelvhasználat vagy a szakmai
gőg, különcködés játszik közre. Olykor bi-
zonyos személyekkel, sztárokkal való azo-
nosulási törekvés, azok utánozása képezi
az egyes idegen szavak használatának
okát. Néha azonban a beszédpartner kife-
jezőkészségéhez való idomulás, a közvet-
lenebb kommunikációs szituáció megte-
remtése, a kommunikációs partnerek kö-
zötti baráti viszony, összetartozás érzékel-
tetése, valamilyen közösséghez való tarto-
zás igénye váltja ki a szerb kifejezések vá-
lasztását a magyarokkal szemben.

Nyelvhasználatunkban oly mértékben
eluralkodtak az idegen szavak, hogy szin-
te észre sem vesszük őket, fel sem figye-
lünk idegenszerűségükre, mind kevésbé
bántja fülünket a közvetett tükröztetés. Ha
ehhez még hozzáadjuk a szerb nyelvből
beáramló szavakat, keveréknyelvünket
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csakhamar rajtunk kívül már senki sem
fogja megérteni. Az idegen szavakra fel-
tétlenül szükségünk van, de mértékkel és
helyesen kell őket használni, csak olyan-

kor, amikor más megoldás nem áll a ren-
delkezésünkre.

Andrić Edit
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Gyerekcipőben a 
gyermekirodalom-tudomány?

E sorok írója örömmel vette kézbe a ,Kortárs gyerekkönyvek.
Műelemzések és műismertetések szülőknek és pedagógusoknak’ című

kiadványt (szerkesztette Borbély Sándor és Komáromi Gabriella,
Ciceró, Budapest, 2001), mert mindig is „mindenevő” lévén a

gyermekirodalom aktív olvasója vagyok. Kamasz koromban is
olvastam felnőtt könyveket, felnőttként folyamatosan olvasok meséket,

meseregényeket, ifjúsági irodalmat.

Teszem ezt azzal az átlátszó ürüggyel,
hogy középiskolai magyartanárként
kötelességem ismerni azokat a köny-

veket, amiket diákjaim szeretnek. Valójá-
ban azért olvasom őket, mert érdekelnek,
mert jó olvasni őket. Is. Irodalmárként
azonban, szakemberként egészen máshogy
állok a kérdéshez. Az elsődleges olvasat-
hoz képest az értelmezés már tudományos
tevékenység a számomra. A kritikát úgy
tekintem, mint tudományos olvasatot, ami
kiegészítheti mások elsődleges befogadá-
sát. Egyrészt. Másrészt viszont a herme-
neutika elméletével egyetértve dialógus-
nak képzelem a művel: azáltal, hogy le-
írom, tudatosítom a saját befogadásomat
és lehetséges olvasatot kínálok az én olva-
sómnak. Ugyanakkor szakemberek közöt-
ti dialógusnak tartom a megjelent köny-
vekre való visszajelzést, ami szerintem az
irodalmi élet létmódja.

Tudományos szempontból a gyermek-
irodalom problematikus. Ezt mutatja a
,Gyermekirodalom’ (1) című szakkönyv
körüli vita. (2) Talán emiatt sem definiálta
a szerkesztőnő a szóban forgó könyv elő-
szavában, holott minden mást igen: mi az
irodalom, mi a kortárs mű. Ehelyett a lexi-
konokra utal, ami azzal a gesztussal ér fel,
mintha azt állítaná, hogy amit egyszer már
definiáltak, az van, kész, egész, lezárt. Ez

konzervatív álláspontot jelez, elzárkózást
a vita elől. Ugyanakkor azt hangsúlyozza
– ami kezd egyébként közhellyé válni –,
hogy a gyermekirodalom irodalom. Ez a
tétel a gyűjtőfogalommal azonosítja a
részfogalmat, ezáltal megszüntetve annak
elkülönülését. Ezt alátámasztani hivatott
az az állítás, hogy nincsenek külön poéti-
kai sajátosságai. Tehát nincsen gyermek-
irodalom? 

Az elnevezés egyébként inkább temati-
kai szempontot tükröz. Ahogyan mindenfé-
le reklámot megnéznek a gyerekek, de van-
nak kifejezetten gyerekreklámok, amelyek
ugyanolyan eszközökkel élnek, mint a fel-
nőttekéi, csak a tárgyuk kapcsolódik jobban
a gyermekvilághoz. Ezért nem a befogadás
felől, hanem a címzett, azaz a szerzői inten-
ció üzenetbe kódolt horizontja felől lehet a
gyerekreklámokat elkülöníteni. Az iroda-
lomban az a probléma, hogy ez megenged-
hetetlen redukciót jelentene, mert a gyere-
kek mindenfélét olvasnak, nem csak nekik
címzetteket (ez egyébként minden másra is
igaz, a reklámtól a filmekig).

Ezért szerintem is egész egyszerűen iro-
dalomnak kell kezelnünk a gyermekirodal-
mat. Már csak azért is, mert ha a kifejezés-
mód ugyanaz, a befogadásnak is hasonlónak
kell lennie. Egyetértek Komáromi Gabriel-
lával abban, hogy ahogy minden ember be-



fogadása különbözik annyiban, amennyiben
a saját értelmezési horizontja olvad össze a
műével, annyiban és csak annyiban külön-
bözik a gyereké is. A gyerek-felnőtt oppozí-
ció szociológiai kérdés, ahogyan a nő és a
férfi befogadásának különbsége, vagy az eu-
rópai és nem európai, vagy a vallásosok és
vallástalanok, vagy az iskolázott és kevésbé
iskolázott olvasók befogadásának különbsé-
ge is nyilvánvaló, de az olvasásszociológia
asztalára tartozik. 

Az irodalomtudomány azonban nem
ezeknek a paramétereknek a mentén vizs-
gálja hagyományosan az irodalmat.
Diakrón vetületével az irodalomtörténet
foglalkozik, szinkrón vetületével pedig az
irodalomelmélet. Igaz, hogy a feminista
irodalomkritika a nő-férfi oppozíciót
beemeli az irodalom-
elméletbe, de filozó-
fiai síkon mozogva
meg is tudja magya-
rázni a különbséget.
A gyermek valóban
hasonlóan elnyomott
pozícióban volt év-
századokig a kultúra
területén, mint a nő.
Meg is lehetne alkot-
ni az irodalomtudo-
mánynak azt az új
ágát, amely erre 
specializálódna. (3) 

Az említett korábbi kézikönyv azonban
keveri a kétféle szempontot: történeti és
elméleti kérdésköröket egyaránt érint, de
egyikben sem mélyül el. Ez az általunk
tárgyalt könyvre is igaz. Komáromi példá-
ul csak addig a megállapításig jut el, hogy
„A gyerek igenis képes esztétikai tapaszta-
lat szerzésére. Képes érzéki és érzékek ál-
tal megismerő befogadásra, érzelmi átélés-
re, katarzisra. De természetesen minden
gyermeki szinten és módon létezik ben-
ne”. Azonban nem érvel állítása mellett, ki
sem fejti, pedig ez a téma sarkköve lehet-
ne a gyermekirodalom-elméletnek. 

A lehetséges kommunikációelméleti
modell elmaradásáért a történeti szempont
sem kárpótol, bár szükségessége deklarál-
tatik. (4) Nyilván nem is lehetséges egy

műelemzés-gyűjteményben, amely ráadá-
sul kortárs tematikájú. Azonban a Harry
Potter-ügy állandóan ott áll a gondolkodás
horizontján, mégsem helyezik el a történe-
ti vonulatban, nem vizsgálják recepciótör-
ténetét. Boldizsár Ildikó anélkül elemzi a
regényt, hogy reflektálna a fogadtatás el-
lenséges vonulatára, amelynek során az
okkultizmus veszélyességére hivatkozva
Harry Potter-köteteket égettek, illetve be-
tiltották őket. Holott valamilyen oka kell,
hogy legyen ennek a szélsőségesen ellent-
mondásos recepciónak, ami a fétisizáló ra-
jongástól az agresszióig terjed.

Bár nem mondhatni, hogy egységes
volna a könyv szerzőinek álláspontja. Ko-
máromi Gabriella a számítógépes jelrend-
szert Harry Potter-kódnak nevezi a virtua-

litás hasonlósága mi-
att (a gondolat kifej-
tése elmaradt); ugyan-
akkor a legújabb és a
leghosszabb mesere-
gény pálmáját is el-
viszi.  Fűzfa Balázs
Mándy Iván ,Locso-
lókocsi’ című regé-
nyét elemezve ellen-
példának hozza fel a
Harry Potter-soroza-
tot: szerinte a lektűr
és a szépirodalom
közötti különbséget

remekül meg lehetne magyarázni egy ti-
zenhárom éves gyereknek ezen a két pél-
dán. Gombos Péter ,A Végtelen Történet’
című regénnyel a narráció szempontjából
veti össze: az Ende-regény a főszálat bo-
nyolítja, a mellékszálakat elvarrja, „míg
Rowling meséjének fő szála néhány mon-
datban elmondható, s a terjedelmesség az
ugyancsak kusza és fordulatos cselek-
ményt hordozó mellékszálnak köszönhe-
tő”. Ezt az értékítélet nélküli leíró monda-
tot tartom tudományosnak. Boldizsár Ildi-
kó Békés Pál ,A félőlény’ című meseregé-
nyét elemezve pedagógus nézőpontból ta-
nácsolja, hogy az általános iskola 4. osztá-
lyában a gyerekek hasonlítsák össze a fő-
szereplő varázslót a Harry Potter-könyvek
varázslóival. Komáromi Gabriella történe-
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Ebben az állásfoglalásban a mű-
vészet horatiusi célja foglaltatik
benne: tanítás és gyönyörködte-
tés, méghozzá szétválasztva, a
felnőtt érti a tanítás lényegét, a

gyerek nem érti, csak szórakozik.
Ez a kizárólagosság egyértelmű-
en alárendeli a gyerek olvasatát
a felnőttének, holott valószínűleg

létezik olyan felnőtt, aki netán
kevésbé művelt, mint egy olvasott

gyerek. 



ti jellegű megállapítása is valójában peda-
gógiai szempontú az előszóban, miszerint
a gyermekirodalom anti-autoriter hulláma
a hetvenes években a valóságban játszó-
dik, de Ende és Rowling mesevilága visz-
szatérést jelent a „rendkívülihez”. Szerin-
tem a nevelőszülők bemutatása egyáltalán
nem jelent visszatérést az anti-autoriter
hullámból. Sőt ha ehhez még Boldizsár
megállapítását is hozzátesszük, nevezete-
sen, hogy Harry Potter személyisége belső
kontrollossá válik a regény cselekménye
alatt („az önismeret és az öntudatra ébre-
dés nagy kalandja”), éppen hogy a gyer-
meki emancipálódás jelenségét ismerhet-
jük fel. Ennek persze azt lehet ellene vetni,
hogy mennyire új még a könyv, nem vár-
ható el egységes álláspont, hiszen éppen
ezen a fórumon alakul ki. Csakhogy egy-
részt az elvárható, hogy az állandó vonat-
koztatási pontra reflektáljanak, másrészt
pedig lehet, hogy nem egy befejezetlen
műről kéne elemzést írni. ,A Gyűrűk ura’
most legalább annyira fontos szerepet tölt
be a köztudatban, mint a ,Harry Potter’, de
azzal ellentétben készen van, egy nagysza-
bású életmű áll mögötte. Ki tudja, hogy a
,Harry Potter’ ugyan nem elemzett, de na-
gyon egyszerű poétikája nem teszi-e kétes
értékűvé a folytatásokat.

A ,Gyermekirodalom’ című könyvből
több tétel is kínos pontossággal ismétlődő
retorikával tér vissza ebben a könyvben.
Ezek közül a gyermekirodalom anti-
autoriter hullámával kapcsolatos véle-
ményt érdemes megvizsgálni, amely a je-
lenlegi gyermekirodalom-tudomány mű-
velőinek gyermekképét és irodalomfelfo-
gását tükrözi. 

Előszavában Komáromi a gyermekiro-
dalom 20. század végi változásának pozi-
tív és negatív oldalára egyaránt utal. Prob-
lémaorientált irodalomnak hívja a valóság
addig illetlennek számító témáival foglal-
kozó irodalmat: születés, halál, szexuali-
tás, másság. Ennek a változásnak okául
mind itt, mind a ,Gyermekirodalom’-ban a
felnőtt-gyerek viszony változását nevezik
meg: a felnőtt tekintélyvesztésével, a gye-
rek emancipálódásával, ami felnőttes élet-
tel jár (ez nem más, mint a tévézés és a

számítógépezés). Ettől elidegenedetté és
elszürkültté vált a gyermeklét. Előzmény:
a hatvanas évek diáklázadásai – állítja. Az
őszinteség pozitív érték Komáromi szemé-
ben, a veszteség a „korábbi alaptémák el-
altatása”, „az egzotikus, a rendkívüli” eltű-
nése. Boldizsár úgy fejleszti tovább a gon-
dolatmenetet, hogy ellenkezőjébe sikerül
átcsapni: „tematikai motívumok és műfa-
jok tűntek el nyomtalanul”, holott a ,Gyer-
mekirodalom’-ban egész fejezet szól arról,
hogy hogyan élnek tovább a műfajok a
modern gyermekirodalomban (,Modern
idők, régi műfajok’). Ráadásul a történet,
az izgalmas cselekmény hiányát is párhu-
zamba állítja a tabuk összetörésével, és eb-
ben jelent pozitív visszatérést a ,Harry
Potter’. Ezzel szemben G. Papp Katalin
elmélyült elemzése Christine Nöstlinger
,Ilse Janda, fiatalkorú’ című regényéről
abból indul ki, hogy a tekintélyellenes iro-
dalom vonzatául a témagazdagodást jelöli
meg. A „tabuk összetörésének” pusztítás
képzetét keltő kifejezése helyett pozitívan
fogalmaz: „eltűnik a szemérmesség, az el-
hallgatás, az élet dolgaival való szembesí-
tés elkerülése”. Talán ebből is érzékelhető
a jelenséggel szemben fenntartással élő, il-
letve az azt üdvözlő viszonyulás különbsé-
ge. G. Papp nemhogy műfaji szegényedés-
ről, de egyenesen megújulásról beszél,
amikor azt állítja, hogy e regények „tuda-
tosan nem illeszkednek a gyermekiroda-
lom hagyományos kliséihez”. Komáromi
szövegelemzésében hasonlóan pozitív be-
állítottsággal szól a változás eredményé-
ről, azt mutatva ki Astrid Lindgren ,Ronja,
a rabló lánya’ című regényéről, hogy a lé-
tezés teljességéről szól a maga tabunélkü-
liségében. A szélsőség másik véglete Rigó
Béla véleménye, aki szerint destruktív a
tabutörés: „A modern gyerekpróza pedig
éppen eltörölni látszik saját egyik alapkri-
tériumát, a korhatárt, amikor a való világ
problémáival sokkolja gyermekközönsé-
gét.” E szerint az álláspont szerint az iro-
dalom erőlteti a gyermekre a valóság prob-
lémáit, holott naivitás az a vélekedés, hogy
elhiggyük, a gyerek régen nem tudott ar-
ról, amiről a felnőttek nem engedtek be-
szélni. Szerintem a gyerekek nagyon is
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pontosan érzékelik a körülöttük lévő vilá-
got. Még a beszélni nem tudó kétéves
gyermek arckifejezésén is látszik, hogy
érzi a szülei között szóban talán meg sem
fogalmazott feszültséget. Nem csak a tévé-
zés hat ártalmasan a gyerekre, mint ahogy
Komáromi állítja be a kérdést, amikor úgy
fogalmaz, hogy „ez elől a gyerek elől már
nem titkolhatjuk az élet sötétségeit. Ezt a
gyereket már egy »harmadik szülő« is ne-
veli, a televízió. A mai gyerek a szavak
univerzumának a nemkívánatos szavait is
felettébb jól ismeri.” Fontos a „nemkívá-
natos” kifejezés használata, mert egy
olyan morálisan ítélkező pozíciót sejtet,
aminek normatív követelményrendszer a
háttere. Ezt nevezi szerintem Lovász kon-
zervatív (5) álláspontnak, ami a hagyomá-
nyosan autoriter felnőtt-, illetve tanársze-
rephez kapcsolódik. Ez ellen tiltakozik ő a
tudományosság jegyében, ami objektív,
tárgyilagosan leíró hangvételű szokott len-
ni. Ezt persze nehéz elfogadni a másik ol-
dalról, ezért nevezi Rigó kegyetlennek (6)
Lovászt, illetve gondolja, hogy nem szeret
gyermekirodalmat olvasni. (7) 

A gyermekkép ennek megfelelően kon-
zervatív: morálisan a kiszolgáltatott, ártat-
lan gyermeké, illetve kognitívan azé e lé-
nyé, aki kevesebbet tud a felnőttnél. Igye-
keztem minden gyermekre vonatkozó
megjegyzést kigyűjteni, ezek mindegyike
erre utal. Persze nem idézem az összeset,
csak jellegzetes példákkal támasztom alá
állításomat. Azt viszont nem gondolom,
hogy ez minden egyes szerző véleményét
tükrözi. Valószínűleg azok, akik másho-
gyan kezelik a gyermekirodalmat, szöveg-
elemzéssel foglalkoznak a könyv lapjain
és nem könnyes-bús megemlékezésekkel a
gyermeki létről.

Két nagy csoportra osztanám a gyer-
mekről való vélekedéseket: az egyik in-
kompetens befogadóként képzeli el a gyer-
mekolvasót, a másik kompetensként. A
befogadásbeli inkompetenciát, a mű üze-
netének megértésére való képtelenséget a
felnőtt-gyermek hierarchia tudásbeli kü-
lönbségére alapozza Gombos Péter ,A
Végtelen Történet’-ről beszélve: „ez a me-
seregény »duplafedelű«, vagyis van olyan

rétege, amely csak művelt, tapasztalt fel-
nőtt számára érthető. A ráismerés élmé-
nyét csak ő élheti át, a reminiszcenciák
csak számára világosak. Az ifjú olvasó be-
fogadása más, de ettől még jól szórakozik
a történeteket olvasva.” Ebben az állásfog-
lalásban a művészet horatiusi célja foglal-
tatik benne: tanítás és gyönyörködtetés,
méghozzá szétválasztva, a felnőtt érti a ta-
nítás lényegét, a gyerek nem érti, csak
szórakozik. (8) Ez a kizárólagosság egyér-
telműen alárendeli a gyerek olvasatát a fel-
nőttének, holott valószínűleg létezik olyan
felnőtt, aki netán kevésbé művelt, mint
egy olvasott gyerek. 

Még két példa. Komáromi Gabriella
Louis Sachar ,Stanley, a szerencse fia’ cí-
mű regényével kapcsolatban írja: „Felnőtt-
ként talán fel is rójuk az írónak, hogy a be-
fejezés során makulátlanul elvarrja a törté-
net szálait. A talányok körében csak egyet-
len ,lyuk’ marad kitöltetlenül, de ezt már a
gyerekre is rábízhatja. Ha netán mindezért
neheztelnénk, ne felejtsük el, hogy gyerek-
könyvet írt, ami szerencsére a miénk is. A
mű befogadása során gyerek és felnőtt kö-
zött az átélés mélységében, a nyelv mögöt-
ti nyelv megértésében van különbség. Ez a
különbség igen nagy is lehet. A felnőtt ér-
zékenyebb a történet hangszerelésére, job-
ban figyel rá. Így aztán az ő kezében jelen-
tésgazdagabb lehet a regény.” Az első
megjegyzés arra céloz, hogy igazából
rossz a regény, de a gyerekeknek így is jó,
mert legalább felfogják. Innen tehát az
előítélet, ami ellen szót is emelnek a gyer-
mekirodalmárok, hogy a gyermekiroda-
lom a lektűrhöz áll közelebb, nem a szép-
irodalomhoz. A második megállapítás
megkülönbözteti a jó és a rossz olvasatot.
Hiába utal az iseri üres hely fogalmára, az
értelmezést alapvetően konzervatívan fog-
ja fel, holott ma már a mellérendelés, egy-
másra rétegződés viszonyát tételezzük a
más és más olvasatok között. Az utolsó
ehhez fűzött megjegyzésem a felnőtt gye-
reknél érzékenyebb voltát tagadja. Szerin-
tem a gyerek az érzékenyebb, jobban átad-
ja magát a műnek, jobban beleéli magát.
Sok felnőttnek ezért nincs türelme mesere-
gényt olvasni. Nyilvánvaló, hogy a világ
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megismerésével, az információval való
feltöltődéssel párhuzamosan a befogadás-
ra, rácsodálkozásra való nyitottság csök-
ken. A felnőtt nem a történetet, legfeljebb
a szerkezetet fogja fel jobban, de ezt sem
lehet általánosan kijelenteni.  Boldizsár Il-
dikó a képi kultúrán felnevelkedett gyere-
keket bit-agyúaknak nevezi. Szerintem kár
terjeszteni ezt a dehonesztáló jelzőt, annál
is inkább, mert már a felnőttek kultúrája is
jobbára a médián alapul. Lehet ezt a ten-
denciát helyteleníteni, de a társadalom
megbélyegzése nem a legjobb út az írástu-
dó számára, aki felelősséggel tartozik érte. 

A kompetens gyermekbefogadó képze-
te leginkább Tarján Tamás elemzéseiben
nyilvánul meg: „Jó szemű, tizenéves, far-
mernadrágos olvasó sorra beleköthet a re-
gény ügyetlenségeibe”; „E megoldásnak
csak a leírása bonyolult, az értése, elfoga-
dása, élvezete nem; s valószínűleg a rom-
latlan, dús nyelvi fantáziával rendelkező
fiatal olvasók számára nem”. A felnőtt
kritikai hozzáállása próbálkozik itt gyer-
mek-nézőpontba bújni, amit nem azono-
síthatunk a gyermek nézőponttal, fikció.
Rigó Béla elismeri, hogy a gyerekek is-
merik Fekete István állatszereplőit: „Ol-
vasó gyerekek és könyvtárosok kapásból
mondják a névsort: Csí, Bogáncs, Kele,
Hú, Lutra, Vuk. De ennél jóval több nevet
ismerünk.” Azonban saját kompetenciáját
emeli ki (a könyvtárosokat is a helyükre
téve). Egyébként a fordítók és a szülők
sem ússzák meg a kritikai megjegyzést. A
Janikovszky-regények illusztrációit di-
csérve jegyzi meg: „A Réber-rajzok ehhez
garantálni tudták, hogy kisebb tehetségű
fordítók nehogy saját ízlésük szerint át-
hangszereljék az eredetit, botfülű olvasók
pedig hamisan olvassák fel gyerekeiknek”
(152.). A tanárok is megkapják a magukét
egy Zseleznyikov-regény értelmezése ürü-
gyén: „Margarita súlyos hibát követett el,
amikor ebben az állapotában elvállalta
azt, hogy büntet. A büntetésnek csak ak-
kor van értelme, ha a megbüntetett is tud-
ja, hogy mit hibázott, és legfeljebb a bün-
tetés nagyságát tarthatja igazságtalannak.
Ezért egy közösség vezetőjének, amikor
büntetni kénytelen, kétszeres gonddal kell

éreztetnie, hogy a megbüntetettek mellett
áll.” E sorokat olvasva rögtön önvizsgála-
tot tartottam az állapotaimról, lelkiisme-
retfurdalástól telve: hiszen vád, gyanú lett
a fejemre olvasva. Úgy látszik, Rigó sze-
rint csak a gyermekirodalmárok értenek a
gyerekekhez.  

Ez a fajta pedagogizálás hagyományos
gyermekképet tükröz, még az anti-autori-
ter hullám előttit, és ez nem függ attól,
hogy kompetens befogadónak tartják-e a
szerzők a gyereket vagy sem. Tarján és Ri-
gó véleményének összehasonlítása bizo-
nyítja ezt. 

A pedagogizálással más, elvi probléma
is összefügg: az irodalomfelfogás konzer-
vativizmusa. A mű így nem önálló, teljes
értékű alkotásként kerül elemzésre, hanem
ürügyként szolgál más témáról való be-
szédre. Ilyenkor működik alkalmazott iro-
dalomtudományként a gyermekirodalom-
tudomány. Nemcsak Rigó írásaira vonatko-
zik ez a megállapítás, hanem jellegzetes
gyermekirodalom-elemzési fogásnak tűnik
a műelemzés kiegészítése, illetve zárása
gyakorlati-pedagógiai hasznosítási ötlettel,
jó tanáccsal. Ilyenkor a szövegelemzésről,
illetve a szintetizáló értelmezésről terelő-
dik el a szó. Ilyen Boldizsár Ildikó elemzé-
sének zárlata Békés Pál ,A kétbalkezes va-
rázsló’ című meseregényről, Sándor Déne-
sé Kányádi Sándor ,Világlátott egérke’ cí-
mű művéről. G. Szabó Sára pedig René
Goscinny ,A kis Nicolas’ című könyve
kapcsán a francia pedagógiai elveket elem-
zi a regény helyett. Ezek az írások nem iro-
dalmi olvasatot adnak, hanem referenciális
olvasatot: a valóságról, a világról szóló
megállapítások kilépnek az irodalom terü-
letéről, átlépnek a mű világán, csak közve-
títőként alkalmazzák azt. Az irodalmi olva-
sat a műre mint lehetséges világra koncent-
rál, amit alapvetően szövegként tételez.
Ilyen szövegközpontú elemzési szempont
érvényesül például Komáromi Paul Galli-
co ,Jeannie, te drága’ című regényéről írt
elemzésében, amikor a narráció szerkezetét
a történet tereinek szimmetrikus elrendezé-
sével elemzi, vagy amikor G. Papp Katalin
,Ilse Janda, fiatalkorú’ című regénye két
főszereplőjének összehasonlításából követ-
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kezteti ki a regény műfaját: társadalmi-
lélektani regény voltát. Igazi szövegelem-
zést ad Fűzfa Balázs, amikor Mándy Iván
,A locsolókocsi’ című regényének poétikai
sajátosságaiból bontja ki a példázatosságot,
ilyen Tarján Tamás motívumelemzése
Gion Nándor ,A kárókatonák még nem jöt-
tek vissza’ című regényéről, Gombos Péter
szimbólumelemzése az Ende-regény kap-
csán és Virágos Zsolt ,Zabhegyező’-
elemzése, amely két angol kifejezés jelen-
tésének és regénybeli szerepének értelme-
zésével megvilágosító erejű. 

A művek tartalmának elmesélését nem
tartom szövegelemzési szempontnak, mert
a mű világát valóságként tételezi, szintén
referenciális olvasatot adva. Holott a törté-
netet a mű elbeszélője meséli. Az újra el-
mesélése nyilvánvalóan csak rosszabb le-
het, mint maga a szöveg. Elemzési szem-
pont például az,
hogy hogyan beszéli
el az elbeszélő. Még
a könyvismertetés
lényegének, az ér-
deklődés felkeltésé-
nek sem felel meg a
tartalom elmondása,
hiszen megszünteti
az olvasás motiváci-
óját a történet végé-
nek ismerete. A nem
elemző, hanem ajánló-ismertető szövegre
példa Tótfalusi István Kenneth Grahame
,Békavári uraság és barátai’ című meséjé-
ről szóló szövege. De hogy Rigó Béla mi-
ért meséli el a ,Vuk’ sztoriját,  érthetetlen.
Az már azonban felháborító, hogy a ,Pom-
Pom meséi’-ről szóló szövegét Csukás Ist-
ván jellegzetes arcvonásairól elmélkedve
indítja, amelyeket álarcként értelmezve, a
művei kettősségén vél levezetni. A képer-
nyő sikerembere és a humán értelmiségi
különbségét tételezi alkotásai különbségé-
nek okaként. A személyeskedés, a sértő
hangnem nem méltó nyomdafestékre sem-
milyen jellegű könyvben. A siker pedig
nem bűn, ha már a moralizálás szempont-
ja idekeveredett. A könyvismertetések di-
csőítő szuperlatívuszai adják a másik vég-
letét az értékelő megjegyzéseknek, ame-

lyek indoklás nélkül ajánlják a könyvet,
tehát nem elemzik. 

A sokféle címzett is oka annak, hogy a
kötet írásai olyannyira különböznek. A
pedagogizáló eszmefuttatások a tanárok-
nak szólnak, a műelemzések az iro-
dalmároknak (9), a könyvajánlók a szülők-
nek. Kritikák is szerepelnek a tanulmá-
nyok között, például Tarján Tamás írt Thea
Beckmann ,Kereszteshadjárat farmerban’
című könyvéről, Fűzfa Balázs pedig Ko-
lozsvári Grandpierre Emil ,A törökfejes
kopja’ című regényéről. Ezek szereplésé-
nek jogosultsága kétséges egy olyan kiad-
ványban, amelynek fülszövege szerint ki-
jelölt célja az, hogy felhívja a pedagógu-
sok és szülők figyelmét az olyan újabb
művekre, amelyeket a gyereknek érdemes
ajánlani. A kritika a szerzőnek is szóló
visszajelzés, az irodalmi életben természe-

tesen fontos a szere-
pe. A könyvnek ta-
lán túl sok a célja. A
szülőknek lehetne
olyan kiadványt
szerkeszteni, ami
tartalomismerteté-
sekkel, ajánlókkal
segít az eligazodás-
ban. A pedagógu-
soknak, irodalmá-
roknak szóló gyer-

mekirodalmi elemzéskötet pedig valóban
létfontosságú lenne. 

Arthur C. Danto művészetfilozófus sze-
rint egy puszta dolgot és egy műalkotást az
különböztet meg, hogy hogyan közelítünk
hozzá. A tárgyat az értelmezés teszi műal-
kotássá. És minden új értelmezés új műal-
kotást hoz létre. A mű „léte az értel-
mezés”. (10) Tehát nem az a kérdés, hogy
a gyermekirodalom alkalmazott irodalom-
e, vagy szépirodalom, hanem hogy mivé
tesszük azáltal, ahogyan írunk, beszélünk
róla. A kötet összes műfaja közül irodal-
márként és pedagógusként egyaránt a mű-
elemzést részesítem előnyben. (Szülőként
valószínűleg majd előbb el fogom olvasni
az általam ajánlott könyvet.) A jó szöveg-
elemzés ugyanis a tartalom elmesélése
nélkül is erősebben tudja tükrözni a regény
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Nem az a kérdés, hogy a gyer-
mekirodalom alkalmazott iroda-
lom-e, vagy szépirodalom, hanem

hogy mivé tesszük azáltal, aho-
gyan írunk, beszélünk róla. A kö-

tet összes műfaja közül irodal-
márként, pedagógusként egy-

aránt a műelemzést részesítem
előnyben.



atmoszféráját (lásd ,A locsolókocsi’ című
Mándy-regény elemzését), mint a könyvis-
mertetés. A szerzőről szóló dőltbetűs lexi-
konszerű ismertetés is felesleges a ,Zabhe-
gyező’ elemzésénél, hiszen a regényvilág
nyilvánvalóan összefügg, magyarázza a
szerzőét, anélkül, hogy azonosítaná azt az
elemző a valósággal. Az már viszont más
kérdés, hogy miért gyerekkönyv ez a re-
gény. Sokkal több annál. Illetve nem érde-
mes a gyerekkönyv fogalmával operálni
irodalomtudományos igénnyel fellépő ta-
nulmány esetén. Erre mondhatnák egyes
szerzők, hogy próbált volna meg e sorok
írója szövegelemző elmélyült tanulmányt
írni, mondjuk, ,A kis Nicolas’-ról. Azt
gondolom, hogy a megközelítés horizontja
adott lehet minden elemzésnél. Ha pedig
sehogyan sem lehet elemezni tudományo-
san egy könyvet, akkor azt nem is érdemes
ajánlani, mert valószínűleg hiányosak az
esztétikai értékei.

Mivel huszonéves vagyok, a Rigó Béla
által megkövetelt sok évtizedes penzumot
valószínűleg nem teljesítem, amit a kriti-
kus elé állít ,Kánonban’ című anti-recenzi-
ójában. (11) Hogy mégis magamra meré-
szeltem vállalni ezt a feladatot, arra éppen
ez a pozíció késztet. Ugyanis ahhoz a fia-
tal tanárgenerációhoz tartozom, amelyik a
hetvenes években született, azaz az anti-
autoriter hullám idején. Ezáltal nem a te-
kintélyelvű tanárszerepet képviselem. A
gyereket egyenrangú szellemi partnernek
tartom, aki nem kevesebbet, hanem mást
és máshogyan tud a világról. Akinek segí-
teni szeretnék, hogy rájöjjön új dolgokra.
Akivel a normákat közösen alakítom ki,
oda-vissza egyeztetés útján, és akik engem
is kritizálhatnak, figyelmeztethetnek téve-
désre, nem csak én őket. Én pedig mond-
hatom valamire azt, hogy nem tudom.
(Persze csak ha már bebizonyítottam,
hogy egy sereg fontos dolgot viszont tu-
dok, és érdemes hallgatni rám.) Nem én
vagyok a tudás kútfője, viszont folyamato-
san vitára provokálom, gondolkodtatom a
tanítványaimat. Így lehetséges, hogy végül
többet tudnak, mint én. Ezért a tizenhárom
évesekkel nem Békés Pál ,Félőlény’-ét
vesszük, hanem József Attila ,Reményte-

lenül’ című versét, egy hónapon keresztül.
Eközben a közvetítő szerepét töltöm be a
gyerekek megértési horizontja és az iroda-
lomtudományos alapú verselemzés között.
Természetesen úgy teszem mindezt, hogy
ismerem nagyjából azokat a könyveket,
amiket egyébként szabadidejükben olvas-
nak, akár hivatkozom is rájuk. De el kell
fogadnunk, hogy van különbség a szépiro-
dalom és a lektűr között. Az iskolai okta-
tásban pedig inkább az előbbinek van sze-
repe. A Harry Potter-könyvek megbeszé-
lését a szabadidős tevékenységek körébe
sorolnám, például olvasókör keretében
tudnám elképzelni. Bár nem nagyon tud-
nék hozzájárulni a közös elemzéshez, in-
kább a gyerekek élményei érdekelnének.

Jegyzet

(1) Komáromi Gabriella (1999, szerk.), Helikon.
(2) Forrás, 2000. 12. Literaura, 2001. 1. Új Forrás,
2001, 8., 9., 10.
(3) Lovász Andrea véleménye azonban nagyon idea-
lisztikusnak tűnik, amely szerint „A gyermekiroda-
lom felnőttek általi recepciója ugyanolyan képtelen
állapot, mint gyermekek nevében könyvet írni.
Ugyanakkor ha gyermekirodalommal, gyermekiro-
dalmi munkák befogadástörténetével aktuálisan fel-
nőttek is foglalkoznak, a potenciálisan megvalósuló
gyermekirodalom-elméleti tanulmányoknak, érteke-
zéseknek, kritikáknak mindenképpen a gyerekolva-
sók táborát kellene megcélozniuk” (Lovász Andrea
[2000]:  Gyermek – irodalom – diskurzusváltozatok.
Új Forrás, 12. 99. Ez a következtetés két szempont-
ból hibás. Először is, mert önellentmondást tartalmaz
a korábban megfogalmazott (Uo. 96.) szakszerűség
követelményével, aminek a főiskolai tanárok nem fe-
lelnek meg Lovász szerint, de akkor kétséges, hogy a
gyermekek megértenék a legkurrensebb irodalomel-
méleti eszmefuttatásokat. Másrészt az irodalomkriti-
ka – ne csapjuk be magunkat – a professzionális szin-
ten irodalommal foglalkozóknak szól, nem pedig a
széles olvasóközönségnek. Bármennyire is jó lenne
az ellenkezője. 
(4) „a dolgok nem érthetőek a dolgok előttje nélkül”
(11.)
(5) Például Lovász, I. m. 96.
(6) Rigó Béla (2001): Kánonban. Új Forrás, 9. 65.
(7) Uo. 73.
(8) Lásd még Rigó Béla megfogalmazását: „Közben
a kevésbé gyakorlott olvasóra is vár egy kis nehéz-
ség. Ahogy egy késő romantikus műhöz illik, szét-
válnak a cselekményszálak” (29.). Szerintem a Walt
Disney-mesefilmek is bőségesen élnek ezzel a lehe-
tőséggel, sőt még bonyolultabbakkal is.
(9) Lehet, hogy csak én vagyok olyan szkeptikus,
hogy nem gondolom az olvasóról, hogy műelemzé-
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sek forgatása után, aszerint vásárol könyvet?
(10) Danto, Arthur C. (1996): Értelmezés és azono-
sítás. In: A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia.

Enciklopédia Kiadó, Budapest. 124. 
(11) Új Forrás, 2001. 11. 64.
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Gyermekek játékai
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál

Immár 11. alkalommal rendezte meg a Magyar Drámapedagógiai
Társaság a gyermekszínjátszók országos seregszemléjét. A felmenő

rendszerű találkozóra ebben az évben is több, 
mint ötszáz csoport nevezett. 

Továbbra is széles bázisa van ennek a
művészeti tevékenységnek az isko-
lákban, bár a pedagógusokkal, cso-

portvezetőkkel való beszélgetésekből
többnyire az derül ki, hogy a gyerekszín-
játszó együttesek kevés biztatást, támoga-
tást, elismerést kapnak az oktatási intéz-
mények fenntartóitól, igazgatóitól. Azt
ugyan senki sem vitatja, hogy milyen fon-
tos szerepe van a színjátszásnak a szemé-
lyiségfejlődésben, az önismeret, az önkife-
jezés erősítésében, a kapcsolatteremtés, a
kommunikációs készségek fejlesztésében
– és akkor még nem is szóltunk a színját-
szás közösségteremtő erejéről –, mégsem
fordul elég gondoskodó figyelem felé. Ko-
runk divatjai sem kedveznek neki, a tö-
megszórakoztatás által teremtett kulturális
minták is elvonhatják a gyerekek érdeklő-
dését a színjátszásról. Szerencsére vannak
még lelkes, megszállott pedagógusok,
akik személyes varázsukkal – sokszor a hi-
ányzó feltételekkel, helyi viszonyok te-
remtette akadályokkal is dacolva – játékra
csábítják növendékeiket. 

A gyerekszínjátszás bizonyára a színház
„legártatlanabb” formája. Nemcsak azért,
mert minden résztvevőjét az érdek nélküli
érdeklődés vezérli, hanem azért is, mert
egyértelműen az áll a középpontjában, ami
a felnőttek művészetében sokszor elsik-
kad: az őszinte, önfeledt megmutatkozás
öröme. Kimondatlanul is ennek megte-
remtésére törekszik minden pedagógus,
aki ezzel a műfajjal foglalkozik. Olyan
evidencia ez, amelynek eléréséhez azon-

ban nehéz, küzdelmes út vezet.  És ez teszi
oly sokszínűvé a gyermekszínjátszást: so-
kan sokféle módon keresik minden korú és
rendű színház közös alapértékét, a színpa-
di hitelességet. Van olyan csoportvezető,
aki alapvetően pedagógiai eszközökkel
közelít hozzá, mások a színházi formák,
stilizációs minták felől indulnak. De az
igazán tehetséges gyerekszínjátszó-rende-
zők ugyanoda érkeznek: a színpadon lévők
személyisége szólal meg az előadásokban
– beavatottá téve így a gyermekvilág titka-
iba azokat a felnőtteket is, akik csak érdek-
lődőként figyelik a diákok játékait. És ez
az egyetlen kritérium, amely az előadások
értékét méri. Ha ez a híd megteremtődik a
játszók és nézők, résztvevők és szemlélők,
gyerekek és felnőttek között, akkor jó úton
jártak az előadás létrehozói. 

Az, hogy a gyerekszínjátszás a színház
legártatlanabb formája, abban is tetten ér-
hető, hogy itt a produkciók minden eset-
ben világosan kirajzolják az őket létrehozó
közösség állapotát is: a gyerekek egymás
közötti viszonyait, a diákok és csoportve-
zetőik kapcsolatának minőségét. Ugyan-
akkor egyértelműen tükrözik azt is, hogy
mennyi figyelem, odaadás, energia fordí-
tódott az előadások létrehozására. Ez az,
amit felnőtt művészek rutinja oly sokszor
sikeresen palástol. A gyerekszínjátszók vi-
lágában szerencsére még ismeretlen ez a
szó. Ezért is annyira sérülékenyek ezek a
produkciók: nehezen reprodukálhatók újra
és újra azok az állapotok, amelyekre a gye-
rekek hiteles színpadi kifejezése épül.



Ezeket az előadásokat nem lehet évekig
műsoron tartani, hisz könnyen megváltoz-
hatnak azok a körülmények, amelyekből a
produkció energiáit meríti. Ahogy alakul-
nak a gyerekek, ahogy változnak kapcso-
lataik, közösségeik, ahogy a világ újabb és
újabb területei felé fordul figyelmük, úgy
nőhetik ki a korábban létrehozott előadá-
saikat. Ezért volt szerencsés a rendezők
azon döntése, hogy az idei találkozósoro-
zatot lezáró országos gálát még ebben a
tanévben megtartották, s nem vitték át a
következő évre. Így többnyire legjobb for-
májukat futhatták a produkciók.   

A Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban megrendezett gála a megyei talál-
kozókat követő hat regionális bemutató 14
értékes produkcióját gyűjtötte csokorba.
Nem feltétlenül a legjobbakat, de minden-
képpen értékeseket. Olyanokat, amelyek
kirajzolják azokat a tendenciákat, amelyek
manapság meghatározóak a gyerekszínját-
szásban. És olyanokat is, amelyek jelzik,
hogy hol működnek manapság a legfonto-
sabb gyermekszínjátszó műhelyek, kik
azok a rendezők, akik közösségteremtő al-
kotómunkát végeznek ezen a területen.
(Mivel az előadásokat magam válogattam,
így nemcsak a gálán, hanem a regionális
találkozókon kirajzolódó képről is beszá-
molhatok.)

A legkisebbekkel még nem érdemes
szerepjátékokra vállalkozni. Náluk még a
színpadi jelenlét oldottságának megterem-
tése az igazán fontos, amelyben megőriz-
hető az a természetes játékosság, amelyre
később majd a különféle színpadi kifeje-
zésmódok épülhetnek. Ehhez leginkább az
egyszerű történetek, kis mesék, verses ösz-
szeállítások, szerkesztett játékok alkalma-
sak. Ilyen volt például a Bagi Alapfokú
Művészeti Iskola 3. osztályosainak elő-
adása, Zelk Zoltán ,A három nyúl’ című
verses meséjének feldolgozása. Fodor Mi-
hály elsősorban nem rendezőként, inkább
csoportvezetőként tűnik utánozhatatlan-
nak: évek óta lenyűgöző az az elementáris
játékosság, amely különféle (mindig újabb
és újabb gyerekeket foglalkoztató) cso-
portjaival létrehozott előadásait jellemzi.
Úgy fest, különleges képessége van arra,

hogy helyzetbe hozza, felszabadítsa, ol-
dott jelenlétre késztesse növendékeit. Sok-
szor az előadott történetet nem is lehet
pontosan követni, néha a szöveget sem le-
het egészen érteni, de mindig viharzó
energiákat, nekiszabadult játékokat látunk
nála a színpadon, s ebben a megnyerő ka-
vargásban mindig igazi gyermekszemélyi-
ségek jelennek meg, akik valóban sokáig
emlékezetessé teszik a produkciókat. 

Hasonló erények jellemezték a (szintén
3. osztályosokból álló) Fóti Fiókák előadá-
sát (rendező Kovács Éva). ,A sildai bíró’
népmese-feldolgozásban azonban nem-
csak az együttjátszó közösség mutatkozott
meg, hanem már a történet egyes figurái is
fel-felvillantak. A nagyobbak játékai egy-
értelműen errefelé, a szerepformálás és a
szituációteremtés irányba haladnak. Nehéz
azonban mindig pontosan megtalálni azo-
kat a színpadi eszközöket, amelyek a gye-
rekek életkorának, fejlettségének is meg-
felelnek, ugyanakkor a színházi kifejezés
és a hiteles megmutatkozás egyensúlyát is
képesek megteremteni.

A gyermekszínjátszásban afféle varázs-
szerként hagyományozódott át néhány si-
keres műfaj és egy-két hatásos kifejezési
forma. Az előadások többsége az egy-két
évtizede kialakult jelzéses-stilizált játék-
módra épít. Szegényszínházi eszközök
ezek: a szereplők kollektív jelenléte adja a
legerősebb élményt, az ő mozgásuk alakít-
ja ki a teret, mozdulataikból formálódnak
meg a díszletek, az egy-két kiemelt fontos-
ságú tárgy jelképes jelentést kap, a gesztu-
sok is szimbolikus értelemmel telítődnek.
Többnyire a hetvenes évek amatőr színját-
szásából származnak ezek a megoldások,
és nyilván azért vertek a gyermekszínját-
szásban ilyen erős gyökeret, mert a diákok-
nak ugyanúgy a semmiből kell színpadi ki-
fejezőeszközöket teremteniük, mint az
egykori amatőröknek. Ráadásul ez az esz-
köztelen kifejezésmód nagyon erősen épít
a fantáziára, a teremtő képzeletre – amely a
gyerekszínjátszás alapját is jelenti –, így
kreatív játékok kibontására is alkalmasak.
Ezért tűnnek annyira vonzónak ezek a stili-
zált-jelzéses formák. A játék lényege azon-
ban a kötetlensége, így sokszor eredeti
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szándékuk ellenkezőjére fordulnak azok az
előadások, amelyek rutinszerűvé vált meg-
oldásokhoz nyúlnak, hisz végeredményben
nem a játszók felszabadítását, hanem bizo-
nyos értelemben formába kényszerítését
eredményezik. Igazi élménnyel azok az
előadások szolgálnak (készítőik, a gyere-
kek számára is), amelyek nemcsak a törté-
netet mutatják egyszerinek, ismeretlennek,
hanem azt a formát is, ahogyan azt a ját-
szók megjelenítik. (Persze az igazi színhá-
zi kreativitás az ezerszer látottat is egysze-
ri varázslatként képes megmutatni. Ez az a
titok, amit érzékelünk, ha megszületik, de
nemigen tudunk magyarázatot adni rá,
hogy miből is jött létre.)

A záhonyi Árpád Vezér Általános Isko-
la ,Óz, a nagy va-
rázsló’ című előadá-
sa (csoportvezető-
rendező: Tóth Gab-
riella és Nagy Zsolt-
né) azért keltett fi-
gyelmet, mert sok
szempontból volt ké-
pes megújítani a
gyerekszínjátszás-
ban rutinszerűvé vált
stilizált-jelzéses for-
mát. Elsősorban az-
által, hogy a csoport-
mozgatással szüle-
tett alakzatok, illetve
a hozzájuk kapcsolódó mozdulatok, gesz-
tusok érdekes színpadi képeket teremtet-
tek. Ezek a sűrítés eszközeivé is váltak:
egy-egy egyszerű, mégis markáns jelzés
érzékeltette a történet fordulatait (például
a forgószelet vagy a különféle akadályo-
kat), így végeredményben az epikus alap-
anyagot egy sajátosan formált vizuális dra-
maturgia közvetítette. 

Vizuális ereje miatt volt emlékezetes a
Fóti Figurások előadása is, akik a ,Kale-
vala’ részleteire építve a Szampó történe-
tét mesélték el. A Kis Tibor rendezte pro-
dukcióban azonban a szavak csak másod-
lagos szerepet játszottak. Az emblemati-
kus jelentőségű mondatoknál sokkal fon-
tosabbak voltak a vizuálisan megnyerő,
sokszor gyönyörködtető képek, amelyek a

gyerekek mozgásából és vásznak mozga-
tásából formálódtak, és a történet lépcső-
fokainak újabb és újabb szimbolikus köze-
gét teremtették meg. Kis Tibor más mun-
káira is ugyanez a fogalmazásmód jellem-
ző, amely sok szempontból rokonságot
mutat a rituális színházzal. 

A rituális forma és a vizuális kifejezés
összekapcsolása miatt vált emlékezetessé
a győri Vadvirágok Színjátszó Csoport
előadása is. Ők a Bartók Béla ,Cantata
profana’-jának alapjául is szolgáló ,Va-
dászkolindá’-t adták elő. Répásiné Hajnal
Csilla rendezése egy gyermekszínjátszó
csoport belső történeteként mutatta meg a
szarvassá változott fiak balladáját, szim-
bolikus jelzésekkel erősítve meg a legfon-

tosabb fordulatokat.
Ilyen volt az az egy-
szerű, mégis meg-
győző jelzés (fej fölé
tartott, széttartott uj-
jú kéz), amely a
szarvasagancsokat
érzékeltette az átvál-
tozás folyamatában. 

Általános tenden-
ciaként rajzolódott ki
az idei találkozón a
mozgásszínházi for-
mák előretörése. Bi-
zonyára összefügg ez
a szónak napjainkban

megfigyelhető általános devalválódásával.
Miközben a botrányos közélet és a semmit-
mondó bulvárkultúra közegében egyre in-
kább leértékelődik a nyelvi kifejezés, bizo-
nyára megmarad az emberekben (így a gye-
rekszínjátszókban is) az elemi kifejezés
őszintesége iránti igény. Ezt ma sokan, akik
színházzal foglalkoznak, a mozdulatok ere-
jében vélik megtalálni. A debreceni Mo-
dern Tánc-Játék Stúdió előadása (csoport-
vezető-rendező: Holb Ibolya) Maeterlinck
,Kék madár’-ját mesélte el szavak nélkül,
csupán mozdulatok és táncok segítségével.
A kortárs technikákra épülő előadás első-
sorban az epikus-szimbolikus történet lírai
tartalmait bontotta ki. Ezzel szemben a
mozdulatokban rejlő játékosságra épített a
budapesti New Generation Formáció. A
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Van olyan csoportvezető, aki
alapvetően pedagógiai eszközök-
kel közelít hozzá, mások a szín-
házi formák, stilizációs minták
felől indulnak. De az igazán te-
hetséges gyerekszínjátszó-rende-
zők ugyanoda érkeznek: a szín-
padon lévők személyisége szólal

meg az előadásokban – beavatot-
tá téve így a gyermekvilág titkai-
ba azokat a felnőtteket is, akik

csak érdeklődőként figyelik a diá-
kok játékait. 



,Mint a moziban’ című előadása (csoport-
vezető-rendező: Karsai Veronika és Karsai
János András) a pantomim eszközeivel hu-
moros életképeket, jelképes, többértelmű
helyzeteket jelenített meg, illetve filmparó-
diákat mutatott be. Az etűdökből építkező
produkció végeredményben a való világ sa-
játos görbe tükrét adta. 

Miközben a gyermekszínjátszásban ru-
tinszerűvé váltak bizonyos formák, más
kínálkozó színházi műfajok feltűnően hiá-
nyoznak belőle. Ezt jelezte a Zala megyei
Öreg Yeti Rt csoport játéka (rendező: Lá-
zár Péter). A rövid, de rendkívül szelle-
mes, pontosan kidolgozott előadás a mu-
lattató vásári formákra, comedia dell’arte-
hagyományokra épített. A ,Szálem és a
szög’ című arab mesét dolgozták fel, de
nem a történetmesélésre koncentráltak,
hanem az anyagban rejlő játéklehetősége-
ket bontották ki: az események fordulata-
it humoros gesztusok, mozdulatokból fel-
épített poénok, ötletgazdag rövid lazzik
jelenítették meg. 

Hiányoznak azok az előadások is a
gyermekszínjátszásból, amelyek valóban a
gyerekek, elsősorban a felnőttek világával
konfrontálódó és saját életük ellentmondá-
saival szembesülő kamaszok problémáit
jelenítik meg. Pedig nagy hagyománya
van az életjáték műfajának, de manapság
kevesen vállalják ezt a konfliktusokat
megjelenítő, a feszültségeket kendőzetle-
nül feldolgozó színpadi formát. Egyetlen
ilyen előadást láttam ebben az évben, az
agárdi Fészek Színház ,Andrea’ című pro-
dukcióját (csoportvezető-rendező: Cziczó
Attila), amely a kamaszszerelmek kusza
világát ábrázolta ironikusan, közvetlen
nyíltsággal, mégis játékba oltva. Több át-
tétellel dolgozott, mégis hiteles képet adott
a kamaszok világáról a kecskeméti Tücsök
Csoport előadása (csoportvezető-rendező:
Kormányosné Makai Eszter és Bukovinsz-
kyné Wamzer Gabriella). A ,Kamasz-
panasz és miegymás’ című produkciójuk a
Kincskereső folyóiratban megjelent ver-

sekre, történetekre épült, mégsem szer-
kesztett játék született belőle, hisz a gyere-
kek ötletei feldúsították, a sajátjukká for-
málták az alapanyagot, és olyan lendületes
őszinteséggel mondták el, hogy többnyire
a mások által írt mondatok is önvallomás-
nak hatottak.

Emlékezetesek voltak azok a gálán lá-
tott produkciók is, amelyek a gyerekszín-
játszás különféle kifejezőeszközeit kap-
csolták össze. Ezekben a komplex formá-
kat használó előadásokban azonban meg-
határozó összetevő volt a kamaszok vilá-
gának ábrázolása. Ilyen előadás volt a bu-
dapesti Szivárvány Színpad bemutatója,
Szabó Magda ,Abigél’-jának feldolgozása
(csoportvezető-rendező: Almássy Bettina).
A stilizált, sokszor szellemes ötletek egy-
részt a stilizált játékmód megújítását is je-
lezték (gyakran egyszerű jelzésekbe sűrít-
ve, feszültséggel telítve az epikus történet
lassú folyamatait), ugyanakkor a játszók
oldott, közvetlen színpadi jelenléte szemé-
lyessé varázsolta, szinte mai értelművé tet-
te a második világháborús sztorit. 

Hasonló komplex formák jellemezték a
budapesti Vécsey Színpad előadását is
(csoportvezető: Dolmány Mária, rendező:
Ledő Attila). A ,Színházat játszunk’ című
produkció kettős célt tűzött maga elé: egy-
részt Arany János ,Tetemrehívás’ című
balladájának feldolgozását adták, amely-
ben a színjátszás több formai megoldását,
stilizációs technikáját is kipróbálták (mint-
egy afféle színházi stúdiumot teremtve a
maguk számára). Ugyanakkor szabad imp-
rovizációkat, kötetlen variációkat is készí-
tettek az eredeti ballada helyzeteire, s ezzel
mintegy saját személyes kérdéseikként fo-
galmazták újra az eredeti mű problémáit. 

A gálán látott előadások azt jelzik, hogy
fontos értékeket teremt a gyerekszínját-
szás, így nemcsak színházi, hanem peda-
gógiai szempontból is több figyelmet érde-
melne.

Sándor L. István 
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A,Mi az oka, hogy Magyarországon a
játékszíni költő mesterség lábra
nem tud kapni’ című, 1821-ben írt

tanulmányában Katona részletesen ábrázol-
ja azt az előítéletet, amellyel a színésznek
abban a korban szembesülnie kellett. Han-
goztatja, hogy az állandó színház hiánya
rendkívüli hátrányt jelent a nemzet kultúrá-
jára nézve, hisz a színész, mint a hajfod-
rász, „piperézi és csinosítja” nyelvünket.
Szép metonímiával jegyzi meg, hogy a
„nyelvnek tulajdon hazájában kóbor életet
kell élnie”. A nyelvújítás körüli harc tehát
befejeződött, de Katonára és kortársaira há-
rult az a feladat, hogy nyelvünket „a pallé-
rosodás templomához” vigye, amint azt a
,Ziska’ című darab előszavában olvashat-
juk. Bár a következőkben bemutatásra ke-
rülő munkák valóban nem érik el a ,Bánk
bán’ színvonalát, mégis tanúsíthatják azt az
átlagon felüli nyelvi kompetenciát, amely-
lyel szerzőjük rendelkezett.

A nyelvújítók közül többen is hangoztat-
ták, hogy munkájuk elengedhetetlen eszkö-
ze a fordítás. Katona József két munkáját
érdemes megemlíteni itt: az egyik ,A bor-
zasztó torony, vagyis a gonosz talált gyer-
mek’, a másik a ,Monostori Veronika’.
Mindkettő  német lovagregények dramati-
zálása, az előbbi eredeti címe ,Der böse
Findling oder der Schauerthurm’ volt és
1798-ban név nélkül jelent meg. Először
Pesten, 1814-ben adták elő, és rendkívül
jól tanúskodik arról a sekélyes ízlésvilág-

ról, amelyet Katonának kezdőként egyelő-
re kiszolgálnia kellett. A nézők a borzalmat
és a „boldog véget”  várták a színpadtól, ez
a darab pedig ebből a szempontból tökéle-
tesnek bizonyult. Minden hibája ellenére
azonban jól dokumentálja azt, hogy a fiatal
drámaíró már képes volt a heves érzelme-
ket a magyar nyelv még erősödő állapotá-
ban is tökéletesen kifejezni: „Tóbiz: Ördög
és pokol! Előbb legyenek az ördögök an-
gyalokká, mintsem ez megtörténjen.”

Következő munkája Weber ,Tugend-
spiegel’ című regényének dramatizálása
volt. Itt már bátrabban mert hozzányúlni a
darab cselekményéhez, melyet a magyar
viszonyokhoz igazított. ,Monostori Vero-
nika’ címmel „nemzeti vitézi szomorújáté-
kot” alkotott az eredeti műből, magyar
helyszínnel és cselekménnyel. Katona
ugyanakkor nem számított igazán arra,
hogy e darabját Pesten fogják előadni; do-
kumentum még arról sem maradt, hogy
akár vidéken előadták volna. A jegyzetek-
ből inkább az derül ki, hogy ezeket a mun-
kákat maga a szerző is inkább gyakorlat-
nak, szárnypróbálgatásnak tekintette.

Nem tudjuk, regénydramatizálás-e a
,Luca széke karácsony éjszakáján’. A ,Bánk
bán’  mellett Katonának ezt a művét adták
elő legtöbbször. Olyannyira sikeres volt,
hogy Káldy Gyula 1862-ben zenét is írt az
először 1812-ben bemutatott darabhoz. Ez a
történet is tartalmaz bőven borzalmakat, s
néha shakespeare-i találmányokra bukkan-
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A Bánk bán árnyékában
Az ismeretlen Katona József

A világirodalom több olyan szerzőt ismer, akinek egyetlen
monumentális munkája életművének többi részletét elhomályosítja;

Dante és Madách mellett példaként említhető Katona József is. Sajnos,
a ,Bánk bán’ szerzője múltunk azon szereplői közé is besorolható,
akiknek az elismerés már csak haláluk után jutott osztályrészül.

Ennek egyik oka az volt, hogy Kisfaludy nemzetieskedő, a nemesség
öntudatát kiszolgáló drámáival szemben Katona az egyre nehezebb

helyzetbe kerülő, közönnyel szembesülő jobbágyság panaszait
közvetítette; a másik ok pedig abban a harcos magatartásban
keresendő, mellyel a költő a magyar színház ügyét képviselte.



hatunk: tetszhalált okozó szer vagy az élet
értelmén gondolkozó, őrültséget színlelő
hős. Azonban a siker titka inkább a népi vi-
lágból származó mellékszereplőkben rejlik;
az író kiváló stílusérzékkel alkotta meg e fi-
gurák dialógusait, mikszáthi módon utá-
nozza a tájnyelv fordulatait, humorát.

Az ,István, a magyarok első királya’ cí-
mű darab is átdolgozás, egy 1792-ben be-
mutatott német darabé, melyet Franz
Xaver Girzik írt ,Stephan der erste König
der Ungarn’ címen. Az 1813-ban bemuta-
tott Katona-darab lényegesen jobb, mint
az eredeti; a ,Bánk bán’ felől olvasva a
művet pedig már a híres dráma egyes sze-
replőinek még kiforratlan arculatával ta-
lálkozhatunk. Tóbiz vívódása Ottót idézi
fel, az intrikusok dialógusaiban pedig Bi-
berach  mondataira ismerhetünk rá. A leg-
élesebb párhuzam azonban II. Endre és
István között vonható: mind a két esetben
Katona a békességet kereső, jóságos, ám
keménykezű királyeszményt rajzolta meg.
A darab külön érdekessége, hogy a cím-
szerepet egyszer maga Katona alakította.

Az 1810-es évek fordulópontot jelentet-
tek Katona életében: 1813-ban Kecskemét-
re utazott, hogy jogi gyakorlatot folytasson.
Ez az év tehát a búcsút jelentette a bizony-
talan színházi pályától, de mint azt a ,Ziska’
című darab előszavában olvashatjuk, Kato-
na a drámaírói ambícióknak is véget akart
vetni. E búcsúzás darabjának tekinthető ,A
rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok
között’. Meg kell egyúttal említenünk a mű
életrajzi vonatkozásait, vagyis Széppataki
Róza és Katona viszonyát. A rózsa-Róza
párhuzam nyilvánvalóvá teszi, hogy a drá-
maíró ennek a kapcsolatnak a történetét je-
leníti meg allegorikusan. A későbbi Déryné
ugyanis híres volt kacérságáról, különösen
két udvarló élvezhette a kegyeit: Pre-
peliczay Samu és egy bizonyos Gyertyánffy.
Ez utóbbi egyszer rózsát küldött Déryné-
nek, aki azt Samunak adta. Persze ez a fur-
csa szerelmi három- vagy négyszög kide-
rült, ami tovább rontotta a színészet megíté-
lését a köztudatban.

Ezt az alapmotívumot használja fel a
vígjáték, ahol Prepeliczay Prédahelyiként,
Déry Deresházyként, Gyertyánffy Gyer-

fanorinszkiként szerepel. Katona saját ma-
gát is megjeleníti Finolányi szerepében,
aki tisztán látja a többi szereplő kétes er-
kölcseit, és mintegy az iróniát megtestesít-
ve leplezi le titkaikat. A mű fő „üzenete”
talán az, hogy a színészek társaságába ke-
rülni veszélyes dolog, olyan, mintha
„légy” kerülne a „pókok” közé.

Az, hogy ez a vígjáték nem bukkant fel
a későbbi recepcióban, az életrajz túlzott
súlyának köszönhető. Az anekdota és a ne-
vek ismerete nélkül csak a színészek életé-
nek elítélését tudja rekonstruálni az olvasó,
így a maró gúny és az irónia elvész a da-
rabból. Katona azonban csak egyetlen tár-
sulatot állított pellengérre, nem pedig az
egész mesterséget, hiszen akkor egész élet-
művének ellentmondott volna. A csalódott-
ság érezhető, ám az író gondoskodott arról,
hogy művét, paradox módon, ne tudják a
színészet ellen felhasználni: jegyzeteiben e
kétes életvitelt a sztereotípiák kényszerítő
erejével magyarázza. Ám ugyanakkor az is
kiderül, hogy a játszók élete és személye
valóban nem feddhetetlen.

Annak ellenére, hogy ,A rózsa…’ kissé
erőltetett története s a fent említett okok
miatt nem tartozik irodalmunk legsikerül-
tebb darabjai közé, dialógusai ismét olyan
stílusérzékről tanúskodnak, melyek szer-
zőjüket kimagasló pozícióba emelik. Ka-
tona most a polgári világ nyelvét utánozza,
a magyart a némettel vegyítő társalgást,
melynek felszínessége a szereplők seké-
lyes világnézetébe enged belelátást. Ez az
erős társadalombírálat, mely igazából Szép
Ernő korában válik általánossá, többé nem
jelenik meg Katona életművében.

Azt biztosan tudjuk, hogy a darab a sa-
ját korában soha nem került színpadra. En-
nek oka Déryné volt, aki megértve a vígjá-
ték maró iróniáját, azzal fenyegetőzött,
hogy elhagyja a társulatot, ha a vele meg-
történt eseményeket allegorikusan ábrázo-
ló játékot bemutatják. A költőt pedig azzal
vádolta, hogy Gyertyánffy megrendelésére
írta a darabot, ám nem valószínű, hogy en-
nek bármi valóságalapja lenne.

,A rózsa…’ lezár egy korszakot, melyet
leginkább a kezdő drámaíró szárnypróbál-
gatása, illetve a közönségigény kiszolgálá-
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sa jellemzett. A történelem – mint láttuk –
mindig is érdekelte Katonát, és még a ko-
rábbi időszakban is előfordult, hogy írásai
veszélyes témákat érintettek. Az uralko-
dók kivégzése, szabadságharcok és forra-
dalmak határozták meg ezt a kort, és a
francia forradalom után elterjedő raciona-
lizmus az addig biztos alapot teremtő val-
lást is megkérdőjelezte. Ezeknek az esz-
méknek magyarországi lecsapódását „do-
kumentálja” az ,Aubigny Clementia’.

A mű teljes címe: ,Aubigny Clementia va-
gyis a vallás miatt való zenebona Franciaor-
szágban IV. Henrik alatt’. A babonaság és a
vallási fanatizmus elítélése mellett a drámá-
ban feltűnnek Rousseau tanai is, főképp a
,Társadalmi szerződés’ nyomán. Eszerint 
az uralkodó hatalma
azon a szerződésen
nyugszik, melyet a
társalommal kötött. A
nép aláveti magát a ki-
rály törvényeinek, az
uralkodó pedig köte-
les a nép javát szolgál-
ni. A szerződést tilos
felrúgni, ám zsarnok-
ság létrejöttekor jo-
gossá válik a zsarnok-
ölés. A cenzúra élesen
fellépett e gondolat el-
len ugyanúgy, mint a
vallási türelmességet
és toleranciát lessingi
módon hirdető eszmék ellen.

A dráma alapötletéül egy francia novel-
la szolgált, D’Ussieux ,Décaméron Fran-
cais’ című kötetéből. Katona azonban ezt a
művet nem egyszerűen dramatizálta, ha-
nem saját koncepcióihoz igazítva írta át, a
középpontba a király elleni lázadást he-
lyezve. De la Chatre marsall azonban sem-
miképp sem hasonlítható Peturhoz; ő
rosszindulatú lázadó, aki maga is tudja,
hogy a vallási különbözőség vitája még
nem jogosítja fel a király elleni merénylet-
re. Megpróbálja bibliai példákkal igazolni
tetteit, például Mózes történetével, aki saját
népe ellen támadt a bálványimádás miatt,
ám végül keserű következtetésre jut: „Te az
Istennek dicsőségén akartál segíteni, és az

Isten terajtad nem segített”. Azonban a
marsall legnagyobb vétke a hübrisz,
Kreónhoz hasonlóan kételkedik döntése
helyességében, ám büszkesége nem engedi
más útra térni. Sajnos  Katona nem tartotta
meg a műnek ezt az ívét s a  zárás,  De la
Chatre és a király békekötése a drámát me-
lodrámává alacsonyítja le. Ennek oka talán
a cenzúrában, vagy a korabeli közönség-
igényben keresendő (ez utóbbi valószí-
nűbb, hiszen tudjuk, hogy ekkor Shakes-
peare tragédiáit is szentimentális „boldog
véggel” látták el, a közönség inkább  a bé-
kéltető megoldásokban gyönyörködött);
tény az, hogy az ,Aubigny Clementia’
nem éri fel a ,Bánk bán’ erkölcsi-eszmei
magaslatát, a királyhűség és a nép akaratá-

nak teljesítése közöt-
ti vívódás feszültsé-
gét. Ám találunk
olyan jegyeket, me-
lyek Katona főműve
felé mutatnak: a 
legszembetűnőbb
Aubigny mondata
(„Örökre szaggattas-
sanak öszve azok a
kötelékek, melyek
engemet Rozáliához
vonszolnak”), mely
Bánk nagymonológ-
ját idézheti az olvasó
emlékezetébe. Azon-
ban azt is láthatjuk,

hogy Katona költői tehetsége a ,Bánk bán’
írásakor sokkal jobban érvényesült, hiszen
a nagy tragédia fátyol-metaforája kifeje-
zőbb, konnotatívabb, mint a kötelék.

A legfőbb azonosság itt is a király sze-
mélyében jelentkezik: IV. Henrik – mint
István és Endre – érzékeny, békességre tö-
rekvő, megbocsátani képes uralkodó. A
francia király alakjának ez a felfogása nem
alaptalan, hiszen róla még Voltaire is
eposzt írt (bár a csípős humoráról híres író
és filozófus műve ironikusan is olvasható),
ám most erényeinek felvonultatása a darab
rovására szolgált.

A cenzúra nem engedélyezte a mű pesti
bemutatását, azonban valószínű, hogy Ud-
varhelyi Miklós társulata Kecskeméten
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A dráma alapötletéül egy francia
novella szolgált, D’Ussieux

,Décaméron Francais’ című köte-
téből. Katona azonban ezt a mű-

vet nem egyszerűen dramatizálta,
hanem saját koncepcióihoz igazít-
va írta át, a középpontba a király

elleni lázadást helyezve. De la
Chatre marsall azonban semmi-

képp sem hasonlítható Peturhoz; ő
rosszindulatú lázadó, aki maga is
tudja, hogy a vallási különböző-
ség vitája még nem jogosítja fel a

király elleni merényletre. 



előadta, amint ezt egy 1816-os másolat bi-
zonyítja. Később Pesten mégis előadásra
került ,Hédervári Cecília’ címen. 1833-
ban a Honművész negatív kritikát közölt a
darabról, túlzott hazafiságát bírálva.

A közönség igényeitől távolodó, Katona
paradigmaváltásához közel eső mű a
,Ziska, vagyis a husziták első pártütése
Csehországban’. Ennek a darabnak a foly-
tatása a ,Ziska a calice, a táboriták vezére’,
amely azonban kevésbé sikerült. Katona  a
Husz János kivégzése utáni időkbe helye-
zi a szituációt, a mártír pap követőinek
harcát mutatja be a katolikus egyház és a
németek ellen. A huszitáknak két irányza-
ta volt, a mérsékelteket nevezték kelyhe-
seknek, az ő követeléseik közé tartozott a
kehellyel való áldozás (a címben a calice
jelenti a kelyhest), a radikálisok pedig Tá-
bor hegyéről kapták nevüket. Ez utóbbiak
vezére volt Jan Ziska.

Az ,Aubigny Clementia’ és Kotzebue
,Hussiten vor Naumburg’ című 1813-ban
felújított melodrámája is bizonyítja, hogy
a kor érdeklődött a vallásháborúk iránt. Ez
lehet a magyarázata annak, hogy Katona
újra ehhez a történelmi témához nyúlt. Ez-
úttal azonban nagyobb hangsúlyt fektetett
a történelmi hitelességre, ezt a művéhez
felhasznált források is tanúsítják: Schulz
,Kaiserstaates’ és Bohuslav Balbín ,Epito-
me Historica Rerum Bohemicarum’ című
munkáiról van szó. A hitelességhez való
ragaszkodás azonban mégsem csonkítja a
mű eredetiségét, hiszen a drámaíró érdek-
lődésének fókuszába most már a főszerep-
lő jellemének körülhatárolása kerül.

Ez a jellem pedig hasonlít Shakespeare
kételkedő, önvizsgáló alakjaihoz: Ziska –
látván a társadalmi forrongásokat, az anar-
chia kezdetét – ráébred a hatalom átvételé-
nek a lehetőségére. Ugyanakkor a tett elkö-
vetésében nem minden kétkedés nélkül hisz,
monológjaiban többször megjelenik a 
visszafordulás gondolata, azonban azt is lát-
ja, hogy a terv immár visszafordíthatatlan,
az megmérgezte „agyvelejét”. Nem a lovag-
drámák kisszerű intrikusát láthatjuk tehát
alakjában, hanem inkább Macbeth vívódó,
több világnézet között őrlődő személyiségét.
Ez a lélekelemzés a drámaiság rovására

menne, ám egy külső erő segít a végső dön-
tés meghozatalában: múltjának egy sötét tit-
ka miatt, zsarolás hatására áll a husziták
mellé.

Bár Ziska és Bánk alakja között nem lá-
tunk hasonlóságot, vannak e műnek is olyan
pontjai, melyek nyomán a darabot a ,Bánk
bán’ előtanulmányának tekinthetjük: Zsófia
ugyanúgy ragaszkodik a hatalomhoz, mint
Gertrudis. Élvezi a parancsolás lehetőségét,
s nem érzi át, hogy azzal nemzeti érdekeket
sért. Ziskának a királynő előtti beszéde ha-
sonlít a Gertrudis-Petur jelenethez. Nem
vallási okok rejlenek ugyanis a husziták elé-
gedetlensége mögött, hanem a nemzeti ér-
dekek megsértése. Ennek van történelmi
alapja, hiszen a cseh-német ellentét nyilván-
való volt a vallásháború mögött.

Ziskát azonban nem a nemzet érdekeinek
ápolása hajtja a hatalom átvétele felé, mint
Bánkot. Ez nem a cselekményből, hanem a
monológokból derül ki, amelyekben Kato-
na Ziska lelkiállapotát ábrázolja. Megpró-
bálja bemutatni azokat az okokat, amelyek
a hatalomra törő ember cselekedeteit moti-
válják. Szinte a pszichoanalízisre emlékez-
tet az a módszer, ahogy Katona a fő okot
Ziska sértődöttségében találja meg. A cím-
szereplő húgát ugyanis egy pap meggyaláz-
za, és ez bosszútól túlfűtött őrjöngővé vál-
toztatja Ziskát. Ebben a motívumban benne
van a Sturm und Drang figuráinak hatása is,
vagyis az érzelmei és becsülete által vezé-
relt hőstípus koraromantikus ideálja. Nem
lehet tehát releváns Horváth János megál-
lapítása, miszerint Ziska hideg és számító
intrikus volna (1), hiszen az olvasó már so-
kallhatja is a figura érzelmeinek állandó
hullámzását, mely gyakran még a szerzői
következetesség rovására is megy. A zárás-
ról itt is elmondhatjuk, hogy melodra-
matikus, bár ennek oka most nem a közön-
ségigény kiszolgálása, hanem a túlzottan
sok hangulatváltás következetlensége.

„Afféle hangulatos, elégikus történeti
kép” – így jellemezte Horváth János a di-
lógia második részét, mely valóban sokkal
gyöngébbre sikerült, mint az első. Ziska
öregkorát mutatja be, amikor a főszereplő
már betegsége miatt is passzív, magatehe-
tetlen. A darab témája elsősorban a szere-
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lem, mely a történelmi okok ellenére is tel-
jesülni tud. Emellé társul Ziska önvizsgá-
lata: céljait nem sikerült elérnie, sőt, az
idős vezérnek már híveitől kell félnie, 
vagyis, hogy elpártolva tőle magára hagy-
ják. Azonban ez a ,Toldi estéjé’-re utaló
hangulat önmagában véve nem képes tra-
gédiává alakítani a darabot. A bahtyini ér-
telemben vett küszöb, vagyis az, amit Lu-
kács válaszútnak nevezett, hiányzik a da-
rabból. Katona ugyanis ebben a részben
sem mondott le a kibékülés motívumának
használatáról, ami ismét melodra-
matikussá teszi a darabot. Ennek oka per-
sze lehet a cenzúra is, hiszen a dráma nem
ábrázolhatta részletesen a huszita felkelés
eseményeit, így a mű tragikumát kizárólag
az egyéni életrajz általános érvényű meg-
állapításai jelentik (céltalanság, értelmet-
lenség, halál). Bár a jellemrajzok tekinte-
tében megközelítheti Katona főművének
zsenialitását, mégiscsak jogosan marad ez
a mű is a ,Bánk bán’ árnyékában. Ezt a re-
cepció is bizonyította, hiszen a dilógia
könyv alakban sem jelent meg, és csak egy
előadása valószínűsíthető, nevezetesen az
1816-os kecskeméti. Lehet, hogy vidéken
több előadás is született Katona drámájá-
ból, ám ezek nincsenek dokumentálva.

A korabeli irodalmi divatot jelezheti,
hogy Katona utolsó előtti színpadi művé-
ben a zsidó történelmet veszi alapul. A bib-
liai történet, mely a „kiválasztott” nép buj-
dosásáról szól, gyakran került elő párhu-
zamként a magyar történelemmel. De Jose-
phus Flavius ,Bellum Judaicum’ című mű-
ve a világirodalom számára is érdekessé
vált, elég csak Corneille és Racine Berenice
tragédiáját feldolgozó műveire gondol-
nunk. Nem állíthatjuk biztosan, hogy Kato-
na ismerte a francia drámaírók munkáit, de
,Jeruzsálem pusztulása’ című művében ő is
feldolgozza ezt a szerelmi szálat, noha a
dráma „szellemi arculatában” a hazafiság

fontosabb szerepet játszik. Itt ugyanis
Berenice Titus szerelmét saját népe meg-
mentésére akarja felhasználni, tiborci mó-
don elsorolván Florus gaztetteit a zsidó nép
ellen a férfit árulásra biztatja. A népsanyar-
gatás ábrázolásakor egyébként ismét vis-
szatér a lovagregényekből ismert brutalitás:
emberölés, kínzás, gyermekgyilkosság jele-
nik meg – Arisztotelész mértékletességre és
jó ízlésre intő szabályai ellenére – a színpa-
don. Ismét a korabeli ízlésnek való megfe-
lelést látjuk ebben csakúgy, mint a bravúros
színészi alakításoknak megfelelő túlzott re-
torikájú dialógusokban.

Ennek ellenére azonban egyetérthetünk
Waldapfel József megállapításával, misze-
rint a jellemek megformálása helyenként
„a világirodalom nagy drámai alkotásaival
versenyez”. A szenvedélyes dialógusok
miatt mondhatjuk ezt, amelyek lényeges
fejlődést mutatnak a korábbi művekkel
szemben. Bár a dráma bemutatását a cen-
zor engedélyezte, bemutatásra csak 1952-
ben került sor egy diákelőadás keretében,
Khoór Miklós rendezésében, Kecskeméten.

Láthatjuk tehát, hogy noha Katona élet-
műve fokozatos fejlődést mutat, s a ,Bánk
bán’ jogosan tekinthető a csúcsteljesítmény-
nek, a korábbi művekkel foglalkozni még-
sem érdektelen, hiszen jól felgöngyölíthetők
azok a szálak, melyek a főmű felé vezetnek.

Jegyzet

(1) Horváth János: Jegyzetek Bánk bán sorsáról. In:
Horváth János: Tanulmányok.

Irodalom

Katona József összes művei.
Orosz László (1974): Katona József. Gondolat Ki-
adó, Budapest. 
Nagy Imre (1993): Nemzet és egyéniség. Drámairo-
dalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái.
Argumentum Kiadó, Budapest. 
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A,Medvetánc’-ban szereplő versek
sorrendjét vizsgálva megállapíthat-
juk, hogy a kötet szerkezete általá-

ban követi a művek keletkezésének időbe-
li linearitását. Ebből kiindulva a kötet
egyik fő szervezőelemeként az időbeli fo-
lyamatosságot nevezhetjük meg, amely te-
hát a ciklusokból álló konstrukciókhoz ké-
pest új aspektusokat teremt az értelmezés-
ben. Mindez arra enged következtetni,
hogy a költő addigi életművének folya-
matrajzát adja meg, önmagát és költészetét
határozza meg és értelmezi azáltal, hogy
bemutatja művészi teljesítményének szá-
mára fontos és jelentős elemeit. A keletke-
zés szerinti sorrend és a költészet-megha-
tározás szándékának együttállása elvezet a
kötet szövegeinek tendenciózus szervező-
désének kérdésköréhez. Ennek középpont-
jában az a kérdés áll, vajon kimutathatók-
e olyan tendenciák, amelyeknek kezdő-
pontja és kikristályosodása a kötet elején,
illetve végén megtalálható. Habár tudvale-
vő, hogy a költőnek anyagi szempontokat
is figyelembe kellett vennie a kötet össze-
állításakor, mindenképpen vizsgálandó,
hogy József Attila szerkesztőmunkája mi-
lyen valószínűsíthető koncepció és konst-
rukció mentén alakult.

A mottó és a címadó vers viszonya 
egymáshoz és a kötethez

A kötet interpretálásában segítségünkre
lehet a mottó, illetve a címadó vers értel-
mezése és az ezeket összekötő jelentés-
szintek feltérképezése.

A mottó egy négy sorból álló pásztor-
tánc, amely első szinten már műfaja révén
is a népiességre való törekvést fejezi ki.
Ha a szövegben megszólaló beszélőt vizs-
gáljuk, kiderül, hogy az egyfajta utólagos
tudással rendelkezik a művészetről: tör-
vényként mondja ki, hogy a művészi telje-
sítmény létrehozásának elengedhetetlen
feltétele a szenvedés, a kínok megélése. A
művésznek meg kell járnia a poklot, hogy
képessé váljon az alkotói tevékenységre.
Ennek megértése után szól a beszélő saját
művészetének alapvető sajátságairól és
művészi teljesítményének megszületésé-
ről. József Attila egy utólagos értékelési
pozícióból ítéli meg és rendezi újra addigi
életművét, s e pozíciót a szubjektum belső
világa is meghatározza. Tehát már a mottó
exponálja azokat a törekvéseket, irányvo-
nalakat, amelyek a kötet szerkesztésmód-
ját befolyásolhatták: ilyen a népiességhez
való vonzódás, illetve a művészet szemé-
lyes megélésének problematikája. 

A kötet szerkezetének vizsgálatakor a
mottó után a címadó versre kell koncent-
rálnunk, mégpedig kiválasztásának lehet-
séges okaiból kiindulva. A ,Medvetánc’-
ban olyan versek szerepelnek, mint a
,Külvárosi éj’ (1932-ben kötetcímadó), a
,Téli éjszaka’, az ,Elégia’, az ,Óda’ vagy
az ,Eszmélet’, ezek az úgynevezett ,,nagy
versek” mégsem kaptak olyan jellegű
hangsúlyt, mint a ,Medvetánc’, pedig tud-
juk, hogy az előbbieket maga József Attila
is költészetének kiemelkedő teljesítmé-
nyei között tartotta számon. Ebből levon-
ható az a következtetés, hogy a ,Med-
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,,Híres, drága bunda rajtam, 
húsz körömmel magam varrtam”

József Attila ,Medvetánc’ című kötetének 
koncepciós struktúrái

A ,Medvetánc’ című gyűjteményes kötet 1934 decemberének legelején
látott napvilágot. Az addigi életműben szereplő versek szelekciója

konvencionálisan az összegzés igényét veti fel, József Attila mégsem
bontotta kötetét ciklusokra. 



vetánc’-ot a kötet kulcsverseként is értel-
mezhetjük, keresve benne a teljes kötetre
vonatkozó törekvéseket, irányvonalakat.

Az első találkozás e verssel valószínű-
leg a nyelvi és képi virtuozitásból fakadó
könnyedség és komikum felfedezésére
készteti a befogadót. Tverdota György sze-
rint ,,az egész életművön végigvonul a de-
rűs, játékos hangvételű vagy legalábbis
könnyed, bravúros remekművek sora”.
Azonban már maga az alaphelyzet olyan
konnotatív jelentésköröket hív életre, mint
a természetidegen szerep kikényszerített
felvállalása és az esendőséget, ügyetlensé-
get otrombán kinevető, kigúnyoló közön-
ség általi megalázottság. A beszélő maga a
táncoló medve, ez alapul szolgálhat egy
olyan analógiához, amelyben a művésszel
kapcsoljuk össze, akinek a produktuma
csak és kizárólag
anyagi szempontok
alapján determináló-
dik. A művészet
eltárgyiasodása, ter-
mékké degradálódá-
sa lesz tehát a köz-
ponti kérdés, amely-
nek egyenes követ-
kezményei vannak a
művész belső szférá-
jára nézve is. József
Attila a ,Munkanélküli írók táppénze’ cí-
mű írásában megfogalmazta, hogy „az iro-
dalom is termelés, társadalmi szükségletek
kielégítésére szolgál”. Az alkotók és a be-
fogadók közötti zavarok okát abban látja,
hogy „nem termelhetnek a valós szükség-
leteknek megfelelően, hiszen nem ismerik
a valós szükségleteket”. A piaci törvények
érvényesítése a művészet-befogadás vi-
szonyra súlyos alkotói és egyben szemé-
lyes problémákat hoz a felszínre.

Visszakanyarodva a vershez azt láthat-
juk, hogy a beszélő zseniális nyelvi eszkö-
zökkel fejezi ki magát, ám közléseinek va-
lós vonatkozása a nézőre a pénz követelésé-
ben merül ki. A groteszk képek nem jutnak
el a közönséghez, sem a szöveg zenéje (ref-
rén), csupán a felszínen munkálkodó szóra-
koztató szándék közvetítődik a nézőhöz. Ha
ezt a rendszert a művészetre, azon belül is a

költészetre alkalmazzuk, számos analógiát
fedezhetünk fel. A befogadó számára az el-
ső olvasatnál a beszélő nyelvi és képi esz-
közei másodlagosak maradnak az elmesélt
történet rekonstruálása mögött. Ez az oka
annak, hogy rengeteg ember gyermekvers-
ként ismerte meg és tartja ma is számon a
,Medvetánc’-ot. Az ilyen jellegű olvasat ér-
tékét sem lehet kétségbe vonni, és a vers ze-
neisége itt is érvényesül, azonban a belső
feszültségek problematikája nem kerül fel-
színre. A vers hatásmechanizmusa tehát ha-
sonlít a benne megfogalmazódó művészet-
képhez, aminek nemcsak az alkotóra mint
saját művészetkoncepcióval rendelkező
„dolgozóra”, hanem a mögötte és benne la-
kozó szubjektumra nézve is messzemenő
következményei vannak. Ezt a gondolatot
fogalmazta meg Szabolcsi Miklós úgy,

hogy a „medvemaszk
mögött sírásra torzul
az arc”.

A művész elveszti
az ezzel a létformá-
val tradicionálisan
kijáró egzisztenciát
és megbecsülést,
amely alászállás és
leértékelődés hatásá-
ra személyisége sú-
lyosan sérül. Az al-

kotóból hiába árad a tehetség, hiszen csak
az alantas szórakoztatásra van igény. Ez
persze nem azt jelenti, hogy József Attila
így látta volna akkori közönségét és annak
igényeit, csupán azt, hogy a közéleti költé-
szet és a személyes líra összeegyeztetésé-
nek igénye belső feszültségekhez vezethe-
tett. Az ebből a feszültségből eredő látás-
mód és érzelemvilág különleges erővel
nyilvánul meg a groteszk képiség, a renge-
teg alliteráció, paronomázia és figura ety-
mologica révén. A többszörös asszociáció-
kon alapuló perifrázis pedig emlékeztet a
tiszta költészetre való törekvések megvaló-
sulására a ,Medáliák’-ban. Az öncélú
költészetből nyert nyelvi és képi elemek át-
helyeződnek egy célszerűen felépített és
megalkotott mű keretei közé, hogy elemen-
táris esztétikai hatásukat kifejtve önmagu-
kon túli célokat szolgáljanak. Az első szin-
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A vers hatásmechanizmusa tehát
hasonlít a benne megfogalmazó-

dó művészetképhez, aminek
nemcsak az alkotóra mint saját
művészetkoncepcióval rendelke-

ző „dolgozóra”, hanem a mögötte
és benne lakozó szubjektumra
nézve is messzemenő következ-
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tű olvasat mögött és annak eszközeivel
konstruálódik tehát a fent kifejtett művé-
szetelméleti értelmezési horizont.

A vers létező és közérdekű problémákat
tár fel a személyes érintettségből kiindul-
va, és mindezen horizontok kifejezésére a
tiszta költészet eszközeit használja fel egy
népi szokás történetén belül. A műben te-
hát összefonódnak és megkonstruálják
egymást a mottó által már exponált kérdé-
sek kifejezésére szánt törekvések. Mivel a
verset kulcsversként is értelmezzük, álta-
lánosítjuk ezeket a problémaköröket mint
a kötet lehetséges szervezőelemeit: tiszta
költészet és közéleti költészet összeegyez-
tetésének szükségessége, a megvalósítás
nehézségei, a művészként alkotó és létfor-
máját megélő szubjektum önkeresési tö-
rekvései, illetve a művészet és befogadás
közötti ambivalens viszony kezelése.

A vers fent kifejtett olvasatának lehetsé-
ges dominanciáját támasztja alá a mottó.
Szabolcsi Miklós szavaival élve „a tragikus
mélység akkor vált még nyilvánvalóbbá,
amikor a vers kötetcímadó lett, s melléke-
rült a pokoljárásra utaló mottó”. Ha tehát a
verset a hozzá kapcsolódó mottóból kiin-
dulva interpretáljuk, egyértelműen a művé-
szet és befogadás közötti ambivalens vi-
szony, illetve a szubjektum önmeghatározá-
si nehézségeinek exponálása kerül előtérbe.

Költői és személyes identitáskeresés

A kötetcímadó vers fenti értelmezésé-
ből és a hozzá kapcsolódó mottó jelentés-
köreiből kiindulva azt feltételezzük, hogy
a kötet koncepciójának egyik fő szervező-
eleme az identitáskeresés. Ennek az ön-
meghatározási törekvésnek két lényeges
eleme a költői koncepció és a költőben la-
kozó szubjektum költészethez való viszo-
nyának kifejezése.

Petőfi Sándor, aki a József Attila-i önér-
telmezésben bevallottan egyfajta előkép
szerepét tölti be, a közéleti költészet prio-
ritásáról ír ,A XIX. század költői’ című
művében: „Ha nem tudsz mást, mint elda-
lolni / Saját fájdalmad s örömed: / Nincs
rád szüksége a világnak / S azért a szent
fát félretedd. ” Ha ezt a négy sort az alfe-

jezet bevezetőjében vázolt szempontok
alapján vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy a
személyiséget a költészet által és alapján
határozza meg a beszélő. A költészet eb-
ben a kontextusban olyan szerepvállalást
jelent, amely kizárja a személyes lírát. A
személyesség előtérbe kerülése a művészi
teljesítmény értékét nagy mértékben csök-
kenti, vagyis a költészettől idegennek és
arra károsnak tekintendő. A költészet tehát
megfelel a mai közéleti költészet fogalmá-
nak, és a primer szinten csak személyes
vonatkozásokkal rendelkező líra az önsaj-
nálat és az egoizmus kifejezésének szintjé-
re degradálódik.

A József Attila-i önmeghatározás is épít
arra az irodalmi hagyományra, amely a
költői szerepkör és a költészet közéleti
funkciójának definiálására törekszik, ám
nem azonosul a fenti tradíció kizárólagos-
ságával, mint ahogy Petőfi más ars poeti-
cái és költészetének gyakorlata sem. Jó-
zsef Attila koncepciója nem fogadja el,
hogy a szubjektum öncélúnak tekintett
megnyilvánulásait értéktelenné nyilvánít-
sák, annál is inkább, mert a számára soká-
ig eszménynek tekintett tiszta költészet
legfontosabb kritériuma a művészi teljesít-
mény önmagáért való létrehozása.

A szürrealizmus első kiáltványának
megfogalmazásakor André Breton így de-
finiálta az irányzat nevét képező szó jelen-
tését: „tollba mondott gondolat, függetle-
nül az értelem bármiféle ellenőrzésétől s
minden esztétikai vagy erkölcsi törekvés-
től”. Eszerint a művészetnek nélkülöznie
kell mindenfajta, az értelem által gyako-
rolt autoritást, tehát nem lehetnek közéleti
céljai sem. A szöveg másik sajátsága az,
hogy a művészi teljesítményt megfelelteti
a szubjektum öncélú megnyilvánulásának.
A szürrealista kiáltvány is hivatkozik 
Freudra, aki kutatásaival lerakta a pszi-
choanalízis alapjait. A Freud munkásságát
alaposan ismerő József Attila, aki maga is
pszichoanalitikus kezelésben részesült,
nem vonatkoztathatott el a lelki folyama-
tok művészetre gyakorolt hatásától, azon-
ban a közéleti költészetet sem tagadhatta
meg egyrészt munkásmozgalmi elhivatott-
sága, másrészt az egzisztenciális kiszol-
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gáltatottság saját megtapasztalása miatt.
Költészet-meghatározásának sajátossága
abban is megnyilvánul, hogy sem a közé-
letiség, sem a szubjektivitás elsődlegessé-
gét nem mondja ki. Ebből következik az a
fajta komplexitás, amely az egyén és a
költő viszonyrendszerét a maga teljességé-
ben kívánja megjeleníteni, bár ez az össze-
függés legtöbbször csak a mélyebb, reflek-
táltabb olvasatokban tárható fel. A két sze-
repkör és funkció tehát nem zárja ki egy-
mást, ezért nem az egyik vagy másik kizá-
rólagos létjogosultságának kimondása és
bizonyítása a cél, hanem az ezek közös
konstrukcióba szervezésének igényéből
fakadó feszültségek exponálása és a lehet-
séges megoldások keresése kerül előtérbe.

Tverdota György állítása szerint a ,Tisz-
ta szívvel’ című versnek „zajos sikere
folytán a költő önértékelésében, alkotói
irányválasztásában is meghatározó szerep
jutott”. Ebből kiindulva a vers vizsgálata-
kor több jelentős, később is felbukkanó
mozzanatot találunk. Ezek közül elsőként
a személyesség és a közéletiség viszonyát
vizsgáljuk. Újra Tverdota Györgyöt idéz-
ve „a vers mindannyiunk tragikus létálla-
potának egyetemes kifejezésére vállalko-
zik”. Szabolcsi Miklós életrajzi adatokkal
támasztja alá az első szakaszban szereplő
kijelentéseket, Fehér Ede ,Horger-ügy’ cí-
mű írásából pedig kiderül, hogy a második
versszak első sora is rendelkezik valóság-
tartalommal. Tehát a szöveg egy szemé-
lyes élményből kiindulva egyetemes em-
beri problémákat exponál. A beszélő nem
általánosít, nem állítja, hogy mindaz, amit
magáról mond, közvetlenül érvényes vol-
na a befogadóra is, mégis érezzük, hogy a
szöveg ránk is vonatkozik. Ez a hiányér-
zet, az elveszettségtől, az elszigeteltségtől
való félelem mindenkiben jelen van, a vers
olvasója sem lehet közömbös. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint a megjelenésekor
kirobbant botrány és az értékeléssel kap-
csolatos számos, egymástól merőben elté-
rő értelmezési irányvonal.

A következő, későbbi és korábbi mű-
vekben is megjelenő elem a negatív ön-
meghatározás. A ,Megfáradt ember’ című
versben a következő sorokat találjuk: „se

férfi, se gyermek, se magyar, se testvér, /
csak megfáradt ember, aki itt hever”. A ta-
gadások gondolati síkra való helyezésével
találkozunk a közvetlenül a ,Tiszta szív-
vel’ előtt szereplő ,Szeretnének’ című
versben: „Ha fa volnék, hát fészket igazán
/ a varjú is szükségből rakna rám. / Ha föld
volnék, mit kapás vénje tört, / csicsókás
volna az a krumpliföld (...) Ha víz volnék,
hát volnék pocsolya. / Ha tűz volnék, hát
volnék hamuja”. A ,Tiszta szívvel’ negatív
öndefiníciós technikájával leginkább az
,Eszmélet’ X. szakasza áll rokonságban:
„Az meglett ember, akinek / szívében
nincs se anyja, apja (...) ki nem istene és
nem papja / se magának, sem senkinek.”
Látható tehát, hogy a mindentől való meg-
fosztottság tapasztalata a tagadó szerkeze-
tek nyelvi konstrukciójában jelenik meg.
A tagadó szerkezetek ilyen jellegű haszná-
latával Adynál is találkoztunk a „Sem
utódja, sem boldog őse” kezdetű versben,
de ott nem kap ilyen hangsúlyt, mégpedig
az „Ezért minden: önkínzás, ének: / Sze-
retném, hogyha szeretnének / S lennék va-
lakié” sorok miatt. Ebben a kontextusban a
negatív önmeghatározás a közösséghez
való tartozás igényére ad magyarázatot. A
kötelékek hiánya vágyakozást generál, il-
letve fejez ki, és nem a radikális elszaka-
dásra, nem a konvenciók által biztosított
viszonylagos nyugalom feladására sarkall-
ja a beszélőt. Ezzel szemben a ,Tiszta szív-
vel’ soraiban megjelenő tagadó szerkeze-
tek egy olyan világkép megjelenítői is le-
hetnek, amelyben a tradicionális emberi
kapcsolatok felszámolódnak (nincsen:
apám, anyám, szeretőm), sőt az egyén még
virtuális közösséghez (haza) való tartozá-
sától is megfosztatik. Nincsenek szülők,
akik biztos hátteret nyújtanának, nincs
szerető, akivel közössé lehetne tenni az él-
ményeket, nincs haza, amely egyfajta
meghatározottságot adna, és nincs isten
sem, aki a világmagyarázatok között eliga-
zítana. Az autonóm individuum nem ren-
delkezik azzal a lehetőséggel, hogy múlt-
jának ismeretében értelmezze a világot,
amelyben már nem is mint egy közösség
képviselője van jelen. Ebből következik,
hogy mivel nem a tradícióknak megfelelő-
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en szocializálódik, a normákat semmibe
véve törekszik céljainak megvalósítására
(„ha kell, embert is ölök”). Ez azonban
nem azt jelenti, hogy az egyén amorálissá
válik („tiszta szívvel”, „gyönyörű szép szí-
vemen”), inkább a hagyományos értékren-
det kérdőjelezi meg. Paradox módon a
normák teljes elutasítása által válik igazán
erkölcsössé („Tiszta szívvel betörök, / ha
kell, embert is ölök”), mert azok sokkal
magasabb rendű és szigorúbb értékekkel
helyettesítődnek. A beszélő nem azért uta-
sítja vissza az értékrendet, mert eleve elve-
ti a normákat, hanem mert a konvencioná-
lis erkölcsöket hamisnak, értéktelennek és
manipulálhatónak tartja. Összefoglalóan
tehát azt mondhatjuk, hogy az önmeghatá-
rozás ilyen formájának használatát az em-
ber- és világkép átalakulása teszi megala-
pozottá, hiszen az értékvesztés korában a
hiányokat, a hagyományosan létfontossá-
gúnak tekintett kötelékek felszámolódását
ábrázolja. A tiszta erkölcs keresését és fel-
vállalását fejezi ki a forma erős tradi-
cionalitása, a hagyomány intertextuális
utalások révén történő felidézése, amelyre
Szabolcsi Miklós hívja fel a figyelmet. 

Extremitás és harmónia a kötetben

Az eddig vázolt értelmezési koncepció a
címadó versből, a mottóból és a ,Tiszta
szívvel’ című versből kiindulva elvezetett
a személyesség és közéletiség kérdésköré-
hez, illetve a lírai én művészetben elfoglalt
helyének értelmezéséhez. Azt is kimond-
tuk, hogy sem a költészet közéleti funkció-
ja, sem a személyes líra nem lesz kizáróla-
gos érvényű, vagyis legfőbb problémaként
a kettő közötti egyensúly keresése nevez-
hető meg. Ennek megtalálása azonban csak
az egyes szerepkörök megjelenítéséhez, ki-
fejezéséhez tartozó fogások, technikák, tra-
díciók ismeretében, ezek felhasználása és
újraértelmezése által lehetséges. A kötet
ezen folyamatok feltárásaként is olvasható. 

A közéleti költészet hagyományosan
alárendeli magát valamilyen ideológiának,
eszmének vagy eseménynek, ezért egyik
legfontosabb sajátossága a közérthetőség.
Egy szöveg akkor könnyen értelmezhető,

ha a befogadói elvárásoknak eleget tesz és
a hagyományos recepciós technikák segít-
ségével interpretálható. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy képisége, zeneisége
és nyelvisége ne volna artisztikus, csupán
azt, hogy jobban kell kötődnie a hagyomá-
nyos, sokak által ismert metaforikához,
jelképekhez és szóhasználathoz. Ezek a
sajátosságok jellemzik például a ,Munká-
sok’ című, 1931-re datált verset is, amely
egyértelműen propagandacélokat szolgál,
még akkor is, ha Tverdora György szavai-
val élve „nem kisebb műgonddal készült,
mint a költő bármely más, a remekmű
presztízsével rendelkező darabja”. Azt,
hogy a vers erősen kötődik a közéletiség
hagyományához, az is bizonyítja, hogy
nagy mértékű hasonlóságot mutat Berzse-
nyi Dániel ,Magyarokhoz II.’ című ódájá-
val. A két szöveg műfajilag, motivikus
szinten és kompozíciós sajátságait tekint-
ve is hasonló, vagyis József Attila ráját-
szik egy tradicionális szövegtípusra és sze-
repvállalásra, miközben új eszmei tarta-
lommal tölti meg azt.

A kötet másik kiemelkedő fontosságú
költői attitűdje, a személyesség kapcsán
már szó volt a szürrealizmus költészetké-
péről, a poésie pure eszményéről. Ebben a
kontextusban a beszélő lelki folyamatai
válnak szövegszervező elvvé. A szabad
asszociációk megjelenítéséhez kötődik a
konvencionális nyelvi kapcsolatokat fel-
számoló képiség – amely látszólag érthe-
tetlen okokból kapcsol össze valóságele-
meket –, illetve a szövegre jellemző gon-
dolati töredezettség, a kijelentések közötti
egyértelmű logikai kapcsolatok hiánya is.
A költészet értelmezésének ilyen jellegű
megközelítése is jelen van a kötetben. Pél-
daként említhetjük a ,Medáliák’-at, ame-
lyek kiragadott valóságelemek – általában
rejtélyes – összekapcsolásaira épülő, va-
rázsige-szerű verses szövegek, képiségük,
kompozíciójuk, nyelvezetük a szürrealista
eszmény megvalósulásaként másfajta be-
fogadói viselkedést, recepciós technikát
igényel, mint például a ,Munkások’.

A költői identitáskeresés eddig vázolt
állomásain valamely irányultság hangsú-
lyosabb pozícióba került. A harmonikus
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konstrukciót keresve megállapítható, hogy
az bizonyos szempontból az ,Eszmélet’ cí-
mű versben valósul meg. A fejezetben ed-
dig vizsgált szövegek egyik sajátossága az
volt, hogy a lírai én megnyilvánulásai nem
tudták a korábbi törekvéseket a maguk tel-
jességében kifejezni. A lírai szubjektum
alárendelve magát valamilyen funkciónak
korlátozta önnön szerepkörét és lehetősé-
geit. Az ,Eszmélet’-et vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a korábban vizsgált szöve-
gekkel ellentétben itt a lírai én nem próbál-
ja meg a széttartó erőkből szerveződő vilá-
got és szöveget összetartani, hanem az el-
lentmondások és paradox létigazságok ki-
mondásával teremti meg az egységet. A
beszélő már nem egy útkereső és -próbál-
gató szubjektum, hanem olyan lírai én,
akiben reflektáltan él a tudat, miszerint –
Kulcsár Szabó Ernő szavait idézve – 
„...az identitás nem állapotszerű képződ-
mény, hanem mindig csak valamely tem-
porális létesülés »történő« alakzata”. A
szöveget tehát széttartó erők szervezik,
mint például a kint-bent, a fény-sötétség
vagy a nappal-éjszaka oppozíciók szerepé-
nek és konnotációinak folyamatos átalaku-
lásából fakadó paradoxonok, vagy maga a
kompozíció, amely szakaszonként zárt és
egynemű (formai és metrikai szempont-
ból), míg az egész szöveget tekintve nyi-
tott (természetesen a szakaszok nem fel-
cserélhetők). Ezen szöveg beszélője már
vállalja, hogy az egyes létigazságok ter-
mékeny ambivalenciáiból merítve felépü-
lő énjének folyamatos változásait mutatja
be, ahogy ez a személyiség már képes a
paradoxonokból és a folyamatosan széttar-

tó erők egységéből álló és az ezeken nyug-
vó világ ábrázolására. Így teremtődik meg
a költői nyelv azon dinamikus egyensúlya,
amely képes egyetlen szöveggé szervezni
a létezés kaotikusságának és kozmikus
rendjének látomását.

„Én fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére –
csilló véletlen szálaiból
törvényt szőtt a mult szövőszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol.”

(,Eszmélet’, VII.)

A végigvitt értelmezési koncepció,
amely természetesen számos értelmezési
horizontot nem vizsgált, azt bizonyítja,
hogy a kötet költői identitáskeresés folya-
matrajzaként is olvasható.

Irodalom

Szabolcsi Miklós (1963): Fiatal életek indulója. Aka-
démiai Kiadó, Budapest. 
Szabolcsi Miklós (1977): Érik a fény. Akadémiai Ki-
adó, Budapest. 
Szabolcsi Miklós (1992): „Kemény a menny”. Aka-
démiai Kiadó, Budapest. 
Szabolcsi Miklós (1998): Kész a leltár. Akadémiai
Kiadó, Budapest. 
Tverdota György (1999): József Attila költészetének
folyamatrajza. Korona Kiadó, Budapest. 
Kulcsár Szabó Ernő (2000): Irodalom és hermeneuti-
ka.Akadémiai Kiadó, Budapest. 

(Külön köszönet Fábián Mártonnak, Beke Juditnak
és Arató Lászlónak.)

Maráczi Orsolya
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Kötélugró klub
Interjúk egy próbálkozásról, a cigány kisebbség (sport)sikereiért

Aszombathelyi Frim Jakab Általános
Iskolában egy lelkes testnevelő ta-
nár megpróbált valamit, hogy a ci-

gány tanulók sikerekhez jussanak. Így
hozták létre a kötélugró klubot . 

Tények: 1997. világbajnokság, Sydney,
I. hely (14 éves korosztály, a csapatban 4

roma kislány); 1998. Európa-bajnokság,
Amszterdam, I. hely (junior); 1999. világ-
bajnokság, St. Louis, I. hely (junior);
2000. Európa-bajnokság, Budapest, I. hely
(junior); 2001. Európa-bajnokság, Dánia,
I. hely (junior); 2002. Európa-bajnokság,
Anglia, I. hely (felnőtt).



Akik megszólalnak: Bánhegyi Attila, a
klub létrehozója, edző; Füle Magdolna,
edző; D.-né S. J., az iskola gyermekvédel-
mi előadója; Horváth Alexandra, volt kö-
télugró, cigány; Bánhegyi Kata, kötélugró.

Az iskola

A szombathelyi Frim Jakab Általános
Iskola évtizedek óta gyógypedagógiai is-
kolaként működik a városi és a városkör-
nyéki tanulók számára. A középsúlyosan
fogyatékos gyerekeken kívül a halmozot-
tan hátrányos helyzetű és tanulási nehézsé-
gekkel küzdő olyan gyerekeket iskolázzák
be ide, akik más általános iskolát prog-
nosztizálhatóan nem
tudnának elvégezni.

Az iskola tanulói-
nak 80 százaléka a
megyei jogú város
területéről jár be.
Több éves tapaszta-
lat szerint a tanulók
megközelítően 20
százaléka egyéb tele-
pülésről látogatja az
iskolát. A teljes tanu-
lólétszám 220–240
körül van. A tanulók
több mint 50 százalé-
ka veszélyeztetett,
közülük mintegy 20
százalék súlyos mér-
tékben veszélyez-
tetettnek minősül.

A gyerekek mintegy 40 százaléka a ci-
gány etnikumhoz tartozik. Legfeljebb ne-
gyedük családjában nagyobb az egy főre
jutó jövedelem a létminimumnál. Változó
mértékű, de igen magas a munkanélküli
szülők aránya, sok az igen alacsony jöve-
delemmel rendelkező, valamint a majd-
nem kizárólag szociális segélyből élő csa-
lád is. Az egy családra jutó kiskorúak szá-
ma 4–5 fő. 

E tények ismeretében az iskolának első-
sorban arra kell törekednie, hogy a hátrá-
nyokat elviselhetővé tegye, az oktatást mi-
nél olcsóbban valósítsa meg, s lehetőség
szerint a rehabilitációs és habilitációs órák

által biztosított nevelőmunkával kompen-
zálja a családi és társadalmi hátrányokat.

A szülők igényei az iskola iránt igazá-
ból nem ragadhatók meg. Legtöbbjük az
elfogadásig jut, s gyermeke számára az is-
kola befejezését követően munkahelyet
szeretne remélni, ám egyre többen a to-
vábbtanulás mellett döntenek. 

A szülők iskolázottsága általában ala-
csony, sőt előfordul analfabétizmus is. Ma-
gasabb végzettséggel szinte senki sem ren-
delkezik. Az általános társadalmi értékren-
det többen bűnözéssel vagy deviáns élet-
móddal megszegik, ez a gyermekek napi vi-
selkedésére erőteljesen kihat. Az iskola igé-
nyeit felszerelésben, taneszközben a mini-

málisra kell szorítani,
ugyanez vonatkozik
a tanórán kívül szer-
vezett napközire és
egyéb szabad foglal-
kozásokra is. 

A vidéki tanulók
helyzete valamivel
kedvezőbb, mint a vá-
rosból járóké, bár sa-
ját településükön ők is
a legrosszabb helyze-
tű réteghez tartoznak.
Az önkormányzatok
támogatási készsége
eltérő, van olyan ön-
kormányzat, amelyik
szinte semmi többle-
tet nem nyújt a szü-
lőknek.

A nagy számú cigány tanuló magyar
anyanyelvű, ilyen jellegű nehézségekkel
általában nem küzd, igen kevesen hasz-
nálják a cigány nyelvet, így külön fej-
lesztő programot nem kell számukra be-
iktatni.

Az intézményi nevelés, oktatás fontos
eleme a családokkal való kapcsolattartás,
amit nehezít az, hogy a családok területi-
leg nagyon szétszórtan helyezkednek el. 

A sportköri foglalkozásokon nemek sze-
rinti csoportok létrehozására törekszenek.
A tanulók részvétele önkéntes, és az egyes
sportcsoportokból az átlépést biztosítani
kell. A téli időszakban az iskola által nyúj-
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Azok a lányok, akik más általá-
nos iskolákból kapcsolódtak be a
versenyzésbe, azért voltak olyan

nagyon fontosak, mert a 
csapatgyakorlatok során sokat 

segítettek abban, hogy a két, 
három vagy négy cigány kislány

is jól tudjon szerepelni. Az 
általános iskolás gyerekek jó 

értelmi képessége kellett ahhoz,
hogy a gyakorlatokat 

zökkenőmentesen megcsinálják
és az élen végezzenek. 

A cigánylányok integrálódtak 
abba a társaságba, amely meg

nagyon toleráns 
volt velük.



tott kínálatokon túl alkalmanként igénybe
vehető a műjégpálya és az uszoda is.

A mindennapos testedzésre biztosított
osztályonkénti heti egy órán túl a maga-
sabb évfolyamokon tanulók számára
sportkör áll rendelkezésre. A kör alapvető
célja a tehetséggondozás, az erőnlét, az
ügyesség, az állóképesség fejlesztése, va-
lamint egy-egy sportágban a kiemelkedőt
nyújtó tanulók versenyekre történő felké-
szítése. Az atlétikán és labdajátékon kívül
a nagy hagyományokkal bíró kötélugrást
választhatják a tanulók.

Horváth Alexandra
– 14 éves vagyok, 3–4 éve kezdtem el

kötelezni. A nyolcadik bébe járok. Most
nyáron hagytam abba az ugrálókötelezést.
Van egy húgom. Ő is ide jár. 

– Ő is kötelezik?
– Nem, ő nem.
– Nem is akartad rábeszélni?
– Nem.
– Otthon szoktál-e kötelezni?
– Persze. Tetszeni tetszett neki, csak...
– Miért hagytad abba a kötelezést?
– Mert ... ööö ... édesanyámnál voltam,

és nem tudtam edzésekre jönni, mert
Jánossomorján voltam, és visszajöttem, és
most nem járok. 

– Most sportolsz valamit?
– Hát nem, semmit.
– Nem hiányzik?
– Hát igen is, meg nem is.
– Hogyan kezdtél el ugrálókötelezni?
– Ötödikes voltam, vagy inkább még al-

sós. Voltak ilyen edzések, és én elmentem
és csináltam. És így bekerültem.

– Az osztályodból mentek mások is?
– Nem, csak én.
– Milyen volt az edzés?
– Jó. Sokat kellett ugrálni, de jó volt.

Kétköteleztünk, egyéniztünk. Háromszor
volt egy héten. Iskola után maradtam itt.

– Hogyan tanultátok meg a különböző
figurákat?

– Voltak edzőtáborok, és ott. Ott mutat-
ták az edzők, vagy mások, más gyerekek,
akik már tudták ezeket. Voltak ilyen nem
magyarok is.

– Mennyit gyakoroltál?

– Hát, amelyik nehezebb volt, azt többet.
– Volt, amit szerettél?
– Igen. A félpercest, a gyorsfutást. Azt

szerettem.
– És melyik volt nehéz neked?
– Inkább az egyéni. Én a csapatban voltam.
– Voltál-e versenyen?
– Voltam Zalaegerszegen meg Egerben.

De az nem sikerült, mert idegbecsípődé-
sem volt. Ez már azelőtt volt, hogy elmen-
tünk, de így is indultam a versenyen. És
megoldottam valahogy. Egy perces gyor-
saságiban és formációban indultam. Úgy
volt, hogy autóval mentünk, kisbusszal.
Kollégiumban aludtunk, olyan szálláson.
Kaja is volt, de nemx mindig ettem meg. A
főzeléket nem.

– A versenyen hány csapat indult?
– Nem tudom.
– Volt egyenruhátok?
– Igen. Szép. ENZO. Kék.
– Kik voltak még abban a csapatban?
– Horváth Bianka, Wöller Szandra meg

a Hankó-Faragó Anna.
– Mi van most azzal a csapattal, ame-

lyikből te kiléptél?
– Hát szerintem most más csapat van.
– Mit szóltak az osztálytársaid, hogy te

versenyekre jársz?
– Hát, tetszett nekik.
– Senki nem akart beállni kötelezni?
– Nem, senki.
– Mit szerettél a kötélugrásban a legjobban?
– A bemutatókat. Télen, nyáron, ősszel

mindig van. Az utcán is, meg ha hideg
van, olyan helységekben. Vépen az nem
tudom, mi volt, valami kollégiumban. Ta-
nárok, meg ilyenek nézték.

– Hogy fértek el ilyen helyen?
– Például amikor függőlegesen va-

gyunk, és nem fér ki úgy, akkor vízszinte-
sen. Vigyázunk, hogy le ne csapjunk vala-
mit. Átalakítjuk a gyakorlatot. Vagy az
edzők, vagy mi.

– Volt valami, ami neked különlegesen
tetszett?

– Nem, semmi.
– És ami rossz volt?
– Hát az idegbecsípődésem.
– Jut még valami az eszedbe a kötélug-

rásról, amit elmesélnél?
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– Nem, semmi.
– Köszönöm, hogy beszélgettél velem.

Bánhegyi Attila
A történet kezdete az, hogy itt voltak a

Frim Jakab iskolában a cigánylányok. Ők
voltak a fő motiváló erő a sportág létreho-
zását illetően. Azt gondoltam, hogy párhu-
zamot lehet vonni az amerikai néger lá-
nyok és az itt élő cigány lányok között. A
kezdet az nem szólt arról, hogy ebből ilyen
komoly sportág legyen. Csak arról, hogy
valami örömük legyen az életükben a sza-
badidejük során.

A lányok, a cigánylányok között sok
olyan gyerek volt, aki ezt komolyan vette.
És tehetségük is volt hozzá. Az ő tudásuk
és lelkesedésük hozta fel ezt a sportágat
olyan szintre, hogy nemcsak a gyerekek
között volt népszerű mint szabadidős
program, hanem mint sportág is kezdett
kialakulni.

Elkezdtünk versenyeket rendezni. Először
egészen egyszerű versenyeket, csak ma-
gunknak. Ami abból állt, hogy meddig tud
páros lábon szökdelni, meg hányat, adott idő
alatt. Azaz gyorsasági verseny is volt. Szóval
alapdolgokat, amiket kötéllel lehet. Ettől a
gyerekek teljesen belelkesedtek, és minden-
ki, csaknem az egész iskola ugrált.

260 fős volt akkor az iskolánk létszáma,
és szerintem nem volt olyan gyerek, aki ne
forgatta volna valamilyen szinten a köte-
let. Nemcsak a lányok, a fiúk is. De a fiúk
aztán lemorzsolódtak, mert ez a sportág
egy kicsit arról szól, hogy türelem is kell
hozzá, meg kitartás. És ebben a fiúk nem
igazán jók, nem igazán voltak hajlandók
sokat gyakorolni. Mert nagyon sokat kell
magadat „kínozni”, hogy egy trükk bejöj-
jön. Ezt a fiúk nem igazán voltak hajlan-
dóak. A cigány fiúk inkább az erejüket
szeretik fitogtatni. Így ők nem maradtak
meg. Ezzel mi kívülről nem tudtunk mit
kezdeni. A kevés megmaradó fiút meg
szinte kiszorították a lányok. A fiúk, hogy
már nagyon kevesen maradtak, nem szíve-
sen jöttek a lányok közé. Nem maradtak
meg egy lány társaságban, mert akkor
gúny tárgyaivá váltak. Így idővel teljesen
elnőiesedett ez a sportág az iskolánkban.

A kollégák kezdetben nagy örömmel
vették. Elfogadták. Hiszen kihatott a gye-
rekek személyiségére is. Ez egy kisegítő
iskola, így nagyon fontos volt, hogy az ug-
rókötelezésben sikerélményt szerezhettek.
Aki itt sikerélményhez jut, az valahol ki-
egyensúlyozottabb lesz, fejlődik a szemé-
lyisége. Ha nem jut sikerélményhez, na-
gyon valószínű, hogy nem lesz kiegyensú-
lyozott ember. Ezeknek a gyerekeknek a
tanulásban például kevesebb lehetőségük
nyílik sikerélményt szerezni. Ez minden-
képpen nagy motiváló erő volt.

Akkor jelentkeztek az első problémák,
amikor elkezdtünk versenyekre járni.
Részt vettünk a Magyar Kötélugró Szövet-
ség által rendezett versenyeken. Szóval
utazgatni kellett. Először az országban, az-
tán a világban. Már az országon belüli uta-
zások is sok konfliktushoz vezettek. A
kollégák is többször a kötélugrás ellen be-
széltek, merthogy fontosabb a tanulás.
Többször azzal büntették a gyerekeket,
hogy nem engedték el őket edzésre, ver-
senyre. Szóval ezzel neveltek. Persze én
nem tartom ezt nevelésnek. 

Az országos versenyeken való részvé-
telkor már bekapcsolódott a kötélugrásba
az én két lányom is. Úgy is bővült a csa-
pat, hogy a város más általános iskoláiból
is szivárogtak gyerekek, akik hallottak a
sportágról és szerették volna csinálni. Ez
áttételesen okozott problémát, mert ezek a
gyerekek gyorsabban tanultak, mint a ki-
segítő iskolások.

A cigánylányok az egyéni versenyeken
nem sok sikerélményhez jutottak, mert ak-
kora tehetségük mégsincs, mint a normál
általános iskolába járóknak. Például ah-
hoz, hogy egy egyperces koreográfiát
megjegyezzenek, ahhoz nem volt elegen-
dő a szellemi képességük. Szóval nem a fi-
zikai képességeikkel volt probléma, ha-
nem a tanulási képességeikkel, az emléke-
zetükkel. Az egyperces gyakorlatnál meg
kell jegyezni, hogy az milyen elemekből
áll, azok hogyan következnek egymás
után. Ezt egy olyan kislánynak nagyon ne-
héz megtanítani, aki olvasni nagyon nehe-
zen tud, számolni nem tud, nem ismeri a
számfogalmakat. Ezt a komplett gyakorla-
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tot, egy kűrt, mint a korcsolyában, teljesen
önállóan kellene bemutatni. Kiállni renge-
teg ember elé és ott bemutatni. Persze ez
relatív, hogy mennyire jutottak sikerre,
mert az első hatba azért be tudtak kerülni.
Sokan nem is hitték el, hogy ilyen iskolá-
ból vannak ezek a gyerekek. Például ami-
kor bemutatókat tartottunk, ezekről a gye-
rekekről senki nem gondolta, hogy kisegí-
tő iskolások, és nem tudják sokszor, hogy
a 60 a nagyobb szám-e, vagy a 80.

Azok a lányok, akik más általános isko-
lákból kapcsolódtak be a versenyzésbe,
azért voltak olyan nagyon fontosak, mert a
csapatgyakorlatok során sokat segítettek
abban, hogy a két, három vagy négy ci-
gány kislány is jól tudjon szerepelni. Az
általános iskolás gyerekek jó értelmi ké-
pessége kellett ahhoz, hogy a gyakorlato-
kat zökkenőmentesen megcsinálják és az
élen végezzenek. A cigánylányok integrá-
lódtak abba a társaságba, amely meg na-
gyon toleráns volt velük. Persze erre szük-
ség volt, mert egyrészt nehezebben tanul-
ták meg az elemeket és a gyakorlatot.
Másrészt sok esetben gyakorlat közben is
kellett mondani nekik, hogy most merre
menjenek, hogyan helyezkedjenek, melyik
elem következik. Kellettek olyan gyere-
kek, akik ott gyakorlat közben is segítet-
tek. Ott mi már kívülről nem tudtunk segí-
teni. Az, hogy ott bent gyakorlat közben
irányítják egymást, az kívülről nem lát-
szott, de így volt.

Ez nem okozott problémát a gyerekek
között. Nagyon nagy türelemmel rendel-
keztek a többiek, mert erre megtanítottuk
őket. Tudták, hogy csak így tudnak együtt
dolgozni. De nemcsak a versenyeken kel-
lett nagy türelem hozzájuk, hanem a hét-
köznapi életben is. A hétköznapokban is
úgy zajlott az életünk, hogy ők visszahú-
zódtak, megpróbálták az ő kis szűkebb kö-
zösségüket megtartani. És mindig nekünk
kellett őket újra és újra hívni, hogy gyertek
közénk, legyetek velünk. Nem volt ebből
sosem gond. 

A családokkal való kapcsolatunk is ér-
dekes. Amit tőlünk kaptak, azt elfogadták,
de maguktól semmit nem tettek azért,
hogy valamijük legyen, valami a házuk tá-

ján szebb, jobb legyen. Nem törték magu-
kat a munka után, inkább a segélyért kilin-
cseltek és követelték, hogy oldja meg az
önkormányzat helyettük azokat a dolgo-
kat, amiket más családok is maguk olda-
nak meg. A gyerekek, a kötélugró gyere-
kek közül is még többen itt lennének, ha a
családjuk hagyná. 

Az egyik kislány 16 éves volt, mikor a
nyolcadikat befejezte. Már ezt az osztályt
is csak rábeszélésre engedték neki elvé-
gezni, mert mennie kellett dolgozni. Ugye
a családból a férfiak nem dolgoztak, mert
nem értettek semmihez, nehezen találtak
munkahelyet. Bár nem is nagyon keresték.
Így a nőknek kellett dolgozniuk. Az édes-
apjuk 52 éves volt, neki sem volt munka-
helye, de azt a színvonalat, amit a velünk
töltött évek alatt elértek, már szerették vol-
na tartani. Dolgozott az anyuka, a nagyob-
bik lány, és el kellett mennie Zsaninak is.
A mi segítségünkkel kapott először mun-
kát. Takarított. De ezzel a munkával is ba-
ja volt az apukának, hogy nem fizetnek
eleget. Az sem volt szerencsés, hogy ez a
munkahely ott volt közvetlenül a házuk
mellett, és az apuka mindenfélékbe bele-
avatkozott, amikbe nem kellett volna. Az-
tán, amikor betöltötte a tizennyolcat, akkor
szalag mellé ment dolgozni.

A házuk környéke is lassan átalakult.
Bepucolták például, pedig előtte sokáig
félkészen állt. Építettek hozzá fürdőszo-
bát, rendbe tették az udvart, ami korábban
olyan volt, mint egy MÉH-telep. Megnőt-
tek az igényeik. Nem azért, mert mi mond-
tuk, hanem azért, mert a gyerekek hazavit-
tek egy olyan kultúrát, amely vonzó volt
nekik. Elmesélték, hogy merre jártak. Ott
miket láttak, hogyan laknak máshol az em-
berek. Például Ausztráliában is családok-
nál laktunk. De többször laktunk szállodá-
ban is, nem is akármilyenekben. Biztos
nem is tudják, hogy ennek a hatására, de
átalakultak. Meg nem is fogják azt soha
beismerni, hogy ez így hatott rájuk.

Amikor a gyerekeket hazavittük, min-
dig megállították a buszt egy sarokkal
előbb, vagy akár kettővel, hogy ne lássuk,
hová mennek haza, milyen körülmények
közé. Azt is látták, hogy mi magunk ho-

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

02
/1

0

101

Szemle



gyan lakunk, mert ha úgy indultunk ver-
senyre, akkor gyakran nálunk aludtak,
vagy az ismerőseinknél.

A család megnézte a gyerekeket, ami-
kor szerepeltek. Azt, hogy rendszeresen
jöttek volna, azt nem lehet mondani, de
volt egy időszak, amikor igen. 

A balogunyomi családot tényleg nagyon
szerettük. Olyannyira, hogy amikor vittük
haza a gyerekeket, behívtak magukhoz.
Nem csak vendégül láttak, de adtak tojást és
egyebet is, és nem lehetett nem elfogadni. A
vendéglátáskor is nagyon kellett alkalmaz-
kodni, mert egy tálban volt mindenkinek a
vacsora. Szóval kedves emberek voltak, de
hozzáteszem, hogy velünk. Mások nem 
ezt mondják. 

A rokoni körben a
kötélugró gyerekek
családjának fejlődé-
sét irigyelni kezdték,
és fűtögették őket,
hogy mi, edzők az ő
lányaikon gazdag-
szunk meg. Követel-
jenek többet, pénzt a
lányok után. Avval
támadtak nekünk,
hogy mi csak kihasz-
náljuk a lányokat és
zsebre tesszük a
hasznot. Megkérdez-
tem az anyukát,
hogy tisztában van-e avval, hogy mennyi-
be kerül egy repülőjegy Ausztráliába. Ak-
kor 210 ezer forint volt. Úgy teremtettük
rá elő a pénzt, hogy sorra jártunk minden
lehetséges szponzort. Hozzáteszem, hogy
sokkal nehezebben adtak, amikor meghal-
lották, hogy cigánygyerekeknek lesz. Volt
olyan nagy cég, amelyik ezek után 5000
Ft-ot adott. Holott nekünk akkor olyan
gondjaink voltak, hogy nem tudtunk cipőt
adni a lábukra, a családtól pedig nem lehe-
tett ezt elvárni. Nemcsak a sportruházatu-
kat kellett előteremtenünk, hanem a teljes
ruházatukat, utazótáskástól, fogkeféstől.

A mostani életükről nem sokat tudunk.
Talán leginkább Tündéről. Az ő élete elég
zűrös volt. Elvitte őt a családja külföldre,
ahonnan menekülve jött haza. Amikor kér-

deztem, hogy elmesélné-e valaha, hogy
mik történtek vele ott kint, azt mondta,
hogy nem. Sok pénze volt abban az idő-
ben, de hogy mit kellett neki ahhoz megél-
nie, azt nem tudjuk. Ami viszont örvende-
tes, hogy ők már kiléptek ezekből a körök-
ből. Persze nem az egész családjuk. Sze-
rintem ők maguk már kiegyensúlyozot-
tabb életet élnek, mint ha nem ismertek
volna meg velünk egy más, igényesebb
életformát.

Azt mondta nekem valaki, hogy ne ke-
seredjek el, mert én igencsak elkesered-
tem, amikor ezek a gyerekek bedobták a
törölközőt a kötélugrást illetően, hogy azt
nem lehet kitörölni egy emberből, amit így
megél. Lehetett volna nekik rengeteg

pénzt adni, de az
mind elfolyt volna.
De amit megéltek –
élmények, gondol-
kodásmód –, azt nem
lehet már elveszíte-
ni. Mondjuk egy
ausztrál család életé-
ben benne élni egy
hétig. Ha ebbe bele-
kóstolhat, az bizto-
san más, mintha adsz
n e k i
20 000 Ft-ot, hogy
legyél boldog egy
hétig. Amit ők itt

megtanultak, az talán az, hogy céljaik let-
tek. Például Zsanettnak már olyan irreális
elképzelései voltak, hogy ő akármilyen
emberrel már nem is fog szóba állni. Ho-
lott tudtuk, hogy az ő értelmi képességei
igencsak gyengék. Ezen erősen elgondol-
kodtunk, hogy jót tettünk-e velük. Hogy
felhoztuk őket egy olyan igényszintre a
társakat illetően is, amilyent nem fognak
megkapni tartósan sohasem. 

A munkát illetően is olyan igényeik let-
tek, amelyekhez viszont nem tudnak ele-
get tanulni a képességeik miatt. A takarító-
női állást is úgy kellett rájuktukmálni. Zsa-
nett fodrász akart volna lenni, de nem tu-
dott továbbtanulni, annyira gyenge képes-
ségű. Egy beszélgetésben ez nem volt fel-
tűnő, mert annyi helyen, érdekes dolgok
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Eleinte kimondottan utálta az
apukáját. Nem volt köztük tulaj-
donképpen kapcsolat. Ahogy kö-

zelebb kerültünk, kiderült, hogy ő
nem tartotta Zsanettet a saját
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között járt, amiket megfigyelt, lehetett ve-
le ezekről beszélni, de gondolati művele-
tekre, a legegyszerűbbekre is csak igen ke-
véssé volt képes.

Voltak kellemetlen és vicces esemé-
nyek. Például amikor még kisebbek vol-
tak, alsósok, és versenyre mentünk, a szál-
lás kollégiumban volt. Ezek a gyerekek
csak egy ágyban voltak hajlandóak aludni.
Egyszer, amikor Győrben volt verseny, a
kollégiumban eggyel kevesebb szállást
kértünk, hogy úgyis egy ágyban fognak
aludni. És amikor bementünk, utánunk ro-
hant a portás, hogy mi csalni akartunk. Fo-
galma sem volt, hogy ezek a gyerekek
hogy alusznak otthon és milyen lehet ne-
kik idegenben. Akkor pénzünk is alig volt,
és egy emberrel több jöhetett azon az áron.

Máskor szállodában, a Novotelben
szálltunk meg. Mindenkinek a szobájában
ott a hűtőszekrény tele étellel, itallal. Jön-
nek a gyerekek, hogy mennyi finomság
van a hűtőben és ők bizony ettek is már
ebből-abból. Mi sem vagyunk állandó
négycsillagosszálló-lakók. Így mire kide-
rült, hogy ezt a fogyasztást még négycsil-
lagos áron kellene kifizetni, már jócskán
fogyott a hűtőkből. Gyorsan végigszalad-
tam a szobákat, hogy ki mennyit és mit fo-
gyasztott pontosan. Aztán lementem a por-
táshoz és elmagyaráztam, hogy milyen té-
vedésbe estünk és gyorsan végigjártam az
éjszakai boltokat és visszapótoltam az el-
fogyasztott dolgokat, bolti áron. 

Az első pofont Tündi jelentette. Ő na-
gyon tehetséges volt, de nagyon lusta. Pe-
dig a világon a legjobb lehetett volna, ha
kitartóbb. Amikor nyolcadik után kima-
radt az iskolából, akkor abba is hagyta.
Aztán jött Zsuzsi, ugyanígy. Ezen már el-
gondolkodtunk. Ez a sportág ugyanis nem
az általános iskolások sportja, hanem in-
kább a középiskolás korosztályé. Mond-
tuk a többieknek is, hogy veletek mi lesz.
Persze fogadkoztak, hogy ők aztán nem
hagyják itt a klubot. Harmadiknak Zsanett
maradt el tőlünk, ahogy az iskolából kike-
rült. És akkor már nagyon elgondolkod-
tunk azon, hogy egyetlen kudarc, az egye-
di eset. De három ugyanúgy, már egy ki-
csit sok.

Közben egyre több gyerekünk lett kül-
ső iskolákból. Azt vettük észre, hogy las-
san több a máshonnét jött gyerek, és egé-
szen más velük dolgozni. Mindenben más.
Akkor derült ki, hogy mennyi energiát for-
dítottunk ezekre a gyerekekre. Egyáltalán
arra, hogy itt legyenek az edzésen, úgy
nézzenek ki, hogy el lehessen velük indul-
ni valahová. Legyen mit enniük az úton,
várja valaki őket, amikor hazaérünk. Ugye
ezek a dolgok természetesek egy átlagos
családban, de velünk nem egyszer előfor-
dult, hogy senki nem volt itt értük és indul-
hattunk ki Balogunyomba, hazavinni őket.
Az sem volt biztos, hogy ott lesz reggel a
vonatindulásnál, vagy nem tud kiállni a
csapat, mert nem jön el valamelyikük. Rá-
adásul szinte senkitől nem kaptunk köszö-
netet. Ezektől a szülőktől nem is lehetett
elvárni, mert ők nem érzékelték, hogy ez
mekkora pluszmunka nekünk. De a város
részéről sem kaptunk támogatást és a kol-
légáktól is inkább az irigység nőtt meg. A
kollégák inkább úgy gondolták, hogy hü-
lyék vagyunk, hogy ezt vállaljuk. Egyszer
kaptunk az elmúlt 10 évben jutalmat és ak-
kor is a legkevesebbet. Most is jöhetnek a
cigánygyerekek az edzésre, de azt már –
ezek után – nem vállaljuk, hogy a mosda-
tástól a cipő beszerzéséig mindent elvállal-
junk úgy, hogy senki nem becsüli meg ezt.
Így viszont ezek a gyerekek nem marad-
nak meg.

Persze sajnáljuk, de belefáradtunk. A
városi iskolákból jövő, átlagos, de normál
képességű gyerekekkel ugyanannyi mun-
kával kétszer akkora eredményt lehet elér-
ni. És nemcsak a konkrét gyakorlat- és
elemtanulásról beszélek most, hanem a
szervezésről, a versenyzésről, a szponzo-
rok kereséséről és a hasonló dolgokról.
Ezeknél a gyerekeknél elég azt monda-
nom, hogy mikor indulunk a versenyre és
mit kell hozni, és tudom, hogy rendben
van. Nem nekem kell azért idegeskednem,
hogy ott lesz-e, van-e ruhája és a többi. A
cigány gyerekeket továbbra is várjuk a kö-
télugró klubba, de csak úgy, ha nem ne-
künk kell mindent elintézni ahhoz, hogy
az edzésekre és bemutatókra, versenyekre
jönni tudjanak.
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Füle Magdolna
Azok a lányok, akiknek ötödikben az

osztályfőnökük lettem, már másodikos
koruktól kezdve ugróköteleztek. Már egy
kicsit túl jó is volt a kapcsolatunk, olyan
sokat voltunk együtt. Osztályfőnökként
is elmegyek minden gyerekemhez, de
persze a kötélugrók családját is jól is-
merjük. Nemegyszer azokban a ruhákban
járt az egész család, amiket tőlünk kap-
tak. Mi meg úgy szedtük össze azokat
magunktól és az ismerőseinktől, aztán
meg a szponzoroktól.

Az osztályban külön dicsőségfalunk
volt, ahol az ő sikereiket is kitettük. Ami-
kor Ausztráliában jártunk, többször is tar-
tottak élménybeszámolót az osztályokban.
A földrajzos kolléga több témában is me-
séltetett velük. Például az éghajlatról, nö-
vényzetről.

Nagyon gyenge tanuló volt mind a két
kislány. A humán tárgyak mentek nekik
jobban. A reál tárgyakat nem én tanítottam,
de tudom, hogy matematikából annyira
gyengék voltak, hogy már harmadik osz-
tályból nem léphettek volna tovább egy át-
lagos iskolában. Az utazásaink olyan jó ha-
tással voltak rájuk egyébként, hogy ha va-
laki együtt beszélgetett a csapat tagjaival,
akkor nem ríttak ki közülük. De ha azt
mondták nekik, hogy add össze a kilencet
meg az ötöt, már gondjaik lettek volna. 

A külsejüket, kiállásukat tekintve óriási
volt a fejlődés. Kezdetben hárman is az én
napközis csoportomból kerültek ki. Aztán
az egyik kislánynak börtönbe került az ap-
ja és elmaradt tőlünk. Ők hárman egy álta-
lános iskolás kislánnyal alkottak egy csa-
patot. Ott azon az országos versenyen, ott
dobogósok is lettek. Úgy mentünk el arra a
versenyre, hogy én itt az iskolában mosdat-
tam meg. Vittem neki a bugyitól elkezdve
mindent, hogy felöltözhessen. Körmöt
vágtunk, hajat mostunk. Így tudtunk vele
elindulni, mert egyébként olyan katasztro-
fális állapotban volt a gyerek, hogy nem le-
hetett vele egy versenyre elutazni. Ő elég
érdekes személyiség volt, nem fűzött hoz-
zá túl sokat a dolgokhoz, valószínűleg tet-
szett is neki, de ahogy hazajöttünk, két nap
múlva megint olyan állapotban volt, mint

azelőtt. Amit adtunk, azt vagy elajándé-
kozta, vagy elvették tőle, ezt nem lehet tud-
ni. Meg kellett vívnunk a magunk harcát
ebből a szempontból. A Zsuzsiékat a nagy-
mama nevelte. Ott egy fokkal jobb volt a
helyzet. Ő elég jó gondolkodású néni volt.
Szerette is, hogy járnak hozzánk és támo-
gatta is. Átérezte azt, hogy amit velünk
csinálnak az jó a gyerekeknek.

A sportöltözettel, amely nálunk ujjatlan
és testre simuló, nem volt gond. Egyrészt
kicsik voltak még. Másrészt a csapatban
lévő másik két lánnyal együtt voltak min-
dig, az öltözőben is és megtanultak egy
másik fajta kultúrát. Ilyen szempontból
óriásit fejlődtek. Olyan közegben éltek ve-
lünk, ami tetszett nekik és teljesen átala-
kultak. Az első időszakban teljesen cigány
ruházatban jártak. Aztán az évek során át-
alakult az öltözködésük is a miénkhez ha-
sonlóra. A családjuk ezt nem korlátozta,
különösen később, inkább örültek neki. A
népviseletet is inkább csak kényelemből
hordták, mert az otthon megvolt. Amikor
az ENZO elkezdett minket szponzorálni,
lassan nemcsak a gyerekek, hanem a fél
falu, a nagycsalád is a mi ruháinkban járt,
ezek modern sportruhák voltak.

A fejlődéssel elért színvonalat azóta is
tartják. Mi már régen találkoztunk velük,
mert a klubba nem járnak vissza. De akik
a klubtagok közül találkoztak velük, azt
mondják, hogy nagyon jól öltöznek, csino-
san, tisztán. Ha beszélgetsz velük, senki
nem mondaná meg, hogy valaha ide, ebbe
az iskolába jártak. Hiszen ez egy kisegítő
iskola, ahová hátrányos helyzetű és képes-
ségű gyerekek jönnek. Szerintem igénye-
sen élnek most is a családjukkal.

Az utazások alatt a cigány és a magyar
gyerekek együtt voltak. Ez tulajdonképpen
a többieknek volt nehezebb, nekik kellett
tolerálniuk, mert nem voltak egyenlő part-
nerek. Ehhez az értelmesebbnek kellett al-
kalmazkodnia. Ausztráliában úgy voltunk,
hogy ketten-ketten egy családnál. Csak
Zsuzsit mertük a legnagyobb magyar lány-
nyal elengedni külön, a másik három ci-
gány kislány velünk lakott. De nem azért,
mert nem bíztunk meg bennük, hanem
mert nem találták volna fel magukat. És
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régebben volt is egy eset, még az elején,
hogy egy versenyre utaztunk. Egy ismerő-
sünknél éjszakáztunk és sajnos jött utána
egy telefon, hogy eltűnt egy aranygyűrű.
Na ettől a ténytől teljesen készek voltunk,
de ez még nagyon az elején volt. El nem
ismerte, hogy ő volt, de aztán erről renge-
teget beszéltünk és soha többet nem is tör-
tént semmi ilyen. Azért nem mertük őket
nagyon egyedül elengedni, főleg amikor
idegen családoknál laktunk. Külföldön
senki nem foglalkozott azzal, hogy ők ci-
gányok. Ott ugyanolyan gyerekek voltak,
mint a többi külföldi. Nem lehetett róluk
tudni, hogy milyen családokból jönnek, s
hogy a családjuk milyen körülmények kö-
zött él. Persze a megjelenésük a szponzori
ruhákkal teljesen olyan volt, mint bárme-
lyik gyereké.

Az első külföldi utazásra a három ver-
senyző gyerek egyedül ment a kötélugró
szövetség embereivel. Ez a verseny Ame-
rikában volt, és csak annyi pénzt tudtunk
összegyűjteni, hogy a versenyzők kiutaz-
hassanak. Akkor, ez körülbelül három év-
vel volt az aranygyűrűs eset után, már nem
féltünk attól, hogy rendesen megállja-e a
helyét idegenek között. Ezek a gyerekek a
mai napig nem dohányoznak, nem zülle-
nek. Tündi 19 éves volt, amikor szült és ez
óriási dolog ebben a közegben.

Érdekes, hogy a Zsani kapcsolata a csa-
ládjával is nagyon megváltozott, amíg
hozzánk járt. Eleinte kimondottan utálta
az apukáját. Nem volt köztük tulajdon-
képpen kapcsolat. Ahogy közelebb kerül-
tünk, kiderült, hogy ő nem tartotta Zsanet-
tet a saját gyerekének, mert amikor szüle-
tett, akkoriban éppen börtönben volt. Pe-
dig nagyon hasonlítottak, természetre is.
Ahogy Zsani szépen jött fölfelé a sikerei-
vel és ő lett a leghíresebb ember a család-
ban, az apuka hozzáállása is teljesen meg-
változott. Eleinte konkrétan hülyegyerek-
nek tartották, mert a testvérek között ő
volt a legbutább, többször bukott is. Tény-
leg gyenge is volt. Aztán amikor megje-
lent róla cikk az újságokban, vitte haza az
érmeket, akkor ő lett a kedvenc.

Amikor ide kerültek az iskolába, kimen-
tem hozzájuk Balogunyomba. Az anyuka

igen csodálkozott, hogy kimentem oda
Szombathelyről, mert van, aki a kollégáim
közül is fél kimenni ezekhez a családok-
hoz. Én úgy érzem, hogy csak akkor tudok
rendes kapcsolatot kialakítani a családok-
kal és a gyerekekkel, ha elmegyek hozzá-
juk. Hat gyerekük van és olyan jó lett álta-
lunk a család kapcsolata az iskolával, hogy
azt a gyereket is ide akarták már íratni, aki
nyugodtan megállta volna a helyét a nor-
mál általános iskolában is, mert ő semmi-
lyen szempontból nem volt fogyatékos.
Úgy kellett lebeszélni őket, akkora volt a
bizalmuk a mi iskolánk iránt és a bizalmat-
lanságuk a többivel szemben. Ebben az is-
kolában találta meg a család azt a pluszt,
hogy törődnek vele. Persze segítettünk az
iskolaválasztásban. A kislány azóta is nor-
mál általános iskolába jár.

Bánhegyi Kata
Előfordult, hogy egyszer csak elvonul-

tak négyen a cigánylányok és nem foglal-
koztak velünk. Aztán amikor kérdezgettük
őket, hogy mi baj van, mondták, hogy
semmi, csak éppen olyanjuk volt, hogy el-
vonultak egy kicsit.

A családjukról nem nagyon beszéltek.
Talán azért, mert látták, hogy a mi család-
jaink milyenek, hogyan lakunk. Időnként
hazavittük egymást és így ők is látták,
hogy milyen nálunk. Gondolom, aztán
összehasonlították és ezért nem akartak ró-
la beszélni. Olyan többször volt, hogy ha-
zavittük őket Balogunyomba és hamarabb
megállították a buszt és inkább gyalog
mentek haza az utolsó szakaszon. A csa-
ládjuk időnként eljött megnézni őket, de
viszonylag ritkán.

A gyakorlatokat ők is rendesen csinál-
ták, csak háromszor annyit kellett gyako-
rolniuk, mint a többieknek. Ötször-hatszor
is elmagyaráztuk, hogy hova lépjenek, me-
lyik kezét emelje. Csak sokkal többet kel-
lett gyakorolni velük, amíg sikerült. Nem
rontottak többet, mint bármelyikünk. Eb-
ből sosem volt probléma, ez mindenkivel
előfordult. Ezért senkit nem szoktunk le-
szúrni, rendes csapatként működtünk. Ha
valaki hibázott, persze, idegesek voltunk,
de mindenki egyformán, ebben semmi kü-
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lönbség nem volt. Volt, aki nem annyira.
Zsanett volt talán a legidegesebb közülük,
de ő meg nagyon jó versenyző volt. A ver-
senyen a legjobbat tudta kihozni magából.

D.-né
H. A.-t az édesapja neveli. Az édesany-

ja még alsó tagozatos korában elhagyta
őket. Úgy, hogy kisétált a lépcsőházból és
új családot alapított, ahol gyerekei is szü-
lettek. Az édesapa A.-t és húgát egyszerű-

en, de rendesen nevelte. A Gyámügyi Ha-
tósággal együttműködött.

Két éve, amikor A. már nagyobb lett és
az édesanyja úgy gondolta, hogy már vala-
mire használható – akár a testvérei mellett,
vagy talán az utcán –, elcsalta az édesapá-
tól. Egy év múlva viszont, mikor lopáson
kapták, újra visszaküldte hozzá. 

H. Ekler Judit
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