
Mediawave, spontán táncház a komáromi erőd előtt. 
Fotó: Hegedűs Katalin
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Látóutakon és ifj úsági tréningen vettek részt a 
Leleményes Hőseink program fi atal közösségei

Megyéről megyére a Mediawave-en

A  Nemzeti Művelődési Intézet Leleményes Hőse-
ink programja a 2014/2015-ös tanév első iskolai féléve 
során buzdította országszerte példaképkeresésre és kö-
zösségi cselekvésre az általános és középiskolás fi atalo-
kat. A részt vevő fi atal közösségeknek szűkebb pátriájuk 
értékadó helyi hősét kellett felkutatniuk, s személyéből 
inspirációt merítve a közösség javát szolgáló saját kez-
deményezést útjára indítaniuk.

A  programba bekapcsolódó fi atal csapatok közül 
szakmai testület emelt ki tizenkettőt: a  közösségek 
tagjai ötleteik megvalósítását vagy folytatását segítő, 
kifejezetten rájuk szabott ifj úsági tréningen vehettek 
részt Lakitelek Népfőiskolán június 29-től július 1. 
között.

A  további, különösen jól teljesítő ifj úsági közössé-
gek tagjai háromnapos tanulmányi útra – ún. látóútra 

– utazhattak, megismerve a hazai jó gyakorlatokat, ér-
dekes kezdeményezéseket a közösségfejlesztés, ifj úsági 
munka, önkéntesség és közösségi művelődés területén. 
A  Nemzeti Művelődési Intézet az ország keleti, illetve 
nyugati régióiba is szervezett számukra egy-egy látó-
kör-szélesítő kirándulást: a  kelet-magyarországi útra 
június 19–21., míg a nyugat-magyarországira június 
25–27. között került sor.

Május 2-án – a tavaly hagyományteremtő módon meg-
rendezett program folytatásaként – immár második alka-
lommal terítettek értékasztalokat a Mediawave együttléten a 
Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái. A megyék egyedi 
kulturális-gasztronómiai kincseit, valamint a megyei értéktár 
bizottságok munkáját bemutató értékasztalok mellett mes-
terségbemutatók, helyi portékák vására, illetve hagyomány-
őrző produkciók is színesítették a Nemzeti Művelődési Inté-
zet „értékőrei” kínálta programpalettát.

A  fenntartható gazdálkodást folytató termelők gasztro-
nómiai különlegességekkel csábították a nagyérdeműt, a  be-
mutatkozó népi kézműves mesterek között éppúgy szerepelt 
tojásfestő, csuhé- és szalmafonó, mint keramikus, fafaragó, 
vagy éppen szőnyegszövő. Akik pedig igazán aktívan akarták 
megtapasztalni a megyék kultúráját, néptáncot és népdalokat 
tanulhattak avatott muzsikusoktól.

Egy játék, amiről elmondható: 
egyedül nem megy

A székkutasi közösség büszkén 
mutatja az átvett emléklapot

Projekttervezés 
kockáról kockára

A Peron Music Alapítványnál a dobo-
lásba is belekóstolhattak a fi atalok

A fi atal résztvevők büszkén viselték 
a projekt pólóját a találkozókon

Egy kis játékra mindig volt idő 
a Látóúton

Búcsú csoportkép a lakiteleki tréning résztvevőiről
Népviseletben várták a szabolcsi 

kollégák a vendégeket

Helyi termékek 
a Bács-Kiskun megyei értékasztalon

Néptáncbemutató 
az értéknapon

Kézműves foglalkozásból 
sem volt hiány

Emléktárgyak is készültek agyagból Szegedi papucs a Csongrád megyei értékasztalon

Fotók: Hajnal Ágnes és Huszerl József
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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

A Szabédi-napokon találkoztak 
a romániai magyar házak
Kolozsvárott az idén 130 éves Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület, a Korunk Stúdió és a Romániai Magyar Népfő-
iskolai Társaság közös szervezésben 
2015. május 8−9-én a XXIV. Sza-
bédi-napokon konferenciával és 
szakmai programokkal tisztelgett 
Szabédi László szellemi hagyatéka 
előtt. Az emlékprogramok mellett 
sor került a Romániai Magyar Há-
zak III. Találkozójára is, melynek 
fókuszában a hálózatépítés és az 
ifj úsági munka összefüggései, lehe-
tőségei álltak.

Újabb mérföldkövéhez érkezett a Több-
célú közösségi terek fejlesztése program
Több mint száz szakember részvételével rendezte meg a 
Nemzeti Művelődési Intézet május 20-án a Lakiteleki Népfő-
iskola Kölcsey-házában a Többcélú közösségi terek fejleszté-

se program követke-
ző országos szakmai 
konferenciáját, mely-
nek során bemutatták 
a projekt keretében a 
közösségi művelődés 
számára kifejlesztett 
huszonöt szolgálta-
tásfejlesztési modellt.

Átadták a Hírös Agórát
Június 19-én Kecskeméten átadták a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifj úsági Központot. A széles közösségi igényeket kiszolgá-
ló, megújult szakmai tartalommal rendelkező új típusú tér-
ségi közművelődési intézményben 33 új szolgáltatás indul, 
s  számos fi gyelemreméltó építészeti fejlesztés valósult meg. 
Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának kultúráért felelős helyettes államtitkára a megnyitón 
elmondta az Új Széchenyi Tervből támogatott közművelő-
dési fejlesztés célja 
egy olyan közösségi 
intézménytípus lét-
rehozása, amely mű-
velődési, oktatási és 
felnőttképzési szere-
pet tölt be, ugyanak-
kor gazdag kulturális 
szolgáltatást is kínál.

Önkormányzatokat és szakembere-
ket díjaztak a vándorgyűlésen
Május 12-14-e között Budapesten tartotta a Magyar Nép-
művelők Egyesülete a XXXII. vándorgyűlését. A  nyitónapon 
Sajó Attila, a Magyar Népművelők Egyesülete elnöke adta át 
az országos szervezet által alapított díjakat. Önkormányzatok 
a közművelődésért díjban részesült Palotás Község Önkor-
mányzata, Dabas Város Önkormányzata, valamint Budapest 
Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. 
Kiemelkedő szakmai munkájáért a Magyar Népművelők Egye-
sülete plakettben részesült Berényiné Szilaj Ilona, a hajdúszo-
boszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója, Kiss Dorottya, a székesfehérvári A Szabadművelő-
dés Háza igazgatója, továbbá Kovács Lászlóné, több budapesti 
közművelődési intézmény volt gazdasági vezetője, a  Magyar 
Népművelők Egyesületének és a Budapesti Népművelők Egye-
sületének pénzügyi vezetője és elnökségi tagja.

Elindult a Pajtaszínház program
Június 6-án sajtótájékoztatón jelentette be a Pajtaszínház 
mintaprogram indulását Mágocson Dr. Hoppál Péter kultú-
ráért felelős államtitkár, Szabó Ágnes, a  Magyar Teátrumi 
Társaság alelnöke és Polyák Albert, a  Nemzeti Művelődési 
Intézet mb. főigazgatója. Az amatőr színjátszás eszközrend-
szerével a helyi társadalom erősítésére irányuló programot a 
Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal 
együttműködésben, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak támogatásával valósítja meg hat megye 24 településén.

Megyenapon járt a vándortérkép
Első megyenapját rendezte meg június 16-án Borsod-Aba-
új-Zemlén megye a szerencsi Rákóczi-várban. A megyenap 
dátuma a történelmi emlékezet része: 1703-ban ezen a na-
pon bontott zászlót II. Rákóczi Ferenc, s  vette kezdetét a 

szabadságharc, s  a több 
mint 300 évvel ezelőt-
ti történelmi esemény 
ezer szállal kötődött a 
megyéhez. A  Magyar 
Értékek Vándortérképét 
és Vándorkódexét is 
vendégül látó megyenap 
fő témájául a helyi érté-
kek bemutatása mellett 
a fejedelemről szóló em-
lékezés szolgált.
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A nagy titok

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Örökérvényű igazságot írt le Kazinczy Ferenc 1808-ban. Tanácsa megszívlelendő mindenki-

nek, s kötelező penzum azok részére, akik a köz szolgálatában állnak, akik a célok megvalósítá-

sába mások erejét, közreműködését is bevonják, pénzét költik, még ha ez utóbbi nem is köthető 

konkrét személyhez, „csak” a közhöz. A  jó célok közérthető megfogalmazása kötelező elvárás 

azok felé, akik sajátjukon kívül mások cselekvésére is számítanak tervük végrehajtásában. Lát-

szólag így van ez minden hosszabb és rövidebb program elindításánál, de a gyakorlat igen sok-

szor mást mutat. Egykoron, rendezvényszervező kurzusok képzőjeként a tananyagban szereplő 

forgatókönyv készítőinek mindig feltettem a kérdést: miért csináljátok a tervezett programot 

(szüreti bált, fesztivált stb.), s a spontán válasz szinte mindegyik alkalommal meglepődött, cso-

dálkozó tekintet, s  majd az „így szoktuk”, a  „polgármester mondta” panelek voltak. Uniós pá-

lyázatok szakmai értékelőjeként is gyakran találkoztam olyan leírásokkal, ahol a 30-50 milliós 

igényelt összegért Magyarország, sőt Európa foglalkoztatási problémáinak megoldását vállalta a 

kulturális projekt gazdája. Adjuk oda a teljes összeget, gondoltam, ha ez ekkora összegből meg-

oldható, de a szakmai felelősség nem engedte leírni a felelőtlen javaslatot, mert becsülhető volt 

a kivitelezés lehetetlensége. S milyen gyakran találkozunk kisebb-nagyobb programok, vezetői 

pályázatok olvasásakor a nem valós probléma (megoldandó feladat) tényszerű leírásával és az al-

kalmazandó eljárások, módszerek rendszerezetlen felsorolásával. Böjte Csaba ferences szerzetes 

mondta egy vele készült fi lmes interjúban: nekem már elegem van abból, hogy akik ide jönnek Er-

délybe, a többségük az itteni magyarságot akarja megmenteni! Én pedig csak ezt, s azt a gyereket, 

mutatott a körülötte álló, futkározó csöppségekre!

Ha hasznosak akarunk lenni azokon a területeken, ahol dolgunk van, az egyes emberek, ki-

sebb-nagyobb közösségek, települések javát kell szolgálnunk. Ehhez azonban mérnöki pontos-

sággal, pedagógiai, pszichológiai felelősséggel fel kell mérni a valós állapotot, a megoldandó és 

végrehajtandó feladatot, s a beavatkozás módját, menetét. A szabályozott folyamatok és az érzé-

kelhető eredmények adják az ön és a mások által végzett értékelés alapját. Jót tenni felelősség, jól 

dolgozni kötelesség!

Polyák AlbertPolyák Albert
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A szakmai megújulás alapértékeiről

Domokos LászlóDomokos László

„a rend értéket teremt”
Gazdasági kibontakozás és művelődés.

A közpénzek felhasználásának megítélése az Állami 
Számvevőszék szakmai értékrendjében*

Jó reggelt, jó napot kívánok! Hal-
lom, hogy alkalomadtán elvonulnak 
újragondolni a kultúrát és megpró-
bálják értelmezni a világ nagy kihí-
vásait. Amikor erről itt beszélgettünk 
reggel, mondtam, hogy igen, a Szám-
vevőszékben is sokszor újra kell gon-
dolni, hogy tulajdonképpen mi végre 
vagyunk, mi is az, amiért minket a 
közpénzből fi zetnek. Ezt szervezeti 
szinten, és sok esetben egy-egy kol-
léga szintjén is újra és újra kell gon-
dolni, mert az nem olyan magától 
értetődő. Sokszor a napi élet gondjai, 
keveredései között elveszíti az em-
ber, az életnek mi is a célja, értelme, 
a  szervezet tulajdonképpen miért is 
dolgozik, és énnekem személy szerint 
hogy kell ehhez viszonyulnom. Ezért 
azt gondolom, hogy egy nagyon érté-
kes találkozó ez, jó, ha erre szánnak 
időt, energiát, fi gyelmet. Mindezek 
tudatában próbálok önöknek valami 
értékeset, hasznosat elmondani.

Egy kicsit rendhagyó lesz az elő-
adásom, mert hivatalosan az ÁSZ 
elnökeként jellemzően az ellenőrzé-
si tapasztalatainkról beszélek, az ott 
megfogalmazott következtetéseknek 
az ismertetéséből szokott állni az elő-
adásom. Ez lesz most az első felében, 
azért ezt a jó hagyományt megtarta-

nám. De egy gondolati modellt is be 
fogok mutatni, mégpedig az elmúlt 25 
év alpolgármesteri, önkormányzati 
tapasztalatai, megyei közgyűlési el-
nöki tapasztalatai alapján. A kultúrát 
irányító területen volt módom elég 
sokat foglalkozni – többek között – a 
kultúra kihívásaival is. Elmondom, 
hogyan látom a kulturális tér értelme-
zését, a  21. században való modern, 
életképes, fenntartható megközelíté-
sét. Legalábbis egyik megközelítését, 
a  közgazdász, a  volt önkormányzati 
múltú ember látásával, aki az életben 
való megvalósíthatóság szemszögéből 
és kevésbé idealisztikus alapon pró-
bálja a világot nézni. Előadásom har-
madik részében arról szeretnék szólni, 
amiért ma kicsit emelkedettebben 
is találkozunk, ez pedig az, hogy egy 
olyan megállapodást, együttműkö-
dést rögzítünk, amely keretet ad a 
magyar társadalom pénzügyi kultú-
rájának a fejlesztéséhez, ami legalább 
annyira nemes dolog, mint bármely 
közösség kultúrájának, hagyományai-
nak az őrzése, ápolása, fejlesztése. Ez 
egy hatalmas kihívás mindenkinek. 
Úgy gondoljuk, nagyon sajátosan, 
hogy a Számvevőszék és az önök in-
tézményi-hálózata közötti kapcsolat 
előreviheti a nemzet ügyét.

Ha megengedik, akkor belekez-
denék az előadásomba. Bemuta-
tom magunkat, ha úgy tetszik, egy 
névjegykártyát nyújtanék át először. 
Tehát az Állami Számvevőszék az 
Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gaz-
dasági ellenőrző szerveként defi ni-
álódott. 1989 októberében alkották 
meg újra a törvényben, de egyébként 
a kiegyezést követően 1870-től 1949-
ig, mint független alapintézmény, az 
akkori országgyűlésnek alárendelt 
szerv, egy parlamentarizmuson ala-
puló rendszernek – az ellensúlyok 
rendszerében – a legfőbb ellenőrző 
szerve. Most vagyunk 25 évesek, a 25 
év alatt megpróbáltuk újraépíteni a 
rendszert. Talán itt érdemes egy pilla-
natra megállni, hogy mennyiben más 
egy olyan ellenőrző szervezet, amely 
‘89 után jött létre, és mennyiben, ami 
előtte volt. Annyiban különböznek, 
hogy milyen keretrendszerben gon-
dolkoznak. Ellenőrizni minden társa-
dalmi közegben szoktak. Királyoknak 
is voltak ellenőreik, a császároknak is, 
a  fáraóknak is. Mert ugye az államot 
fenn kell tartani, az államnak vannak 
pénzügyei, a pénzügyeket ellenőrizni 
szokták. Van a parlamentarizmus-
ban is ilyen rendszer. Lehetne kérdés, 
hogy mi volt akkor ‘49 és ‘89 között. 

* A 2015 februárjában a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett „Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni”. A Nemze-
ti Művelődési Intézet a szakmai megújulás alapértékeiről tartott országos konferencián elhangzott előadás.
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Az picit olyan volt, mint az önök kul-
turális élete. Megmondták, hogy hogy 
kell lennie. Betagolták a kormányza-
ti szervek közé, tehát gyakorlatilag 
a végrehajtó hatalom részévé tették. 
Egyébként ma a világban nem kevés 
országban, a  legnépesebb országok-
ban is így van. Nem egy audit1 típusú 
szervezet, hanem a kormány ellen-
őrző minisztériuma, mondjuk így. 
Magyarországon is ilyen volt 40 évig. 
Aztán volt többféle elnevezése, több-
féle jogállása. Nyilván azáltal, hogy a 
Parlament mellett dolgozó szervezet-
té vált, ezáltal egy új kihívás elé került, 
hiszen az átláthatóság, elszámoltat-
hatóság, a  közpénzek eredményes 
költése értékének van alárendelve, ha 
úgy tetszik, az Alaptörvény és az ÁSZ 
törvény is ezt fogalmazza meg. Fel-
adataiban, jellemzően, amit önök is 
tudnak, ellenőriz. De emellett elem-
zést végez, tanácsadói tevékenységet, 
sőt tudományos tevékenysége is van 
az intézménynek, impakt faktoros2 
tudományos lapjával is fémjelezve. 
Mindezen tevékenységével pozitív 
változásokat kívánunk elindítani, il-
letve támogatást kívánunk adni, hogy 
fenntarthassuk, illetve jobbá tegyük a 
magyar állampolgárok életét. A nem-
zeti kultúra ápolása, a kulturális érté-
kek megőrzése, alapjaiban határozza 
meg egy nemzet társadalmi fejlődési 
lehetőségeit – vallom én magam is –, 
a  következő generáció életkörülmé-
nyeire is döntő befolyással bír. Éppen 
ezért rendkívül lényeges kérdés a 
kultúrára, a  művészetekre, valamint 
az ismeretek széleskörű terjesztésére 
fordított közpénzek szabályos, haté-
kony felhasználása, hiszen minden 
ezekre a területekre fordított közfo-
rinttal a saját nemzetünk kulturális 
fejlődését, illetve a magyar emberek 
tudásának bővülését szolgáljuk. Te-
hát van egy magasabb, közjóba vetett 
hit, amit az Állami Számvevőszéki 
törvény a Parlamentben 2011-ben 
elfogadva megfogalmazott, hogy a jó 
kormányzáshoz is hozzá kell járulnia 
a Számvevőszéknek. Egy ENSZ ál-
tal megfogalmazott, tizenegynéhány 
évvel ezelőtt minden tagországnak 
tett ajánlás ez, és ez az a törvény, ami 

Magyarországon ezt megfogalmazza. 
Újraértelmezte a Számvevőszéknek 
is nagyon sok feladatát. Például, nem 
csak ellenőrzünk, hanem dolgunk, 
hogy jó hatást váltsunk ki a közpénz-
ügyek, a  közgondolkodás, a  közélet 
szempontjából. Rendkívüli fontosnak 
tartom – mondtam, amikor 2010-ben 
megválasztottak –, hogy a rend érté-
ket teremt. Ha az ember elmegy egy 
olyan épületbe, egy olyan intézmény-
be, egy olyan otthonba, ahol rendet-
lenséget lát, akkor azért ott elgondol-
kozik, hogy például kölcsönt adna-e 
annak a családnak, hogy elhiszi-e, 
hogy amit neki mondanak, az úgy van, 
hiszen a külső jelek nem azt mutatják, 
hogy egy átgondolt, rendezett, jól mű-
ködő, gazdálkodó szervezet. A  rend 
és a bizalom vonzzák egymást. De ez 
olyan egy picit, mint az adófi zetés, azt 
nagyon nem szereti senki sem, de ha 
más fi zeti, akkor rendben van, még 
fi zethetne többet is. Ugyanez a hely-
zet a rend tekintetében. A rendet, én 
úgy gondolom, magunknál is meg kell 
tudni teremteni, és akkor ez további 
bizalmat épít, de további felelőssé-
geknek a hitelére ad mandátumot, le-
hetőséget. Egész tevékenységünk arra 
irányul, hogy az Állami Számvevő-
szék a jó kormányzáshoz való hozzá-
járulást megteremtse. És, mint ahogy 
mondtam, ezt 2011-től kezdődően 
nemcsak ellenőrzési, hanem elemzé-
si, tanácsadói, illetve egyre szélesebb 
körű társadalmi felelősségvállalási 
feladatok végzésével tesszük, de most 
megpróbálok majd alapvetően a kul-
turális és a művelődési területet érin-
tő kérdésekre fókuszálni.

Tisztelt konferencia, tisztelt jelen-
levők! Rátérnék ellenőrzési tapaszta-
lataink bemutatására, annak tanul-
ságaira, hogyan lehet a rendet meg-
teremteni. Ennek jegyében az ellenőr 
elmondja azt, hogy mitől nincs rend, 
vagy mikor van rend. És ezt nem csak 
úgy elvi alapon szeretném, hanem 
először is az önök intézetének a 2008-
2012 közötti működési ellenőrzésé-
nek a tapasztalatait szeretném az ÁSZ 
elnöke szavaival interpretálni. Nem 
feltételezve azt, hogy nem ismerik a 

jelentést, hogy nem olvasták el, illet-
ve felhívva a fi gyelmet, hogy elolvas-
hatják ezek után is az ÁSZ honlapján, 
hiszen az egy folyamatosan nyilvános 
jelentés, mint minden jelentésünk 
2011 óta, még a legkisebb települé-
sé is. Ez korábban nem így volt. Azt 
gondolom, ez is egy közösségszerve-
ző készség, egy rendhez való hozzá-
járulás, hogy a közösségnek joga van 
minden egyes közpénz ellenőrzésnek 
a tapasztalatait megismerni, és nem-
csak a vezetés dolga ez. Hiszen ez egy 
közös ügy, már csak azért is, mert 
közösen adtuk össze az adónkból, 
másrészt, mert közösen szeretnénk 
a pénzfelhasználás értékét megítélni, 
hitelessé tenni. Ezzel egy kicsit talán 
válaszoltam is arra, hogy mi a vál-
tozás lényege. A  Számvevőszéknek 
egyféle hitelesítési kötelme van, hogy 
a közpénzügyekben való beviteli és 
kiadási oldalak körül rend van. Ezt 
az emberek elvárják. És akkor persze 
rögtön felmerülhet a kérdés, hogy 
ahol dolgozunk, a  saját intézmé-
nyünkben is rend van-e. De ez azért 
nem olyan automatikusan szokott az 
emberek fejében összekapcsolódni, 
mint ahogy mondtam, más csak fi -
zessen sok adót, nekem lehetőleg ne 
kelljen. Más csináljon csak rendet a 
közpénzekben, hát hogy nálunk nem 
egészen az van, hát ilyen az élet. Ezt 
a kettős látásmódot próbálnám fel-
számolni, és felhívni a fi gyelmet arra, 
amit a Számvevőszék is vall, nemzet-
közi sztenderdek alapján, hogy saját 
magának is példaadó intézménnyé 
kell válnia. Ahogy önöknek is, akik 
településeken értéket képviselnek, 
példát mutatnak a közösségnek, az 
egyénnek. Én úgy gondolom, a Szám-
vevőszéknél is hasonló a kritérium. És 
ez nem is olyan egyszerű, ha elgon-
dolnak egy olyan szervezetet, ahol 
előttem 20 évig abban a tudatban él-
tek, hogy ki is ellenőrizné az ÁSZ-t. 
Ha pedig nem ellenőrzi senki, akkor 
azt csinálunk, amit akarunk, nem kell 
a törvényt se betartani. Ez nem egy 
egyedi gondolkodásmód egyébként a 
magyar közéletben. Minisztériumok 
például, előszeretettel gondolkoztak 
így és gondolkodnak így. Sőt, azt kell 

1 Az audit egy átfogó fogalom, lényege, hogy bizonyítékok gyűjtésével és objektív értékelésével vizsgálja bizonyos kritériumok 
teljesülését (A szerk.).

2 Impakt faktoros lapról beszélünk, ha cikkeit nemzetközileg jegyzett lapokban idézik (A szerk.).
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mondanom, minden olyan helyről, 
ahol a Számvevőszék nem volt ko-
rábban ellenőrizni, majdnem min-
dig büntetőfeljelentéssel jöttünk el. 
Olyan mértékig felzilálódtak a helyze-
tek, ha úgy tetszik, a közpénz őrzése, 
a közvagyon annyira közös volt, hogy 
mindenki haza tudta vinni, haza is 
vitte. Tehát ezért rendkívül fontos egy 
olyan tudományelemre most fölhív-
nom a fi gyelmet, ami a rendtevéshez 
gyakorlati tanácsot tud adni.

Az ellenőrzés egy tudományos 
szakma. Három védelmi vonalról szo-
kott beszélni, amikor ellenőrzés van, 
ennek a legvége mindig a Számvevő-
szék, amelyik egy független auditor, 
de ez lehet egy vállalatnál könyvvizs-
gáló, mindenféleképpen egy független 
ellenőr. A  közbülső, a  második szint, 
jellemzően az irányítószervi, az ön-
kormányzati, az ágazati minisztériu-
mi, a  kormányzati ellenőrző szervek 
szintje. És a saját, a  belső ellenőr-
zési rendszer ennek egyik jogilag és 
szakmailag is megfogalmazott eleme, 
amelyik 2010 előtt, a  válság idején 
fölzilálódott, a  magyar belső ellenőr-
zési rendszer leépült. Ott takarítottak 
meg rögtön legelőször, ennek meg-
felelően hatalmas anarchia alakult ki 
a közpénzügyekben. Tehát ezért mi 
azt mondtuk, és a parlamenti felszó-
lalásomban elsők között ezt kértem a 
Parlamenttől, erősítsék meg az intéz-
mények belső ellenőrzési, a  belső vé-
delmi vonalának a kiépítési feltételeit, 
hiszen az a legjobb helyzet, amikor 
már egy második, harmadik védelmi 
vonalnak nem kell, mondjuk bünte-
tőjogi feljelentéseket tennie. Ezt úgy 
lehet megelőzni, ha először magamat 
kontrollálom. Ez egyébként egyén 
szintjén sem haszontalan, de most én 
maradnék inkább egyelőre a közpénz-
ügyi szinten, tehát a közösség szintjén 
nagyon fontos, hogy minden önál-
ló gazdálkodó szervezeti egységnek 
meglegyen ez az önkontroll állapota, 
belső ellenőrzése, nem csak ellenőr-
zése, belső kontrollrendszere.

Na, nézzük, mit tapasztaltunk 
önöknél? Hát először is első alka-
lommal jártunk önöknél, mint ahogy 
aztán önök előtt is, meg önök után is 
nagyon sok szervezetnél, nemzetiségi 
települési önkormányzatoknál, kis-
települési önkormányzatoknál, most 
épp az Orvosi Kamaránál vagyunk 

és hát elképesztő dolgokat látunk, 
hamarosan láthatják a jelentésünket. 
De az ipari kamara, az agrárkamara, 
vagy ha a vállalati szektort nézzük, 
a  BKV, a  közmű vállalatok, ahol ko-
rábban nem járt ellenőr, akármilyen 
meglepő, elég sajátos a helyzet, hogy 
úgy mondjam, alap rendtevési felada-
tok vannak. Hogy mindenki azt ne 
érezze, amit magunkra is elmondtam, 
hogy nem ellenőriz bennünket senki. 
Egyébként jelzem, a  Számvevőszéket 
is ellenőrzik. Könyvvizsgálója van a 
Számvevőszéknek, amit a parlament 
jelöl ki, tehát nem mi választjuk ki, 
van ellenőr, auditor szervezetünk. De 
ez mindenre ugyanúgy fontos: legyen 
a neki megfelelő adekvát, hatékony el-
lenőrző rendszere.

Kezdjük először az irányítószervi 
feladatokat ellátó minisztériummal, 
hiszen a minisztériumnak a tevékeny-
ségét is megvizsgáltuk. Azt állapítot-
tuk meg, hogy 2008-tól 2011 májusáig 
három különböző nevű minisztérium 
felügyelte önöket, ezek nem intézked-
tek az intézményi erőforrásokkal való 
szabályszerű és hatékony gazdálko-
dásra, valamint az intézet közfeladat 
ellátására vonatkozó követelményei-
nek kialakítása érdekében, magyarul, 
nem mondták meg, hogy mit várnak 
el önöktől. Így, innentől kezdve na-
gyon nehéz volt a mércét is megta-
lálni, hogy tulajdonképpen jó-e, hogy 
arra költik a pénzt, amire, elég-e az a 
pénz, kevés, sok. Nem lehetett meg-
ítélni, hiszen, ha nincs követelmény-
rendszer, akkor azt kell mondani, ha 
nullát adtak volna, akkor sincs semmi 
baj, hiszen nincs mögötte meghatáro-
zott feltételrendszer. Tehát azt tudom 
mondani, hogyha nem adnak meg a 
jövőben önöknek követelményeket, 
kérjék, alakítsák ki, fogadtassák el. 
Követelmények rendszere nélkül nem 
lehet közpénzt jól elkölteni.

Célszerűség. A  valamit valamiért 
elvnek a működése nélkül nem lehet 
Magyarországon a közpénzügyekkel 
jó kormányzás, nem lehet jó közfel-
adat ellátás, tehát ennek a megálla-
pítása fontos. Ezt mi hiányosságként 
határoztuk meg. Az irányítószerv 
tevékenységének másik hiányossága 
következtében az intézmény SZMSZ-
ének a módosításai nem voltak össz-
hangban az alapító okirattal, ez a két 
jogszabályi keretrendszer önöknél 

viszont anarchiát teremtett. Az ellen-
őrzés adatai szerint az intézet belső 
kontrollrendszere nem volt biztosít-
va ebben a 2008-2012-es időszakban, 
a  szabályszerű feladatellátás, a  köz-
pénzfelhasználás és a vagyongaz-
dálkodás tekintetében. A  kontroll-
környezet kialakítása az ellenőrzött 
időszakban csak részben, a  kontroll-
tevékenységek kialakítása egyáltalán 
nem felelt meg a jogszabályi köve-
telményeknek. A  kötelezettségválla-
lás ellenjegyzésre jogosult feladatait, 
a szakmai teljesítésigazolásra jogosul-
tak feladatait az ellenőrzött időszak-
ban a hatályos szabályzatok egyike 
sem tartalmazta.

Most, hogy értsék, mert ezt most 
szakmai nyelven mondtam el, de 
hogy érthető legyen, ez azt mondja, 
amit a Transparency International 
mond, korruptak önök. Ennek ez a 
szakmai háttere. De ez nem önökre 
igaz, ez a teljes közszférára igaz. Ha a 
felsoroltak hiányoznak, feltételezhető, 
hogy megvan a korrupció lehetősége. 
Ha megvan a korrupció lehetősége, 
akkor az, miután tudjuk, hogy látens 
98%-ban, az is. Ez a vád ma Magyar-
országgal szemben. Nem csak – hogy 
mondjam? – a kormánnyal, önökkel 
szemben is ez a vád. Egyenként. Ezt 
kell megértenie a közszférának: hi-
ányzik a kontrollrendszer, hiányoznak 
az ellenjegyzések, annak szabályozá-
sa, összhangja, ez egy nyílt támadás 
lehetősége a közpénz felhasználók-
kal szemben. Egy vád. És erre a vád-
ra nem lehet azt mondani, ja, de én 
nem. Ki hiszi el? Ezt hallhatják a saj-
tóban, ő nem. Annak is kell látszani! 
Le is kell hitelesíteni, magyarul vissza 
kell mérni egy független szervezetnek 
hozzá és annak úgy kell kommuni-
kálnia. Rendkívüli feladatok előtt áll 
a magyar közpénzügyi helyzet, mert 
nem így szokták meg. Önöket se így 
tanították. Nem ez a tapasztalatuk 
volt.

Tehát ezért mondom azt, hogy 
új időszámítás van szerintem az új 
alaptörvény óta, az új számvevőszéki 
törvény óta, egy nagyon világos, jó 
kormányzáshoz való hozzájárulásra 
fogunk rávenni minden közpénzköl-
tőt. Ez az ÁSZ-nak a hitvallása. Ez 
a törvényi előírása. Ezt várja tőlünk 
a Parlament. Eszerint szervezzük a 
munkánkat. Ezért vagyok itt önöknél, 
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hogy erre fölhívjam a fi gyelmet. Hi-
szen önök példaadóak lesznek min-
den településen, ahol szintén részt 
vesznek. Milyen mintát fognak adni. 
Mennyire megbízható lesz a közpénz-
költésük. Hogy kérik a számlákat. 
Hogy fognak a leltárral elszámolni. 
Bizalmi kérdés. Magyarország kor-
rupciós vádja ellen dolgoznak vagy 
alátámasztják. Ez a tét. Csak hogy 
izgalmasabbá tegyem egy kicsit a 
gondolataim mögötti dolgot, mert ez 
persze, nincs a jelentésünkben, csak 
hogy egyszerűbben le tudjam fordíta-
ni, mi is a tét, a tét: az a lét. A lét a tét 

– mondhatnám így. Hiszen Magyaror-
szág 2008-ban csődbe ment. Hogy ez 
világos legyen: elveszítette a bizalmat, 
a  hitelezők bizalmát. Egy sokszerep-
lős játszma végeredménye az volt, 
hogy a magyar közösség hiteltelenné 
vált. Többet költött, mint amennyi 
bevétele volt, tartósan. 40 évig vagy 
35 évig. És a hitelezők azt mond-
ták, na, nem, tovább már nem. Ilyen 
egyszerű. Innen próbál kimászni 
Magyarország, 2008-tól, nyugodtan 
mondhatom, meg kell próbálnia egy 
új választ adnia a közpénzügyi költés 
rendszerére. És ki kellett mondani 
azt, amit a magyar parlament kimon-
dott, nem lehet többet költeni, mint 
amennyi a bevétel. Ez egy nagyon ke-
mény szabály. Hiszen 40 évig nem ezt 
tanultuk. Bár otthon, ha megnézzük, 
a  jobb családokban azért igyekeztek 
mindig még kicsit félre is tenni. A jó-
zan ész, a  gazdálkodó gondolkodás, 

a túlélés a helyi közösségeknek, a csa-
ládnak arról szól, hogy nem költök 
többet, mint amim van. A  pénzügyi 
kultúra is marketing alá került és ta-
pasztalhattuk, hogy megpróbálták ezt 
az értékrendet megbontani, és na-
gyon sok család elhitte, hogy a nyug-
díj és a bérek jövedelme majdnem 
megegyezik. És hogy a hitelt nem kell 
visszaadni, az az enyém. Utána aztán 
kiderült, hogy ez lett a kiszolgálta-
tottság, a  függés egyik alapja, amely 
szinte megfojtotta az országot is. Hi-
szen a 2008-as válságban – félreértés 
ne essék – nem csak a központi költ-
ségvetés eladósodása volt a probléma, 
hanem a vállalatoké, a  családoké, te-
hát mind a három nagy jövedelmi kör 
többet költött, mint amennyi bevétele 
volt. Többet költött az állam, többet 
költött a lakosság és többet költöttek 
a vállalatok. Fenntarthatatlan. Csak 
hogy nagyon egyszerűen lefordítsuk 
a közgazdasági, üzemgazdasági szintű 
dolgokat. Tudom, hogy tegnap mak-
rogazdasági és egyéb összefüggéseket 
hallhattak, de mindemellett önöknek 
az a dolguk, ha van 200 ezer forint 
havi jövedelmük, akkor 199-et költ-
senek. Mert még egy rendkívüli ezer 
forint beeshet 31-én, amit szintén ki 
kell fi zetni. Ez a közgazdaságtan egy-
szeregye. Ez a háztartás gazdaságtan 
egyszeregye. És önöknek ezt kell majd 
tudni képviselni. Mert egyébként 
álomvilágban ringatják az embere-
ket. Hogy, majd más kifi zeti helyette. 
Persze. És ön ki akarja fi zetni a szom-

szédja helyett, amit ő elnyaralt, vagy 
az autójára költött? Hát senki sem. De 
az enyémet meg fi zessék ki, gondolják 
sokan. Ma közel egy millió ember, aki 
így gondolkozik. Ez egy nagyon ko-
moly tehertétele az ország pénzügyi 
stabilitásának. És intézményekre is 
igaz ez, önkormányzatokra. Erről me-
sélhetnék, mert ellenőriztük őket is, 
láttuk, hogy milyen gondolkodásmód 
van. Majd más megoldja, mondhat-
nám így.

Nos, akkor, ha megengedik, to-
vább lépnék, mert nem csak az önök 
intézményéről szerettem volna szólni. 
Egy másik, egy éven belül ellenőrzött 
intézmény a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal volt, amit most Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási Központnak hívnak, 
illetve 17 nagyon érdekes ellenőrzé-
sünk volt, 17 többségi önkormányzati 
tulajdonban levő gazdasági társulat-
ként működő színházat ellenőriztünk, 
ami egy másik igen izgalmas területe 
a kultúrának, azt gondolom. Összes-
ségében azt tudom mondani, hogy a 
feltárt szabálytalanságok, hiányossá-
gok olyan mértékűek voltak, amelyek 
ezeknek a kulturális területen műkö-
dő és közpénzt felhasználó intézmé-
nyeknek a rövid távú pénzügyi, gaz-
dasági fenntarthatóságát, tehát létét 
veszélyeztette. Alapvető gazdálkodási, 
számviteli, vagyongazdálkodási sza-
bálytalanságokat találtunk itt is. Nem 
sorolom… Belső kontroll, kontroll-
környezet nyomvonala, ellenőrzés 
nyomvonalak kialakítása hiányzott. 
Nem volt biztosított a kockázatkeze-
lési rendszer, nem készítettek a saját 
belső ellenőrzési jelentésük alapján 
levő intézkedési tervet, ahol meg ké-
szítettek, nem hajtották végre, illetve 
aztán amit végrehajtottak, azt nem 
követték nyomon. Tehát teljesen kö-
vetkezetlen volt az egész kontrollme-
chanizmusuk. Elmaradt a leltározás. 
A magyar kulturális örökségről beszé-
lek. A  teljes értéktárával, épületeivel, 
bútoraival, festményeivel, készlete-
ivel. És azt kellett mondanunk, hogy 
a mérleg nem mutat valós képet. Te-
hát magyarul, nem tudjuk, hogy ott 
van-e minden, aminek ott kell len-
nie. És, akkor még, hogy fokozzuk a 
hangulatot, az ellenőrzésünk során 
a kulturális javak külföldre történő 
kiviteléhez kapcsolódó eljárások sza-
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bályszerűségét is értékelte az ellen-
őrzésünk, hiszen ez rájuk van bízva. 
Ezeket a hatósági feladatokat a teljes 
ellenőrzött időszakban ellátta, azon-
ban az ellenőrzésünk feltárta, hogy 
a kiviteli engedélyek nyilvántartását 
hiányosan vezették. Vagyis nem volt 
pontos, naprakész nyilvántartás ar-
ról, milyen, a  magyar kultúra részét 
képező műkincsek hagyták el Ma-
gyarország területét. A  2010 körü-
li időszakról beszélek. Nem ‘45-ről. 
A  2008-10-11-12-es évekről. Ezt az 
időszakot ellenőriztük. Miközben 
rájuk volt hatóságilag bízva, hogy 
nyilvántartsák a magyar kulturális va-
gyont, és annak kivitelét kontrollálják, 
ellenőrizzék, az állam az intézményt 
azért hozta létre, hogy védje a magyar 
kultúrát az országhatáron belül, nem 
tudjuk, hogy végül is akkor mit vittek 
ki és mit nem. Nem ellopásról van szó, 
csak úgy egyszerűen vitték, vagy nem 
vitték. Most én nem arról beszélek, 
hogy valaki ellopta és kivitte, mert ez 
egy másik ügy, hanem kultúraőrzés-
ről beszélek. Értékeink őrzéséről.

És akkor nézzük a színházakat. 
A  színházaknál a tapasztalatunk az 
volt, hogy nem voltak önköltség-szá-
mítási szabályzatok. Ez az a szféra, 
ahol majdnem mindenki alvállalkozó. 
Tehát, hogy mi mennyibe kerül, az 
egy nem elhanyagolható kérdés, hogy 
így mondjam. Törvény írja elő, tehát 
nem csak a közgazdasági józanság, 
mert azzal szoktak vitatkozni, de hát 
legyünk legalább jogszabálykövetők, 
ha a törvény előírja, akkor ilyet készí-
teni kell. Nem tudták megmondani a 
pontos költséget, nem tudták meg-
mondani egy produkció mennyibe 
kerül, nem tudták megmondani, hogy 
akkor a gázsi miért annyi, amennyi, 
illetve, hogy akkor hogyan kéne azt a 
színháznak túlélnie, ha kevesebb a be-
vétele és több a kiadása. És, hogy ak-
kor mi történjen. Ezek voltak az elhí-
resült színházi ügyek, ahol a létkérdés 
az volt, hogy fennmarad vagy nem. 
Összességében a színházi közösség 
több pénzt költött, mint amennyi be-
vétele volt. Azt mondták, hogy önök, 
ön meg ön legyen szíves, még fi zessen 
adót, mert még ki kéne fi zetni a gázsit 
a színészeknek, meg az alvállalkozók-
nak. Akik, csak csendesen mondom, 
nem minimálbérért dolgoztak. Ne 
gondolják. Nem a szociális segélyre 

kellett nekik, nem a mindennapi ét-
kezésre. Nem ilyen számlákról volt 
szó. Amivel túlköltöttek. Hanem 
szellemi szabad alkotású – mondjuk 
így – javak megvásárlásáról. Nem 
rendelkeztek SZMSZ-szel, bizonyla-
tokkal, a  díszlet, jelmezek elszámolá-
sa nem felelt meg, nem tudtuk, hogy 
ott van-e vagy nem, ilyen egyszerű-
en, vajon hazavitték-e, vagy eladták, 
vagy ott van a színházban, nem volt 
nyilvántartás róla. Mindannyiunk kö-
zös vagyonáról beszélek. El tudnak-e 
vele számolni, ez volt a kérdés. Illetve, 
hogy az elszámoltathatóságot bizto-
sítsák. És volt olyan színház és ön-
kormányzat közötti kapcsolat, ahol a 
közszolgáltatási szerződés nem felelt 
meg a jogszabályoknak. Elkészítették 
a címzettek úgy, mint önök is az in-
tézkedési tervet. Mindenkinek meg-
írtuk, hogy ezt utólag is ellenőrizhet-
jük, tehát mindenki legyen szíves, úgy 
gondolkozzon, hogy ez megtörténjen. 
Még nem éreztük úgy, hogy ennek 
meg kell történnie, de kidolgoztuk a 
teljes önálló utóellenőrzési rendsze-
rünket, és meg fogunk jelenni, ahol 
korábban ellenőriztünk, hogy hogyan 
hajtották végre.

Itt egy tanulságot szeretnék el-
mondani, ami fontos. A  kulturális 
intézményekben, de így a színhá-
zakban is, amelyek, ugye, gazdasá-
gi társaságok, igazgatók, ügyvezető 
igazgatók vezetik, el szokták sokszor 
felejteni, hogy ők a napi működésért, 
a  szabályozottságért, a  közvagyonért, 

a  gazdálkodásért felelősek. Nagyon 
sok esetben magukat úgy mentege-
tik, úgy pozícionálják magukat, hogy 
ők kurátorok, művészettörténészek, 
ők főrendezők, ők művészeti vezetők, 
és ők erre helyezik a súlypontot. Igen 
ám, csak az ő jogállásuk nem ez. Ők 
alapvetően ügyvezető igazgatók, ők 
igazgatók. Ők felelnek, mondjuk az 
önök létéért, ha úgy tetszik, szabály-
szerű bérelszámolásáért, az önökre 
bízott vagyonnal való gazdálkodásért. 
És persze emellett még művészek 
is, és a művészetre érzékenynek kell 
lenni, de azért azt tudni kell, hogy 
aki alapvetően művész akar lenni, 
annak nem biztos, hogy igazgatónak 
kell lennie. Mert ott mégsem a mű-
vészeti tevékenység az alap, hanem 
alapvetően mégiscsak a közpénz és a 
közvagyon védelme meg a működés 
megszervezése. Ez nagyon fontos, ez 
egyébként egy tipikus menedzser be-
tegség, nem csak a kultúrával vagy a 
közpénzügyekben van, általában na-
gyon sok vezető, amikor végre vezető 
lesz, akkor azt mondja, na, végre, ak-
kor a szakmámban dolgozhatok, én 
jó versíró vagyok, végre akkor verset 
írok szabadon. Mert a főnököm nem 
akadályoz benne. Nem. Az a helyzet, 
hogy nem. És annál rosszabb a hely-
zet, hogy még rossz példát is mutat. 
Az azt jelenti, hogy a többiek sem azt 
gondolják, hogy az a dolguk, amit 
csinálniuk kell, hiszen a főnöknek az 
a dolga, hogy irányítson, felelősséget 
vállaljon, gazdálkodjon, szervezzen, 
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ez az elsődleges felelősség. És a köz-
pénzzel el tudjon számolni. Hát ez 
egy kihívás, azt gondolom, hogy a 
színházigazgatóink is most a vállalati 
közegben ezt próbálják gyakorolni.

Ha megengedik, most következő 
elemként arról fogok beszélni, hogy 
a kultúra ápolása miként válhat a kö-
zösségi regionális fejlesztések eszkö-
zévé, egyfajta indikátorává. Az ÁSZ-
nak arról nem kell szólnia, hogy ho-
gyan kell valamit megcsinálni, mert 
az irányítószervi feladat. De ha egy 
ilyen alkalom van, egy modellt fölraj-
zolnék, amelyik azt a kérdéskört veti 
föl, hogy a helyi kulturális tevékeny-
ség hogyan járulhat hozzá az egyes 
települések, kisebb térségek lakosság 
megtartó erejéhez, a  helyi vállalkozá-
sok piaci lehetőségeinek bővüléséhez, 
a  lakosság legfontosabb kérdéséhez, 
a  munkahelyteremtés, a  megélhetés, 
az életminőség javításához.

A  kultúra fogalmának az értelme-
ző kéziszótár szerinti jelentéseiből, 
a háromból egyet emelnék ki. Az első 
jelentés, amellyel dolgoznék: a  kul-
túra az emberiség által létrehozott 
anyagi és szellemi értékek összessé-
ge, a  művelődésnek valamely terüle-
te, illetve valamely népnél, valamely 
korszakban való megnyilvánulása. 
Az első jelentésből kiindulva én úgy 
gondolom, hogy a cél a helyi értékek 
ápolása, az utókornak való megőr-
zése, és ehhez először is számba kell 
venni, hogy mit tekintünk kultúrának, 
egyfajta leltárt kell készítenünk, egy 
kiinduló állapotot, hogy mi áll a ren-
delkezésre egy adott településen, egy 
adott közösségben. Fel kell térképezni 
a közösség tagjait, hogy kik hordoz-
zák az értéket, milyen potenciális erő-
források jelennek meg. Fontos, hogy 
defi niáljuk a kapcsolódási területeket, 
vagyis a kultúra értékmegőrzésének 
a helyi közösség egyéb, például mun-
kahelyekhez, munkakultúrához való 
kapcsolatát. Azonosítsuk a kihívá-
sokat, kockázatokat, majd meg kell 
szerveznünk a helyi közösséget. Na-
gyon komoly, jól megtervezett szer-
vezőmunkára van szükség. Készíteni 
kell projekttervet, divatos szóval me-
nedzselni kell a projektünket. Ehhez 
be kell azonosítanunk célcsoportja-
inkat és meg kell keresnünk az ehhez 
kapcsolódó csatornákat, partnereket. 
Nagyon fontos, én azt gondolom, ezt 

nem kell önöknél hangsúlyozni, hogy 
minél több helyi közösségi fórumon 
meg kell jelenni. Ott ajánlatot kell 
tenni a projektgazdának, a  kultúra 
szervezésére fölkért, illetve állam 
által fi nanszírozott tagjainak. Szö-
vetségeket kell építeni, szövetségre 
kell lépni a megvalósítás érdekében, 
ahhoz, hogy bevonhassuk, megnyer-
hessük együttműködő partnerként a 
nem mindig baráti környezetet abban, 
hogy kultúrája ápolásához, a mintegy 
alapvető társadalmi célon túl, a helyi 
érdekek is hozzá tudjanak a tevékeny-
séghez kapcsolódni, így a vállalkozás, 
a  lakosság, a  közösség. A  vállalko-
zások igazán akkor tudnak nyitottak 
lenni ilyen kérdésre, ha vannak piaci 
lehetőségeik, és ehhez valamilyen 
módon, például megfelelő munkaerő 
biztosításával tud a közösség hozzájá-
rulni. Ezt várják el az önkormányza-
ti vezetőktől. Egyre inkább az állam 
vezetőitől is – ez a gazdasági szféra. 
És én azt gondolom, a munka az egy 
kulturális kérdés. Sőt, a  munka alap-
vetően kulturális kérdés, hogy egész 
pontos legyek. Hogyan viszonyul az 
ember önmagához, és a kultúrájához. 
Viszont a kultúra az egy kommuniká-
ciós kérdés is, hiszen a kultúra meg a 
kommunikáció egymástól elválaszt-
hatatlan – meggyőződésem szerint. 
A  kommunikáció a kultúra hordozó-
ja, továbbörökítője. Most nem a saj-
tóról beszélek, szűken véve, hanem 
egy tágabb kommunikációról. Ezért 
rendkívül fontos, hogy sikeres pro-
jektmenedzsmenthez legyenek kulcs-
üzeneteink. Keressük meg azokat az 
eszközöket, amelyekkel el tudjuk érni 
a célcsoportjainkat, ha már beazono-
sítottuk őket. És ezt fontos sulykolni, 
sulykolni, hangsúlyozni. És a várható 
eredményekre fontos mutatni. Hogy 
újabb partnereket, támogatókat tud-
junk megnyerni, meg tudjuk erősíteni 
a partnereinket. Azt hiszem a célt so-
sem szabad szem elől veszíteni ebben 
a tekintetben sem. Tehát ezért fontos, 
hogy ezeket a projektjeinket, egy-egy 
ilyen célrendszert, ha szervezünk, 
fontos, hogy egyszerre irányuljon a 
meglevő kulturális értékek megőrzé-
sére és művelésére, hiszen ez adja az 
alapot, ez adja a közeget, és fontos a 
helyi fejlesztések aktuális változásá-
ban megtalálni a beavatkozási pon-
tokat. Tehát legyen végül is egy olyan 

értékmegőrzés, ami a helyi gazdaság 
motorja tud lenni, hozzá tud járulni 
ehhez a folyamathoz. Ezért nagyon 
fontos, hogy fenntarthatóvá tegyük a 
projektünket. A  fenntarthatósághoz 
pedig pénzügyi stabilitás kell, pénz-
ügyi elszámoltatottság, pénzzel való 
elszámolás, ami bizalmat teremt. 
Hiszen akkor fog újabb pénzt hozzá 
rendelni valaki. Ha nem tudunk elszá-
molni a pénzzel, ha ez nem transzpa-
rens és átlátható, következő alkalom-
mal nehéz lesz egy projektet, egy kiál-
lítást, egy rendezvényt, egy eseményt 
megszervezni. Különösen magas mi-
nőségi kritériuma az egyes kulturális 
projekteknek a nyilvánosság előtti 
transzparens elszámoltatható mód 
kialakítása. És ez nem magától megy, 
ez egy szakma. Ezt külön érteni kell, 
tudni kell, oda kell fi gyelni rá. Nem 
elég csak elkölteni a pénzt, hanem jól 
kell elkölteni és szabályosan kell el-
költeni.

Nagyon fontos, hogy minden pro-
jekt versenyhelyzetben van egy másik 
projekttel, egy sport projekttel, egy 
szociális projekttel, egy másik kultu-
rális projekttel, egy turisztikai pro-
jekttel. Ezek még a helyi közösségi 
szinten is verseny állapotban vannak. 
Tehát építeni kell, ehhez pedig többek 
között, megint csak azt kell mondani, 
kommunikáció kell, és a projekt PR-
jét, imidzsét ki kell alakítani. Milyen 
eszközök lehetnek erre? Én azt gon-
dolom, hogy minden fórumot, teret 
meg kell nyitni, helyi kultúrháza-
kat, helyi könyvtárakat, vásártereket, 
minden olyan teret, ahol a közösség 
megfordulhat. Fontos, hogy ezek a 
terek tartalmat kapjanak, életet kap-
janak, működjenek. Fontos például 
tisztázni, hogyha egy olyan eseményt 
csinálunk, mint egy fesztivál, annak 
közgazdaságilag és fenntarthatóság 
szempontjából mi is az értelme? Az-
e, hogy plusz vásárlóerőt hoz be, ami 
segít megtartani az egyébként elván-
dorlókat. Többlet-vásárlóerőt vonz, 
ha a településen túliak jönnek. Ekkor 
tud fenntarthatóvá válni, ekkor tud 
működővé válni. Ezek eszközök arra, 
hogy a helyi közösség ápolása megje-
lenjen. És én összességében azt gon-
dolom, ezzel megint visszatértünk a 
munkakultúrához, hogy el tudunk a 
pénzzel számolni, képesek vagyunk 
határidőre dolgozni, precízen, tu-
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dunk-e róla kommunikálni. És ez 
az egyes egyén szintjén is fontos, az 
egyes vásárló szintjén, ha úgy tetszik, 
az egyes, a közösségben élő személyek 
számára is. És ez ad esélyt, azt gondo-
lom, a helyi lakosság számára a továb-
bi fejlődéshez. Ehhez nagyon fontos, 
hogy megállapodásokat kell kötni 
partnerekkel. Két partneri kört biztos, 
hogy nem lehet kihagyni a szervezés-
ből, amire nem biztos, hogy automa-
tikusan mindenki gondol. Az egyik, 
ami nyilvánvaló, az önkormányzati 
kör. Gondolom, ezt önöknek nem kell 
mondanom, hogy az új önkormány-
zati törvény átpozícionálta az ön-
kormányzatokat. Tehát ma önök ne 
úgy nézzenek az önkormányzatokra, 
mint 2013 vagy 2012-ben, az új ön-
kormányzati törvényt megelőző idő-
szakban. 14-től célrendszerű önkor-
mányzatok jöttek létre. Nem állítom, 
hogy a testületek, a  polgármesterek 
fölismerték ezt. Egyrészt az intézmé-
nyeiket az állam átvállalta. Tehát nem 
intézményfenntartók. Mik lettek a 
mai önkormányzatok, mit várnak el 
tőlük? Ugye ők azok, akik ma a fej-
lesztés központjaivá váltak. A  helyi 
közösségnek a fejlesztése a legfőbb 
feladatukká vált. A  szociális ellátás, 
most nem mennék bele, az a másik, 
ami nagyobb hangsúlyt kapott, de az 
önök szempontjából, ami szerintem 
fontos, hogy a legfőbb feladatuk végül 
is a helyi lakosság megtartása, a helyi 
foglalkoztatás koordinálása és fejlesz-
tése, és ebben szerintem a kultúrának 
partnernek kell lenni. Meg kell tudni 
keresni ebben a helyét, szerepét. Ezt 
én mindenféleképpen fölvetném. És 
emellé nyilvánvaló, hogy látni kell, 
akinél a pénz van még, az a vállalko-
zói szféra. A vállalkozói szférával meg 
kell találni a hangot. Vállalkozásokkal 
szemben nagyon nehéz – én úgy gon-
dolom – tartósan kulturális értékeket 
fönntartani. A  civil közösségé a tét, 
e nélkül nem fog működni.

Összegezve a projektnek a mo-
delljét: meglévő kulturális értékek, 
a  helyi kultúra feltérképezése, párbe-
széd kialakítása, szövetség létrehozá-
sa, partnerek bevonása, vállalkozá-
soké, önkormányzatoké, szerintem a 
foglalkoztatás elősegítését és a piac 
igényeit meg kell érteni, ahhoz meg 
kell találni a kapcsolatot, a partnersé-
get. Szükség van a hagyományos ren-

dezvényekre, eseményekre, közösségi 
színterekre, hiszen az adja a hitelessé-
get, az adja meg a tartalomápolást. És 
folyamatos szervezés, szervezés kell, 
amihez mérés, visszacsatolás, a  ta-
pasztalat levonása után korrekciók, 
újabb ötletek, kreativitás kell. Nagyon 
egyszerűen végül is ezek lennének a 
legfontosabb alkotóelemei egy fenn-
tartható modellnek, mondjuk így, 
gazdasági szemléletben, nem pedig 
kulturális, szűkebben szakmai szem-
léletben. Azt én nem fogom megkér-
dőjelezni, inkább a mellé gondolni 
javaslom.

És akkor harmadik elemként át-
térnék arra, amiért egy együttműkö-
dést is meg fogunk tudni kötni, és a 
későbbiekben sikeresen ápolni. Eh-
hez a modellhez tudás kell, nem csak 
a közpénz költők számára, hanem a 
teljes társadalom számára. Ez pedig 
a közpénzügyi kultúra, a  pénzügyi 
kultúra fejlesztése, terjesztése, ka-
talizátor szereppel, példamutatáson 
keresztül is. Én azt gondolom, az 
együttműködés tartalma az ennek a 
csinálásához való hozzájárulás, ennek 
a hirdetése, a  megvalósításban a leg-
távolabbi településekhez, közösségek-
hez, egyénekhez való elérés. Rendkí-
vül fontosnak tartom, hogy a magyar 
lakosság pénzügyi, közpénzügyi kul-
túrája fejlődjön, és ehhez hozzá tud-
jon járulni a Számvevőszék is felelős-
ségvállalás tekintetében, annak céljait 
megfogalmazva.

Nem csak ellenőrzési tevékeny-
ségünkön keresztül szeretnénk azt 
a nemzetgazdasági kockázatot mér-
sékelni, amiről szóltam, a  pénzügyi 
rossz állapotokból adódóan, ami, még 
egyszer mondom, nem csak a köz-
ponti költségvetés, egy önkormányzat, 
a vállalati szektor, hanem az állampol-
gárok szintjén is megjelenik. Ezért 
rendkívül fontosnak tartom, hogy egy 
olyan pénzügyi döntéshozásra képes 
közösség, lakosság alakuljon ki, jöjjön 
létre Magyarország színterén, amely 
megfelelő egyensúlyt, ha úgy tetszik, 
fenntartható állapotokat tud terem-
teni, amihez a pénzügyekkel kapcso-
latos attitűdöket, magatartásformák 
fejlődését is meg tudjuk valósítani. 
Az ÁSZ ebben az elmúlt években 
már erőfeszítést tett. Megpróbáltuk a 
pénzügyi tudás és pénzügyi döntések 
összehangolását megteremteni, ezért 

egy olyan együttműködési hálót épí-
tettünk föl, amelyet végül is a múlt év 
novemberében az országgyűlés hatá-
rozattal is megerősített, és a Számve-
vőszéket, mint a közpénzügyi legfőbb 
ellenőrző szervezetet, a  pénzügyi 
kultúra fejlesztésével megerősítette, 
megbízta, hogy ezzel foglalkozzon.

Fontos hangsúlyoznom, hogy a 
Számvevőszék a pénzügyi kultúrához 
kapcsolódó aktivitását nagyrészt nem 
egyedül, hanem a múltban is partne-
reivel közösen, széleskörű kapcsolati 
hálóján keresztül végezte és végzi. Itt 
elsősorban konferenciákat, rendez-
vényeket tudunk említeni. De én azt 
gondolom, hogy legalább ennyire fon-
tos, és ennek a tevékenységnek a vég-
ső célja az, hogy a mindennapi életün-
ket kiszámíthatóvá és tervezhetővé 
tevő pénzügyi tudás több helyre, még 
több emberhez jusson el, hiszen ez 
egy olyan érték, amelyre – én azt gon-
dolom – ma mindenki vágyik. A nyu-
galom, a  kiszámíthatóság feltétele, 
nagyon fontos alapja a saját pénzügyi 
helyzet rendezettsége.

Végeztünk kutatást, amiből meg 
lehet érteni, hogy milyen fogalom-
rendszerben gondolkozunk, és a part-
nereink nagyjából milyenben gondol-
koznak. A  kutatás egyediségét min-
denekelőtt a pénzügyi kultúra defi ni-
álása jelentette. Végül is a pénzügyi 
kultúra mindenekelőtt reális önképet 
és az ismeretekhez igazított pénz-
ügyi döntéseket jelent, nem pedig 
kizárólag banki termékek ismeretét, 
és a képességet a magas szintű koc-
kázatvállalására ezen termékeknek. 
A  kutatásban használt defi níció alap-
ján a pénzügyi kultúra, a  pénzügyi 
ismeretek és képességek olyan szintje, 
amelynek segítségével az egyének ké-
pesek a tudatos és körültekintő dön-
téseikhez szükséges alapvető pénz-
ügyi információkat azonosítani, majd 
azok megszerzése után azokat érteni, 
értelmezni, ez alapján döntést hozni, 
felmérve döntésük lehetséges jövő-
beni pénzügyi, és egyéb életkörülmé-
nyekre vonatkozó következményeire. 
Tehát tudatosulás kell.

Az egyik kutatásunk felsőoktatási 
területen volt, melynek az ÁSZ por-
tálján ma is megtalálható tanulságai 
vannak, én ebből csak néhányat emel-
nék ki. Nagyon érdekes, hogy a nem 
gazdasági képzettségűek nagyobb 
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valószínűséggel lesznek vállalko-
zók, mint a pénzügyi végzettségűek. 
Mondhatni bátor ez a ló, lehet, hogy 
vak. Ez elég tipikus a vállalkozói szek-
torban is. Ezzel találkozhattak önök is. 
A  felsőbb osztályban tanuló fi atalok 
valós és vélt pénzügyi tudása között 
lényeges különbség van, tehát a kö-
zött, amit gondolnak, és amit tényle-
gesen tudnak. A fi atalok közel három-
negyede kockázatkerülő magatartást 
mutat, ha pénzügyi döntést kell hozni. 
Ez elég meglepő volt. Azt gondol-
nánk, hogy ők bátran döntenek. Azt 
tapasztaltuk – ez 2012-2013-as kuta-
tás volt –, hogy a hallgatók pénzügyi 
vonatkozásban erősen kockázatke-
rülők. Nyilvánvaló az összefüggés: 
a válság, a pénzügyi gazdasági válság, 
az adósság problémák ismert hatásai 
feltehetően jelentősen befolyásolták a 
mért kockázatvállalási szintet. A  mé-
dia sugárzásának is köszönhetően a 
családok tapasztalatainak eredmé-
nyeként olyan a társadalom, hogy a 
ma egyetemekről, főiskolákról kike-
rülők egy nagy része kockázatkerülő. 
Ezzel szembesülni kell. Nem biztos, 
hogy olyanok, mint mi, amikor mi vé-
geztünk. És ez egy más megközelítést 
fog hozni, egy rakás társadalmi, kö-
zösségszervező, kulturális, pénzügyi 
kérdésben majd. Ez nagyon tanulsá-
gos. Hogy érthető legyen, magyarán 
mondva, mindenki alkalmazott akar 

lenni. Emlékezzünk, a  ‘80-as, ‘90-es 
években mindenki vállalkozó akart 
lenni. Tehát vegyük észre, hogy a 
környezetünk megváltozott. Ezzel én 
csak azt szeretném jelezni, hogy ilyen 
generációval fogunk beszélni. Mögé 
kell gondolni ezt a tudást, hogy tud-
juk, mivel lehet őt ösztönözni, mivel 
lehet partnerré tenni. A  túlzott koc-
kázatkezelésnek (a kockázatpotenciál 
csökkenésének), bizony komoly tár-
sadalmi költségei, kárai is lehetnek. 
Akadályozhatja például a pénzügyi 
lehetőségek kihasználását. Tömeges 
jelenséggé válása esetén, föl lehetne 
tenni a kérdést, ki fogja a jövő vál-
lalkozásait megalapítani, ki fogja a 
jövő munkahelyeit létrehozni. Ezzel 
a megállapításunkkal egy nagyon sú-
lyos jelzést adtunk le a gazdaságszer-
vezők, az oktatásszervezők, a társada-
lom fele. A  jövő vállalkozói kik lesz-
nek, ezt át kell gondolni. Mert hát ott 
szeretne mindenki alkalmazott lenni 
nálam. Ugye? Értsük, hogy ez nem 
egy tőlünk távoli probléma. Egy adott 
településen majd ki lesz a vállalkozó, 
ki fog a helyieknek munkát adni? És 
ő mennyire felkészült, mennyire lesz 
majd megbízható, fenntartható mun-
kahelyteremtő? Ez egy általánosabb 
társadalmi kép, de ezt is mögé kell 
gondolni, amikor ilyen dolgokról be-
szélünk, mint közpénzügyek, vagy 
pénzügyi kultúra. Végül is reális ön-

ismereten alapuló önbizalomra van 
szükség, állítom. A  fi ataloknak képe-
seknek kell lenni vállalkozni, reális 
kockázatot vállalni, hiszen ez teremt-
heti meg a magyar gazdaság növeke-
dését. Csak ilyen egyszerű problémá-
ról van szó. Ugye, azt mondja min-
denki, hogy gazdasági növekedéshez 
munkahely kell. Na, de valakinek azt 
létre kell hozni. És akkor tudnunk 
kell, hogy ki az. Meg kell néznünk, tu-
dunk-e partnerek lenni vele. Azt gon-
dolom, ez messze túlmutat önökön, 
de fontos, hogy ne gondolják, hogy 
ehhez nincs közük.

Nagyon érdekes még, hogy el-
kezdtünk középiskolásokkal is fog-
lalkozni, mint partnerekkel, nem az 
ÁSZ volt az aktív végrehajtó, hanem 
egy civil mozgalom. Bizony, végül is 
azt látjuk, hogy a középiskolások ok-
tatásának rendkívül alacsony az ered-
ményessége. Én nem szakmai színvo-
nalról, hanem gazdasági ismeretekről, 
a jövő életre való felkészülésről beszé-
lek, arról is vannak viták, mi most a 
valóságnak ezt a részét közelítenénk. 
Mert megítélésünk szerint a jövő ge-
nerációját képező középiskolások és 
tanáraik pénzügyi kultúrájának meg-
ismerése és fejlesztése az egy hang-
súlyos, stratégiai fontosságú ügy, és 
az ÁSZ ezt kiemelten is kezeli, ezért 
is kötött partneri megállapodást. Az 
ÁSZ támogatja, hogy a középiskolák 
pénzügyi kultúráját fejlesztő civil kez-
deményezések eredményre jussanak. 
A  középiskolások és a középiskolai 
tanárok köre a célcsoportja az együtt-
működésnek, amelyet az EMMI köz-
nevelésért felelős államtitkárságával, 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, 
a  Szegedi Tudományegyetemmel és 
az Econventio3-val 2013 novemberé-
ben kötöttünk. A  Nemzeti Bankkal, 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
is van egy hasonló megállapodásunk 
2014-ből, amely a pénzügyi kultúra 
fejlesztésének elsősorban az össze-
hangolásáról szól. Az országgyűlési 
határozatot követően pedig úgy dön-
töttünk, ez a 2015-ös év egyik legfőbb 
feladata, hogy szisztematikusan épít-
kezve, egy olyan pénzügyi, szakmai 
tudományos szerepet vállalunk fel, 
amelyben először is felmérjük, hogy 

3 Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület, célja a pénzügyi intelligencia fejlesztése és a közérthető pénzügyi ismere-
tek népszerűsítése.
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mi van Magyarországon, milyen 
pénzügyi kulturális kezdeményezések 
vannak – hiszen rendkívül sokféle mi-
nőségű és féleségű van, de nincs egy-
séges kép. Először tisztázzuk, hogy 
mi van, honnan indulunk. Fennáll 
az a kockázat ugyanis, hogy az egyes 
projektek keretein belül, amik ma 
Magyarországon zajlanak, az oktatás, 
illetve a tájékoztatás szakmailag nem 
megalapozottan, nem koordináltan, 
hanem koordinálatlanul, minőség-
biztosítás és eredményességi mérés 
nélkül történik. És azt tűztük ki célul, 
hogy az ÁSZ, mint ellenőrző szerve-
zet, mint auditáló szervezet évről évre 
ennek a méréséről, a  társadalommal 
való megismertetéséről gondoskodik, 
hiszen ez teremti meg ennek a tevé-
kenységnek a bizalmi tőkéjét, bizalmi 
alapját, amivel a partnereink tudnak 
eredményeket és sikereket elérni. 
Hiszen, mint mondtam, végül is bi-
zalom nélkül nem lehet hatni. Ezért 
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 
helyzetet mérjük, és utána újra és újra 
a változásokat is mérjük. Készül egy 
adatbázis, adatelemzés, kiértékelés, 
és végül megtörténik ennek a nyil-
vánosságra hozatala. A  projektünk 
így néz ki, ebből a szemszögből, és 
ehhez partnereket keresünk. Nem az 
ÁSZ akarja megoldani a megoldandó 
kérdéseket. Az ÁSZ feladata – mint 
ahogy a korrupciós kutatásaink ered-
ményeképpen is – oktatási anyagok, 
szakmai tartalmak, összefüggések, 
kommunikáció, mérés, hitelesítés és 
továbbfejlesztés rendszerbe fogása. 
Ezt nagyon sikeresen az Ügyészség-
gel, a  legfőbb ügyésszel, a  Kúriával, 
a Kormányzattal, Igazságügyi Minisz-
tériummal, Belügyminisztériummal, 
a  korrupció elleni védelemért, mi 
most már úgy mondjuk, az integritási 
közigazgatási szemlélet fejlesztésével 
adoptáltuk át. Ez egy 2007 óta futó 
projektje a Számvevőszéknek. Ott is 
országgyűlési határozattal támogatva. 
Az elmúlt négy évben, a pénzügyi kul-
túrában ugyanezt a modellt fejleszt-
jük, hogy egy általános társadalmi 
javulást tudjunk elérni, mert ez a jó 
kormányzáshoz való hozzájárulás. És 
egy jól irányított államban – szerin-
tem – mindenki érdekelt.

Nagyon érdekes, amikor az ember 
közgondolkodókat lát, akik a magyar 
államról úgy beszélnek, mintha az 

ellenségük lenne. Gondoljanak bele, 
önöknek ez az állam teremti meg a 
megélhetését. A  saját létalapjukról 
beszélnek, amikor ilyenről beszélnek 

– jól, vagy rosszul. Tehát nem szabad 
elfelejteni, hogy nem kívülállók va-
gyunk. Egy hajóban vagyunk. Inkább 
mindenkinek azon kéne gondolkoz-
nia, hogy hogyan lehet jobbá tenni. És 
hogyan lehet együttműködővé lenni. 
Elszámoltathatóvá tenni, bizalmat 
erősítővé. Nem elég csak a jó szándék, 
de mégis csak, alapvetően a hozzáál-
lás nem az, hogy mi nem jó, hanem, 
hogy mi az, ami jó. Én a kollégáimnak, 
magam elé veszem a poharat, és ak-
kor azt mondom, nézzük meg, hogy 
ki mit lát ebben. Van, aki azt látja, 
hogy ez félig üres, van, aki azt, hogy 
félig tele. Nekem azok a partnereim, 
akik félig telinek látják. Úgy látják, 
hogy még ebbe lehet tölteni. Ő maga 
is tölteni szeretne. Ezek a mi partne-
reink. Mi azt gondoljuk, önök ilye-
nek. Ezért mi úgy gondolunk önökre 
is, mint akikkel közös előrehaladásra 
van esély. És én úgy gondolom, hogy 
egy jelentős állomás lehet a pénzügyi 
kultúra fejlesztési folyamatában, ha 
most megkötjük a Nemzeti Műve-
lődési Intézettel is azt a szándéknyi-
latkozati megállapodást, amelynek 
együttműködése révén lehetővé válik 
a hazai felnőtt lakosság elérése, hogy 
a felnőtt korosztály tagjai hozzák 
meg azokat a pénzügyi döntéseket, 
amelyek sokszor hosszú évekre, év-
tizedekre meghatározzák az egyé-
nek, a  családok és sok esetben egész 
közösségek pénzügyi helyzetét. De, 
mert a pénzügyi döntések megfelelő 
információ hiányában gyakran nem 
kellően megalapozottak, tapasztala-

taink alapján ennek oka többek között 
az, hogy a felnőtt lakosság számára 
nyújtott pénzügyi, gazdasági témájú 
tájékoztatás, kommunikáció, képzés, 
gyakran a profi torientált szempontok, 
bizonyos marketing célok érdekében 
történnek, és nekünk, azt gondoljuk, 
hogy nonprofi t szempontok, a  társa-
dalom, a nemzet egészének az érdekei 
szempontjából is meg kell jelenni. Eb-
ben különbözik a mi pénzügyi kultúra 
felfogásunk, hogy mi nem termék és 
cég és ágazat szempontból, hanem 
a közösség szintjén való sikeresség 
alapján, egy fenntartható pénzügyi, 
kiszámítható, nyugodt környezet 
feltételeinek a megteremtésében va-
gyunk érdekeltek, tehát ehhez kell 
hozzájárulnunk. Ehhez fel kell ké-
szítenünk az egyéneket a különböző 
élethelyzetekhez szükséges pénzügyi 
döntések meghozatalára. Azt a de-
vizahitelezés kapcsán, azt gondolom, 
sokan megtapasztalták, hogy nem így 
gondolkoztak. És végül is ez a felisme-
rés vezetett ahhoz, hogy a közpénz-
ügyek Magyarországon jól menjenek, 
ahhoz egyének közpénzügyeinek vagy 
egyéni pénzügyeknek is jól kell menni. 
A  kisebb közösségek közpénzügyei-
nek is jól kell menni. És ennek érde-
kében gondoljuk úgy, hogy a felnőtt 
lakosság pénzügyi kultúra fejlesztése 
hozzájárul az ez irányú törekvések-
hez. Ehhez képzési programokra van 
szükség, tréningekre van szükség, 
tájékoztatásra van szükség, és ez az 
együttműködés elő fogja mozdítani, 
hogy közösen, eredményesen hoz-
zá tudjunk járulni a magyarországi 
pénzügyi kultúra fejlesztéséhez.

Köszönöm szépen a fi gyelmet. 
Sok sikert, jó munkát kívánok!

DOMOKOS LÁSZLÓ (Békéscsaba, 1965) közgazdász, az Állami Számvevőszék elnöke, 
2011. januártól a Költségvetési Tanács tagja. 1998 és 2010 között az Országgyűlés tagja, 
1998-2002, illetve 2006-2010 között a Békés megyei közgyűlés elnöke.



13

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Értékrendek – módszerek

Józsa IstvánJózsa István

Az Eger-patak völgyében 
megvalósuló pedagógiai program

Szerkesztői bevezető Józsa István fejlesztő programjához

Vigántpetenden él és táborokban, 
iskolákban fejleszti a gyerekeket Józsa 
István. Ki kell, hogy egészítsem, mert 
meggyőző erejű mondataival, ame-
lyek mögött egy végiggondolt, felépí-
tett rendszer áll – mondhatjuk peda-
gógiainak is, fi lozófi ainak is, melynek 
háttere Steiner és antropozófi ája, a 
waldorf pedagógía – a felnőtteket is.. 
Tipikusan az az ember, aki, ha megtö-
ri a csöndet, akkor azért beszél, mert 
értelmét látja.

Az egykor alternatív színházat ve-
zető rendező ebben a minőségében 
jutott el a Művészetek Völgyébe, ahol 
1999-ben letelepült és mérlegelve te-
vékenységei értelmét, színház helyett 
a gyerekek érdekeinek képviseletében 
kezdte meg munkáját. Szimbolikusnak 
is tekinthető, hogy Vándorszínháza, 
a  színházi sátor helyét ma már a fák, 
bokrok foglalták el, természetes hely-
foglalási gyakorlatukkal, ami kínálja, 
és hamarosan alkalmas is lesz rá, hogy 
gyerekkuckó legyen belőle, amit a gye-
rekek maguknak csinálnak meg.

Józsa István – nyilván színházren-
dezői alapokra építve – fi gyelmét a 
gyerekek felé fordította és megtanult 
mindent, ami pedagógiákban jó és 
használható, amit az ő személyisége 
vonzott, és kialakította a saját peda-
gógiáját, elméletét és helyzetről hely-
zetre tovább csiszolódó gyakorlatát. 

Tevékenységét a Nemzeti Művelődé-
si Intézet, a  Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Nem-
zeti Tehetségprogramja mellett több 
helyi vállalkozó, önkormányzat és 
magánszemély is támogatja.

És itt rögtön meg is állnék, mert 
tehetségprogram, tehetségsegítő 
szervezet, a  tehetség emlegetése mi-
att a tehetségre apelláló gondolko-
dást lehetne vélni, ami nem fedi a 
valóságot. Itt nem a valamiben kivá-
ló egyesek fejlesztése történik, ennél 
Józsa István gondolkodása demokra-
tikusabb és természetesebb. A  követ-
kezőkben leírásra kerülő pedagógiai 
programjának első kis egysége – Kül-

detés címmel – éppen ezt tisztázza. 
Hogyan érti ő a tehetséget.

Írása egyedülálló a tekintetben, 
hogy rendszerleírás, és mégis meg-
érinti az embert. Olvasása közben 
gondolkodni lehet vele, és ösztönzést 
kapni minden értelmes munkára.*

Józsa István Vándoriskolája
Nap Kör Alapítvány
Tehetségvölgy

Az Eger-patak völgyében 
megvalósuló pedagógiai 
program

* Nézhető és követhető Józsa István tevékenysége a következő linkeken és címeken: facebook: Józsa István Vándoriskolája – 
Pedagógiai kisfi lmjeink – Publikációink – Nap Kör Alapítvány Tehetségpont TP 151 001 276
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Józsa István

Küldetés

Minden gyermek tehetséges. Min-
den gyermek. Tehetséges a halmo-
zottan hátrányos gyermek, a fővárosi 
elitgimnazista, a  tanulási zavarokkal 
küzdő autista is. Egyaránt és egyen-
értékűen. Alanyi jogon, az emberi 
szabadság és méltóság jogán. Ahogy 
a fának joga van levelet hajtani, virá-
got bontani és termést hozni, úgy van 
joga minden gyermeknek arra, hogy 
rátaláljon saját életútjára, amelyen 
haladva megvalósíthatja életfelada-
tát. Mindegy, hogy feltaláló lesz vagy 
kertész, költő vagy tehenész. Mindegy, 
mert a sokszínű világ harmóniájának 
valamennyi szín, árnyalat szerves ré-
sze és egyik sem nélkülözhető.

A  tehetség késztetés, energia, ösz-
tön, motiváció. Az ember természetes 
állapota tehetségesnek lenni valami-
ben, megalkotni, működtetni valamit, 
szolgálni, adni; szépíteni, jobbítani a 
világot. A tehetség az életfeladat maga, 
aminek megtalálása, gondozása és 
fejlesztése, segítése és erősítése a neve-
lés célja.

Programjainkkal gazdagítani, szí-
nesíteni, ingergazdaggá igyekszünk 
tenni a gyerekek tanulási folyamatát, 
olyan nevelési környezet kialakítása 
a cél, amely inspiráló. Életkoruknak 
megfelelő témájú és módszerű fog-
lalkozásainkon a csoportok termé-
szetes anyagokkal, eszközökkel és 
helyzetekkel találkoznak; fejlesztjük a 
gyermekek kommunikációs készségét, 
közösségeiket; alkotásra, kreativitásra 
ösztönözzük őket művészi és kézmű-
ves tevékenységekkel.

Az Eger-patak völgyének (Nagy-
vázsony, Pula, Öcs, Vigántpetend, Ta-
liándörögd, Kapolcs, Monostorapáti) 
természeti és humán értékeit szer-
vesen integráljuk a nevelőmunkába. 
A hét településen élő gyerekek három 
általános iskolában tanulnak. Az in-
tézményekkel szorosan együttmű-
ködve felmenő rendszerben kapcso-
lódnak be az egyes osztályok a prog-
ramba az életkornak megfelelő tema-
tikák alapján, órarendbe illesztett heti 
foglalkozások és egy több napos erdei 
iskolai intenzív szakasz formájában.

Az iskolai nevelőmunka gazdagí-
tásával nagymértékben tudunk hoz-
zájárulni a gyerekek fejlesztéséhez. 
Tehetségfejlesztésünk stratégiája kis-

iskoláskorban elsősorban a csoportos 
gazdagítás, színesítés, míg felső tago-
zaton egyre nagyobb szerepet kap az 
egyéni fejlesztés, a  tehetségazonosí-
tás, a  gyermek fejlődésének legmeg-
felelőbb továbbtanulási cél segítése. 
Kiemelten fontos, hogy a térség kö-
zépiskolásait, főiskolás és egyetemi 
hallgatóit mentorként vonjuk be a fej-
lesztőmunkába.

Általános célok:

Horizontális elvek:

Munkánkban három horizontá-
lis nevelőelv jelenik meg a természet, 
a közösség és a munka.

1.) Nevel a természet, amibe bele-
születünk.

A természet, amelynek mi magunk 
is szerves részesei vagyunk, aminek 
bölcsessége, szépsége, ritmusa, válto-
zása, bőkezűsége időt és teret ad szá-
munkra. Minden emberi tevékenység 

csak a természet törvényeivel össz-
hangban képzelhető el. Az embernek 
életet adó természet körforgásával, 
ritmusával ellentétes, azzal konfron-
tálódó út: értelmetlen. Nemcsak a 
tápanyagot, levegőt, vizet gazdagon 
adó környezetünkért tartozunk fele-
lősséggel, hanem saját magunk bio-
ritmusáért, testi és lelki egészségün-
kért is, amely szellemi fejlődésünk 
feltétele, és amely óhatatlanul károsul, 

ha életmódunkkal nem igazodunk a 
természet hatalmas és bölcs erejéhez. 
A  természettel való kommunikációt 
újra kell tanulnunk, mert a hiú harc 
folytatása katasztrófához vezethet. Az 
alvás és ébrenlét, a  kilégzés és belég-
zés természetes ritmusában élő em-
ber képes csak az életben maradás-
ra. Nem küzdenünk kell a természet 

körforgása ellen, hanem kihasználni 
a benne rejlő lehetőségeket. Hiszen 
a természet gazdag kincsesbánya is, 
bőkezű erőforrás, amit felelősséggel 
fordíthatunk saját boldogulásunkra.

KÖZÖSSÉGI EGYÉNI

Közösségfejlesztés települési és kistérségi 
szinten egyaránt

Egyéni fejlődés biztosítása

Népességmegtartó erő növelése Saját „életfeladat”: tehetségterület 
megtalálásának segítése

Helyi értékek felfedezése Innovatív gondolkodás
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2.) Nevel a közösség, amiben élünk.

A  közösség, ami szűkebben és tá-
gabban körülvesz, ahol megtanulunk 
kommunikálni, másokat megérteni és 
önmagunkat kifejezni, tekintettel lenni 
másokra és önmagunk érdekeit érvé-
nyesíteni, érvényesülni: mindezt egy-
szerre, kölcsönösen, egymást feltéte-
lezően. Ráébredni arra, hogy a másság 
(legyen akár nemi, faji, egészségi, szo-
ciális) tanít, ad, s ezzel erősíti az egész 
közösséget, benne saját magunkat.

A felnövekvő gyermekek köré egy 
termékeny, tápanyagban gazdag kö-
zösséget teremtünk. Megtanítjuk őket 
a közösségi életre, a kommunikációra, 
másokra, a másságra való fi gyelemre 
és elfogadására és az érdekérvényesí-
tésre egyaránt. A  konfl iktuskezelésre. 
Valljuk, hogy a nehézségek nem elke-
rülendő akadályok, hanem megoldás-
ra váró feladatok, amelyek legyőzésé-
vel erősödik a gyermek, a  közösség, 
a társadalom.

Így nevelési központunk nagy 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzet-
ben élők vagy civilizációs betegségek-
ben szenvedők fogadására. Hisszük, 
hogy az egyes csoportok mindegyike 
olyan értékekkel, tudással rendelke-
zik, amely kölcsönös elfogadása és 
megértése nemcsak színesíti, hanem 
erősíti is a világot, annak kisebb és 
nagyobb közösségeit egyaránt. A szo-

ciális érzékenységen alapuló nevelő-
munka képes csak megteremteni a 
toleráns, szolidáris, nyitott és folya-
matosan megújulni képes, innovatív 
társadalmat.

3.) És nevel a munka, amivel a jö-
vőt formáljuk, amit tehetségünk sze-
rint elvégzünk.

A  munka, aminek képességét 
örömmel és lelkesedéssel fedezzük fel 
magunkban, amivel kisgyermekként 
játszunk, amit ifj úként próbálgatunk, 
és amivel felnőttként hozzájárulunk 
magunk és mások boldogulásához, 
az egész világ színesítéséhez, gazda-
gításához. Ingerekben gazdag és él-
ményeket rejtő környezetet alakítunk 
ki. Fenntartjuk vagy újra élesztjük a 
gyermek ösztönös kíváncsiságát, ta-
nulási vágyát, alkotóerejét.

A  nevelő pedagógus saját maga 
belső fejlesztésével olyan mintát ad-
hat a gyermek számára, amely a tanu-
lási folyamat fedezetét képezi: hitele-
síti, mélyíti azt.

A  gyermek testi, lelki és szellemi 
fejlődése közepette így egy olyan úton 
haladhat, amelyen sok játék, próba, 
tapasztalás után rátalálhat saját élet-
feladatára. A  minden közösség szá-
mára nélkülözhetetlen kereteken be-
lül megadjuk a gyermek szabadságát, 
illetve segítően lépünk közbe azoknál 
az útkereszteződéseknél, amikor ta-
nítványaink elbizonytalanodnak.
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Tematikus 
foglalkozásaink

A  tehetségpontunkkal együtt-
működő iskolákban, életkoroknak 
megfelelően, az alábbi témák alapján 
igyekszünk gazdagítani a gyermekek 
fejlődését, színesíteni a nevelőmun-
kát. A gyermek természetes fejlődése 
érdekében foglalkozásainkkal igyek-
szünk csökkenteni az intellektuális, 
teljesítményorientált, mechanikus 
oktatás káros hatásait. A Rudolf Stei-
ner antropozófi ai világ és emberké-
pében és az erre épülő waldorf peda-

gógiában gyökerező témaköreink és 
módszereink a természet körforgásá-
hoz és a természetben élő ember bio-
lógiai és lelki ritmusához igazodnak. 
Nem formális módszerekkel dolgo-
zunk, hangsúlyt a kétkezi munka, az 
élményszerűség, az ingergazdagság 
kap.

Első osztály

A  fogváltás időszakában iskolába 
érkező gyermek még egységben él 
a megismerésre váró világgal. Nin-
csenek éles kontúrok önmaga és a 

tárgyak, más élőlények között. Egész 
valóságát meseszerűség jellemzi. 
A  „tündérvilágnak” érzékelt valóság 
művésze, aki mindent belső képpé, 
belső ritmussá, ütemmé alakít légzési 
és szívverési ritmusának megfelelően. 
Egészséges fejlődése érdekében ezt a 
természetes igényét tápláljuk foglal-
kozásainkkal.

Ősszel az osztályterembe a ter-
mészetből indulunk, ahová nyárra 
visszavezetjük a gyerekeket. Gyűj-
tött anyagokból közösen készítünk 
a betűk világáról egy nagyméretű 
panorámaképet, amely egész évben 
díszíti a termüket. A  betűk képsze-

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

FELFEDEZÉS KOMMUNIKÁCIÓ KREATIVITÁS

GAZDAGSÁG, KINCS KÜZDELEM
(megértés – kifejezés, elfogadás – 
érdekérvényesítés)

ALKOTÁS

KAPOM KAPOK / ADOK ADOM

FELELŐSSÉG kialakítása a természetért, 
önmagamért, a közösségért, a feladatomért.

MEGTANULOM A VILÁGOT. MEGÉLEM A VILÁGOT. ALAKÍTOM A VILÁGOT.

INTELLEKTUÁLIS NEVELÉS LELKI, ÉRZELMI NEVELÉS AKARATI NEVELÉS

Elfogadom, amibe beleszülettem. Megküzdök magammal és másokkal. Alkotásommal nyomot hagyok.

TUDOM ÉRZEM CSINÁLOM

MÚLT JELEN JÖVŐ

Anyagok ismerete Beszélgető kör tervezés

Ingergazdagság Szövegalkotás – értés Cselekvés

Bölcsesség Konszenzusos döntések Két kéz

ritmusok Elfogadás – érdekérvényesítés Szép – hasznos

Életkorok – ember útja csapatmunka Folyamat a-tól z-ig

Szakrális – vallásos Találkozási formák kézművesség

élményszerűség Kapcsolatok (tisztelet, szeretet, szerelem…)

Egészséges életmód Probléma kezelés Saját törvényeim

tapasztalatszerzés Kisebbség, másság fantázia

elfogadás másság önbizalom

TEMATIKA ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR

1. osztály „égiekkel játszó 
földi tünemény”

A betűk meséje – közös 
panorámaképen 
megjelenítve

kötés, formarajz, 
plasztika

furulya vissza a természetbe

2. osztály „ég s föld között” Mihály, Márton, 
Erzsébet, Katalin

Miklós, Mária kis 
szamara

György, Fülöp, Szent Iván éj, László, 
Kristóf István

3. osztály növények szántás, vetés búzacsíráztatás, 
gyertyaöntés

agyagfejtés, 
vesszőgyűjtés, kemence 
építése

aratás, cséplés, őrlés, 
kenyérsütés

4. osztály állatok baromfi udvar, 
tehenészet

téli erdő: vadetetés madarak vizek élővilága: halak

5. osztály ember harmóniák felfedezése 
és kifejezése

olimpiai kellékek 
készítése

edzés, gyakorlás olimpia

6. osztály személyiség, 
küzdelem

drámajátékok: ÉN drámajátékok: TE drámajátékok: MI drámajátékok: ŐK

7. osztály kalandozás csillagászat maszkok felfedezés, térképészet kalandtúra

8. osztály Szabadság, 
Egyenlőség, 
Testvériség

igazlátó gyűlés szociális-közösségi 
munka

közösségi és egyéni 
mestermunka készítése 
és ünnepélyes előadása



17

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Értékrendek – módszerek

Józsa István

rű megjelenítése lépcsőt jelenthet a 
valóság és a betűk absztrakt világa 
között. A  számolást elsősorban rit-
mikus játékokkal, körökkel fejleszt-
jük, amelybe fizikálisan tud belehe-
lyezkedni a gyermek. Kézimunkázá-
sok során megtanulnak kötni, hogy 
cselekvésen keresztül fejlődhessen 
írás- és olvasáskészségük. Forma-
rajzolással a teljes testtel megélt 
absztrakt formákat képezzük le a 
füzetbe. Ritmikus játékokra és kö-
zös furulyázásra épülő kis előadást 
mutatunk be.

Második osztály

Az első osztályt jellemző egység 
helyébe kétségek lépnek. A  gyermek 
ellentétes minőségekben éli át a vilá-
got: lent-fent, sötét-világos. A harmó-
nia immár nem magától értetődően 
van jelen, hanem az ellentétek megbé-
kítésén, összehangolásán alapul.

Ezt a lelki feladatot számos tevé-
kenységben megélhetik a gyerekek: 

a festésben (világos-sötét), az éneklés-
ben-zenélésben (magas-mély), a  szö-
vésben (függőleges-vízszintes). Az 
ellentétek átéléséhez jó epikus alapot 
ad, hogy a naptári ünnepek ritmusa 
szerint ismerkedünk a szentek életé-
vel, legendákkal, fabulákkal. Az égi és 
földi minőséget egyaránt magukban 
hordozó szentek példázatai segítik a 
gyermekben lévő hasonló kettősség 
megélését.

Harmadik osztály

A  9-10 éves gyerekek végképp el-
szakadnak a kisgyermekkor álomvi-
lágától és a földi valóságban hirtelen 
elveszettnek érzik magukat. Fájdal-
mas krízisként élik meg a világ egysé-
géből, teljességéből való kiszakadást, 
félelmetes érzés lesz hirtelen, hogy 
önálló lényként kell boldogulniuk a 
földön. Az Ószövetség történetei: 
Ádám és Éva kiűzetése a paradicsom-
ból, majd Mózes irányt és biztonságot 
adó törvényei hitet és reményt adnak 
a válságból való kiút megtalálásához. 
Kíváncsiságuk, érdeklődésük a való 
élet felé fordul. Izgatottan fi gyelik 
a felnőttek világát: hogyan is lehet 
boldogulni a világban? A  munkával, 
a különféle mesterségekkel való meg-
ismerkedés ebben a korban elemi igé-
nyük.

A magtól a kenyérig tartó csodála-
tos úton vezetjük végig a harmadiko-
sokat a szántástól az aratásig, a vetés-
től a kenyérsütésig. Ennek az inger-
gazdag, sokfajta tevékenységet magá-

ba foglaló útnak fontos tapasztalása, 
hogy az érintetlen természet erőfor-
rásait a felelős emberi munka által ki 
lehet használni saját boldogulásunk-
ra. Az épülő kemencéhez szükséges 
agyagot a föld, vesszőt a patakparti 
fűzfák, fát az erdő ad, amit két kezünk 
segítségével kenyérsütésre alkalmas 
kemencévé formálhatunk. A  különfé-
le mesterségekkel való ismerkedés so-
rán a gyermek tudatának feldolgozha-
tó és átlátható módon tapasztalhatja 
az alkotás útját: hogyan lesz a botból 
nyárs vagy szék, a gyapjúból kistáska 
vagy tolltartó, a  magból kenyér és új 
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vetőmag. Ezekhez a folyamatokhoz 
a gyermekek élményszerűen tudnak 
kapcsolódni, a  rendszeres kétke-
zi munka pedig az akarati fejlődést 
szolgálja. Az akarat fejlesztése nélkü-
lözhetetlen a gyermek számára, hogy 
saját tehetségterületét a későbbiek so-
rán megtalálja, s  azon keresztül élet-
feladatát megvalósítsa.

Negyedik osztály

Folytatódik a világgal való ismerke-
dés. A földhöz kapcsolódó növényvilág 
után idén az állatok birodalmába vezet 
a gyerekek útja. Az évszakok változása 
szerint ismerkedünk meg földön, leve-
gőben és vízben élő állatokkal, amik-
ben felfedezzük az emberi test egy-egy 
részét, egyoldalúan kifejlődött funk-
cióját. A  harmadikban megtapasztalt 
kétkezi munkából úgy építünk fel im-
már egy gondolati- absztrakt (testi, lel-
ki és szellemi) emberképet, hogy azt az 
állatokkal való konkrét cselekvéseken 
keresztül tesszük.

Megismerkedünk a háziállatokkal, 
a  baromfi udvarban és az istállóban 
zajló munkával, a  különféle feladato-
kat végző kutyákkal. A ház körül sza-
badon élő macskák világából egyenes 
út vezet az erdőbe, ahol vadon élő ál-
latokkal találkozunk. Tavasszal ismer-
kedünk a madarakkal, felépítésükkel, 
tollazatukkal, hangjukkal. Nyáron a 
vízben élő halak következnek. A  sok-
féle állat fi zikai és lelki megfi gyelésé-
ből év végére összeáll újra a magasabb 
minőségben létező, harmonikus em-
ber képe, amit jövőre, ötödik osztály-
ban minden gyerek önmagában is fel-
fedezhet a gyermekkor közepén.

Ötödik osztály

A  harmadik és negyedik osztályt 
jellemző válságból megerősödve, új 
energiákkal lép ki a gyermek, hogy a 
növény- és állatvilág után megélje az 
emberi minőséget, szépséget, örö-
möt. A  saját testében dolgozó erők 
is megpihennek most a fogváltás és 
a nemi érés között félúton, a rubicon 
válságán túl, a  kamaszkori válságon 
még innen átadhatja magát a világ 
és benne önmaga (az ember) között 
újra felépített harmónia megélésére. 
Ebben a derűs állapotban fontos testi 
és lelki erőket raktározhat el, amelyek 
fontos tartalékot jelentenek a nem-
sokára kezdődő kamaszkori válságok 
legyőzéséhez.

Mindez megéléshez remek lehe-
tőséget ad az ókori görög aranykorral 
való ismerkedés, természetesen ezút-
tal is konkrét cselekvések formájában, 
amit egy olimpia megrendezése ga-
rantál. Az olimpiai kellékek, eszközök 
elkészítése konkrét kétkezi munkát 
igényel, ami során éppúgy törekszünk 

a készítendő tárgyak és ruhák szépsé-
gére, mint ahogy a versenyszámokban 
sem csupán a győzelem a fontos, ha-
nem a a test mozdulatainak kidolgo-
zottsága, szépsége is lényeges célunk. 
A  futás, távolugrás, gerelyhajítás, 
diszkoszvetés és birkózás az öt hagyo-
mányos versenyszám, amelyek közül 
minden résztvevő szabadon választ-
hat és amiben más iskolából érkező 
ötödikesekkel mérhetik össze erejü-
ket, ügyességüket, lelki és testi képes-
ségeiket. A görög mitológia történetei 
most új, magasabb szinten segíthetik 
az égi és földi világgal, és saját magá-
val egyaránt harmóniában élő ember 
saját magunkban való megélését.

Hatodik osztály

Az előző évi harmonikus állapot 
nem tartott sokáig. Ahogy kisiskolás 
korban a földi világhoz, a  természet-
hez való új harmonikus viszonyt te-
remtette meg a gyermek egy hullám-
völgyön keresztül, most kb. 12 éves 

kor környékén az emberi küzdelmek 
kerülnek középpontba. A  gyermek 
közösségi kapcsolatait, pozícióját, 
szerepét sok belső és külső konfl iktu-
son keresztül alakítja ki.

A  hatodik osztályosok fejlődését 
elsősorban drámafoglalkozásokkal 
(bátor érdekérvényesítés, konfl iktu-
sok felvállalása, konszenzusra törek-
vés, szerepjátékok stb.) és kommu-
nikációs kompetenciák (vitakultúra, 
önmagam pontos kifejezése, mások 
megértése, retorika, kommunikációs 
műfajok tartalomhoz illő használa-
ta stb.) fejlesztésével tudjuk segíte-
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ni, amelyek az „én és mások” témája 
körül forognak. Az önmagát teljes 
harmóniában elfogadó gyermek konf-
liktusba kerül társaival, ebben a harc-
ban lesznek szövetségesei és ellenfelei 
egyaránt. A  folytonos önérvényesí-
tési küzdelemben lassan tovatűnik a 
nemrég még maradéktalanul élvezett 
öröm, szépség; a  gyermek önmagá-
ban való hite is megrendül. Sok nehéz 
pillanat után végül, megerősödve, az 
érdekérvényesítés és a mások elfo-
gadása között egyensúlyt teremtve, 
ahogy Toldi Miklós is Arany elbeszélő 
költeménye végére, győzelmet lehet 
aratni.

Hetedik osztály

Az előző év küzdelmein meg-
edződve a 13 – 14 éves gyermek tom-
boló erőt és kíváncsiságot érez magá-
ban, hogy eddig ismeretlen világokat 
hódítson meg, új barátokat közössé-
geket találjon.

Ezzel a reneszánsz életérzéssel 
ismerkedünk meg a csillagos éggel, 

a naprendszerrel, építünk távcsövet. 
A  nagy földrajzi felfedezők útleírá-
sainak olvasmányélményét különfé-
le távoli népek által használt masz-
kok készítésével egészítjük ki. Tanu-
lunk térképészetet. Nyáron valódi 
kalandtúrán veszünk részt, amikor 
igyekszünk a lehető legteljesebb 
módon Robinson módján, távol a 
civilizációs kényelemtől táborhelyet 
kialakítani, élelemről és vízről gon-
doskodni.

Nyolcadik osztály

A  nemi éréssel a felnőtté válás 
második hétéves periódusa is lezá-
rul, biológiailag érett ifjakká serdül-
tek a gyerekek. A  kamaszkor elejét 
a francia forradalom „szabadság, 
egyenlőség, testvériség” eszméje 
hatja át, miközben az ifjak a fennál-
ló világrend ellen lázadnak, s a vilá-
got új szabályok szerint rendeznék 
újra.

Régi paraszti közösségekben 
„igazlátó” képességet tulajdonítot-
tak a gyermek és felnőttkor határán 
tisztánlátó és igaz gondolkodású 
ifjaknak, javaslataikat komolyan 
vették. A  részvételi, konszenzusos 
döntéshozatalon alapuló modern 
demokráciára nevelésnek fontos 
állomása lehet, hogy a nyolcadikos 
közösség kialakíthatja a saját sza-
badságképének megfelelő szabályo-
kat, a  jogok és kötelességek rend-
szerét. A  szociális érzékenységük 
szerint önkéntes munkát végezhet-
nek olyan nemes célok eléréséért, 
amellyel a saját hitük és meggyő-

ződésük szerinti világot építik. Az 
általános iskolai tanulmányok lezá-
rásaként egyéni (szabadon válasz-
tott témakörben egy élőszavas elő-
adás tartása a közösségnek, aminek 
nyolc éven keresztül a tagjai voltak) 
és csoportos (film, színdarab, kiál-
lítás, performansz, flashmob stb.) 
zárómunkát készítenek. Ezzel az 
ünnepélyességet sem nélkülöző, 
összefoglaló szakasszal rátérhetnek 
arra az útra, ahol középiskolás éve-
ik alatt egy egészen más minőségű 
szellemi fejlődés kezdődhet az el-
múlt nyolc év szerves folytatásaként.
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Horizontális elvek:

A tehetségfejlesztő 
folyamatok 
megvalósulási formái:

1.) Együttműködő partneriskolák-
ban heti foglalkozások tartása:

Az életkor szerinti programot egy 
osztályközösség fogadja be, amely 
heti rendszerességű foglalkozások 
formájában az iskola órarendjébe il-
leszkedik.

2.) Gyermektáborok, erdei isko-
lák:

Életmódtáborainkban egész év-
ben fogadunk gyermekcsoportokat, 
akik az itt töltött idő alatt bekapcso-
lódnak a mindennapi tevékenysége-
inkbe, illetve a csoportnak megfelelő 
témában foglalkozásokon vesznek 
részt.

3.) Work-shopok, szülői klubok, 
közösségfejlesztő tréningek:

Alapítványunk szívesen fogad 
érdeklődő pedagógusokat, szülőket, 
akik témáink, módszereink, min-
dennapi életünk után érdeklődnek. 
Programjaink terjesztésére vállalkozó 
iskoláknak, közösségeknek tematikus 
tréningeket szervezünk. Érdeklődő 
iskolák számára témanapokat, isko-
laközösséget fejlesztő work-shopokat 
tartunk.

Helyi erőforrások, kapcsolatok:

Szakmai háttérmunka, 
dokumentáció:

1.) Pedagógiai műhelymunka: 
Belső és külsős munkatársaink a pro-
jecteket rendszeres szakmai műhely-
munka keretében tervezik, készítik 
elő, bonyolítják le, értékelik és doku-
mentálják.

2.) Gyermekmegfi gyelés: A  gye-
rekekről ingergazdag, cselekvő, ter-
mészetes környezetben árnyaltabb, 
összetettebb képet alkothatunk. Így 
pontosabb irányok, reálisabb célok 
és hatékonyabb módszerek fogal-
mazhatóak meg fejlődése szempont-
jából.

3.) Fejlesztési terv és fejlődési 
napló vezetése: Egyéni és közösségi 
fejlesztési terv a pedagógusok közös 
munkájaként, tapasztalataik megosz-
tásával készül.

Szerződéses viszonyban 
álló munkatársaink:

1.) Józsa István (szakmai vezető)
Tehetség témájú továbbképzései:
a) Tehetségek a médiában (10 óra, 

R607-004)
b) Tehetségsegítő coaching (30 

óra, Kamasztér Alapítvány)
2.) Tobakné Juhász Zsuzsanna 

(Művészetek Völgye Általános Iskola 
– Monostorapáti)

3.) Szollárné Varjú Ilona (Művé-
szetek Völgye Általános Iskola – Mo-
nostorapáti)

Tehetség témájú továbbképzései:
a) A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása” (21 óra, MATE-
HETSZ)

4.) Rajnainé Varga Tünde (Mű-
vészetek Völgye Általános Iskola – 
Taliándörögd)

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

a természet körforgásához igazodó 
tartalmak és módszerek

köszönés – búcsúzás háztartás (főzés, takarítás)

az ember bioritmusával harmonizáló 
nevelés (alvás-ébrenlét, kilégzés-belégzés, 
szívverés)

ritmikus versmondás kétkezi munka: kézművesség

természetes anyagok használata beszélgető kör szépségre törekvés

Egészséges ételek, italok (forrásvíz, 
gyógyteák, konyhakert, kenyérsütés, helyi 
termékek, stb.)

drámajátékok (konfl iktuskezelés, 
érdekérvényesítés és kompromisszumok 
helyes aránya)

művészetek gyakorlása

érzékek fejlesztése – ingergazdag környezet, 
eszközök

konszenzusos döntéshozatal tapasztalati tanulás

szelektív hulladékgyűjtés szociális érzékenység
(közösségi önkéntes munka, kisebbségek)

élményszerűség

pedagógiai műhely
(szakmai tervezés, gyermekmegfi gyelés – 
fejlődési napló)

csapatmunka

egyéni szerep

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

Dörögdi-medence Csórompuszta
Pécsi Erika, Hatvani Csaba

Győriványi Dániel 
tehenészete

Imári domb Kapolcsi Zöld Abrosz Tarsoly László kovácsmester

Királykő KÖSZI Taliándörögd Kandikó Csaba asztalos

Pokol-lik Fekete Sereg Ifj úsági 
Egyesület

Ódor Dezső birkászata, 
sajtüzeme

Kilenc kanyar Pálos kolostor romok Kövecses Mónika 
kecskeistállója

Fejfájós kút Független Ökológiai 
Központ

Ilona malom

Hamuházi forrás Művészetek Völgye Fesztivál Hellowood
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5.) Somogyi Istvánné (Művésze-
tek Völgye Általános Iskola igazgató-
helyettese)

Tehetség témájú továbbképzései:
a) A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása” (21 óra, MATE-
HETSZ)

6.) Rupa Éva (esélyegyenlőségi 
munkatárs, roma integráció)

7.) Kovács Arnold (pszichológus)
8.) Horváth Viktória – pedagó-

giai munkatárs (A  Nemzeti Művelő-
dési Intézet partnereként a kulturális 
közmunka program keretében segíti 
munkánkat 2016. február 29-ig)

Nap Kör Alapítvány
Tehetségfalu

– életkornak megfelelő témakörök
– nem formális tanulási helyzetek

– testi-lelki-szellemi fejlesztés
– az összes érzékszervre ható 

módszerek
– cselekvésekből leszűrt tapasztalás
– project-alapú tudásszerzés
– egymásba integrált tantárgyak
– ingergazdag környezet, eszköztár
– természetben zajló tanulás
– természetes anyagok
– koncentrációs fejlesztés
– élőszavas kifejezés előtérbe he-

lyezése
– kommunikációs kompetenciák 

(megértés-kifejezés)
– kreativitásra ösztönzés
– élményszerű foglalkozások
– csapatmunka
– közösségi élet
– szabadságra nevelés
– konszenzusos döntéshozatal a 

gyerekek bevonásával
– másság elfogadása

– kisebbségi integráció
– tanulási nehézségek kezelése
– valós, használható tudásszerzés
– életre nevelés

Szerződéses partnerintézményeink:

Szerződéses 
partnerintézmény:

Osztály: Osztálytanító, 
mint 
szerződéses 
munkatárs:

Létszám: Téma: Forma: Foglalkozásokat 
vezető 
pedagógus:

2012/13-as tanév:

1.) Herendi Általános 
Iskola

3/a osztály Németh Nóra 22 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

2013/14-es tanév:

2.) Kinizsi Pál Általános 
Iskola (Nagyvázsony)

3-4. osztály Kardos Beáta 12 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

3.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

3. osztály Tobakné Juhász 
Zsuzsanna

11 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

4.) Hátszél Tanoda 
(Nagyvázsony)

Tanoda 
diákjai

Rupa Éva 30 fő Roma integráció, 
felzárkóztatás, 
egyéni fejlesztés

320 óra (heti 4 x 2 órás 
foglalkozások)

Józsa István

2014/15-ös tanév

5.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

3. osztály Szollárné Varjú 
Ilona

10 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

6.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

4. osztály Tobakné Juhász 
Zsuzsanna

11 fő Állatok világa 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

7.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Taliándörögd)

3. osztály Rajnainé Varga 
Tünde

7 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

8.) Vigántpetend 
Önkormányzat

Község 
fi ataljai

Ács Szilvia 
könyvtáros

15 fő Igazlátó 
gyűlések

40 óra (heti foglalkozások) Józsa István

Megjegyzés: A nyolc évfolyamos programba felmenő rendszerben kapcsolódnak be az osztályok.

JÓZSA ISTVÁN a Nap Kör Alapítvány 
akkreditált kiváló tehetségpont szakmai 
vezetője, vándoriskolájában általános is-
kolás gyerekeknek tart tehetségsegítő fog-
lalkozásokat. Gondolkodásának és gya-
korlatának szellemi háttere Rudolf Steiner 
antropozófi ai alapokra épülő pedagógiája, 
célja az élmény és ingergazdag nevelési 
környezet megteremtése. Tapasztalatairól 
rendszeresen publikál elméleti cikkeket. 
Józsa István Vándoriskolája facebook ol-
dalánnyomon követhető iskolájuk min-
dennapos működése, tapasztalataik. Szá-
mos pedagógiai kisfi lm rendezője.
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A Kapunyitogató, mint a közösségi 
élet „kovásza” Somogyban

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
„Kapunyitogató” programja a kapcso-
latteremtés, a  megyei irodák megis-
mertetésének is ragyogó eszköze, de 
ennél is örömtelibb az a mérhető, ki-
mutatható eredmény, ami a somogyi 
Kapunyitogatók településein a közös-
ségek életében, új közösségek, esemé-
nyek születésében nyilvánul meg.

Somogyi át/rátekintés

Három évvel ezelőtt a hátrányos 
helyzetű kistelepülések kulturális 
és közösségi aktivitásának növelése 
érdekében indult útjára a Kapunyi-
togató programsorozat. Somogy me-
gyében – bár módszertanilag eltérő 
megközelítéssel – 2007 tele és 2012 
tavasza között már 33 településen 
volt jelen a megyei iroda jogelődje a 
művészeti nevelést, az aktív szórako-
zást segítő programokkal.

Az Intézet megyei irodáinak meg-
alakulását követően, 2013 és 2015 
között 31 településen valósult meg, 
ill. jelenleg is zajlik „Kapunyitogató” 
program, kivétel nélkül hátrányos 
helyzetű vagy ellátatlan települések 
közösségét célozva meg, azzal, hogy 
művelődési házak, közösségi színte-
rek élettel teljenek meg. A programok 
megvalósításában együttműködő 
partnereink a települési önkormány-
zatok, melyek az előkészítésben és le-
bonyolításban vesznek részt.

A  „Kapunyitogató” helyszínein a 
kistelepülések közösségi művelődési 
terei évek óta zárva vannak, állaguk 

leromlott. A civil jelenlét élő, de tevé-
kenységük túlnyomórészt ünnepkö-
rökhöz, faluszépítő akciókhoz kötött. 
A  közösségi terek életre keltéséhez 
nyújt jó mintát és bátorítást az Intézet 
a „Kapunyitogató” programmal, tele-
pülésenként 2-2 alkalommal. Többféle 
tevékenység megmutatásával, a  köz-
művelődés sajátos eszközrendszerével 
segítjük a települések közösségében a 
művelődési tevékenységek újraindí-
tását. A  „Kapunyitogató” során olyan 
közösségi programokat kezdemé-
nyezünk, melyek a lakosság együtt-
működésére, aktivitására építenek, 
ugyanakkor ismereteik bővítését és a 
szabadidő hasznos eltöltését is lehető-
vé teszik. A „Kapunyitogató” azon túl, 
hogy lehetőséget biztosít a szórakozva 
tanuláshoz, az ismeretek bővítéséhez, 
mindezt oly módon teszi, hogy teret 
ad a közönség bekapcsolódására, az 
interaktivitásra. A  program felépíté-
sében fontos, hangsúlyos elem a he-
lyi aktivitások, művészeti közösségek 
megmutatkozása. A  nyugdíjasok al-
kalmi dalárdája, az óvodások körjátéka, 
a hobby kézimunkázók kiállítása teszi 
egyedivé, az adott település lakossága 
számára hitelessé a programot.

Az Intézet által felkért és a telepü-
léseknek felkínált művészeti közremű-
ködők mind a megye elismert, minő-
ségi kultúrát, autentikus hagyományo-
kat ápoló és továbbtanító egyesületei. 
A  „Kapunyitogató” olyan művészeti 
csoportokat mutat be, melyek eléré-
se – forráshiány miatt – a településen 
lakók számára szinte lehetetlen. Akár 
a tárgyalkotás, akár a zene vagy tánc 

esetében munkásságuk példaértékű, 
személyes példájuk kedvet teremt a 
helyi hagyományőrző tevékenységek 
újjászervezéséhez. A  hordozott érték 
élményszintjét tovább emeli, hogy a 
közönség aktivitására épít, a nézőkből 
az előadás résztvevői válnak. Házigaz-
da és vendég együtt vesz részt az elő-
adásban, így minden helyszínen, min-
den alkalommal szinte új produkció 
születésének lehetünk részesei.

Szinergiák megteremté-
sének lehetősége

Miért épp a Kapunyitogató alkal-
mas arra, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet programjai között szinergiá-
kat teremtsen? Mi az a plusz, ami eb-
ben a programban rejlik?

Először is: magát a programot ko-
moly előkészítő tevékenység előzi meg. 
Az Intézet munkatársa, munkatársai 
ellátogatnak a településre, ahol a tele-
pülés vezetőivel, a helyi közösségi élet 
szervezőivel bejárják, megismerik a 
települést. Feltáró beszélgetés során 
megismerik a település természe-
ti, környezeti, történelmi, gazdasági, 
társadalmi és humán erőforrásait. Az 
előbbiek segítenek eligazodni a tele-
pülés adottságaiban, az utóbbiak vi-
szont a lehetőségek megismeréséhez 
szükségesek. Az a találkozási alkalom, 
amikor a település bemutathatja ma-
gát egy kívülről érkező szakembernek, 
olyan lehetőség, mely a helyieknek is 
segítséget jelent önmaguk jobb megis-
merésében. Hiszen, ami otthon van, az 
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az ott élők számára természetes, szinte 
észre sem veszik értékeiket, adottsága-
ikat. Amikor azonban egy „idegennek” 
kell beszélni róla, mintegy „bemutatni 
önmagunkat”, az sokszor új megvilá-
gításba helyezi a dolgokat – elgondol-
kodtat, arra késztet, hogy rendszerbe 
foglaljuk a mondanivalónkat. Az „ide-
gen” kíváncsisága, érdeklődése, vissza-
kérdezése új szempontokat vethet fel. 
A  kívülről jött ember képes meglátni 
azokat az értékeket, lehetőségeket, 
melyek a települést jellemezhetik, me-
lyek a közösségben rejlő humán erő-
forrást, helyi akaratot képesek feltárni. 
Ez az a segítő szerep, mely a Kapu-
nyitogatókat megelőző beszélgetések 
során jelen van, és amely sok esetben 
képes a helyi adottságok feltárására, 
fejlesztésére. A feltárás során előtérbe 
kerülnek a település civil szervezetei, 
amatőr művészeti csoportjai, alkotó 
emberei, amelyek és akik képesek a te-
lepülésért tenni. A  meglévő erőforrá-
sokra és a felmerülő igényekre alapoz-
va történik meg a program összeállí-
tása. Az igényekre reagáló programok, 
a  megvalósítás során születő ismeret-
ségek, beszélgetések látens igényeket 
hozhatnak felszínre, vagy segíthetnek 
feltárni valaha volt hagyományokat, 
tevékenységeket – elindíthatnak egy-
fajta közös gondolkodást, generálhat-
nak új igényeket.

A  segítő szerep nem ér véget a 
programokkal, folytatásra talál a fel-
merülő gondolatokban, elindítandó 
tevékenységekben. Így történhet meg 
a különböző közösségi kezdeménye-
zések felkarolása, szakmai segítése.

A Kapunyitogatók „híd” szerepe – 
ráépülő jellege – a kulturális közfog-
lalkoztatásra alapozottan is jól értel-
mezhető. A  Közfoglalkoztatási prog-
ram kapcsán nagyon sok településre 
eljut az Intézet, mely segítséget jelent 
a települések, az ott élő emberek jobb 
megismeréséhez. Azokon a telepü-
léseken, ahol talán a legjobban értel-
mezhető a program, a  közfoglalkoz-
tatás a humán erőforrást tudja bizto-
sítani a törvény adta kötelezettség és 
az állami normatív támogatás mellé. 
A  feladatot jól értő, a  településért 
tenni akaró munkatársak önálló kez-
deményezései, a közösségi művelődés 
területén elinduló kezdeményezések 
jó alapot tudnak teremteni a Kapu-
nyitogatókhoz. Segítenek abban, hogy 

a helyi akarat megnyilvánulhasson, 
hogy a helyben jellemző tevékenysé-
gek kialakuljanak vagy megmutatkoz-
zanak – ez tud lenni az a stabil alap, 
amire már lehet építkezni. Így történ-
het meg az, hogy egy kézimunka kiál-
lítás vagy egy ifj úsági kezdeményezés 
teremti meg a Kapunyitogató alapjait, 
vagy fordítva, a  közösen megvalósí-
tott Kapunyitogatóból a települést 
erősítő gazdaság fejlesztő folyama-
tot generálhat, művészeti csoportok 
megalakulásához, hagyományőrző 
tevékenység elindulásához vezethet, 
erősíti a helyi identitástudatot.

Az elvetett mag…

A  közösségi terek újra használat-
ba vétele, közösségek megerősödése, 
újak születése, az amatőr művészeti 
élet újra virágzása, a  helyi értékek 
felfedezése, a  gyűjtésükre és rendsze-
rezésükre irányuló tevékenység elin-
dulása, helyi/területi értéktárak lét-
rehozása: mind-mind a Kapunyitoga-
tóknak köszönhető egy-egy magocska 
szárba szökkenése.

És a következőkben lássunk konk-
rétumokat. A  teljesség igénye nélkül 
nyolc somogyi településen mutatjuk 
be a Nemzeti Művelődési Intézet 

„Kapunyitogató” programja által ge-
nerált értékteremtő tevékenységeket, 
érzékeltetve a programok közötti szi-
nergiákat.

Kazsok
A  326 lelket számláló kistelepülés 

Kaposvártól nem messze, a kaposvári 
járásban található. Csinos házai, ren-
dezett udvarai azt üzenik az ide láto-
gatóknak: itt jó helyen jársz, barátokat 

találsz. A Nemzeti Művelődési Intézet 
2013-ban első alkalommal látogatott a 
településre Kapunyitogató programjá-
val. A Somogy Megyei Népművészeti 
Egyesület mesteremberei (fazekas, ko-
sárfonó, nemezes) hatására a picinyke 
somogyi faluban működő Margaréta 
Egyesület tagjai önképző körökben 
egymást segítve, aktív kézműves mű-
helyt teremtettek. A  település lakos-
ságát összefogva ők végzik a közösségi 
munka nemes feladatát. Szerveznek, 
nevelnek, szórakoztatnak, tanítanak és 
hagyományt teremtenek.

Pogányszentpéter
A  csurgói járás területén, a  zalai 

határ mellett fekvő 492 fős, hátrá-
nyos helyzetű település folyamatosan 
keresi a fejlődés lehetőségét. A 80-as 
években itt alakult meg az egyik első 
somogyi közművelődési egyesület. 
A 2013. évi Kapunyitogatón – többek 
között – kosárfonó mester mutatta 
meg tudását a helyieknek. A  progra-
mot követően a falu vezetése segít-
séget kért ennek a régi mesterségnek 
az újratanításához. 2014-ben elindult 
az Intézet segítségével a pogány-
szentpéteri kosárfonó tanfolyam 13 
fővel. A  program eredményeként he-
lyi adottságokra építő (fűzvessző ter-
mesztésére alkalmas föld, 13 képzett 
kosárfonó, piackutatás), hosszú távú 
gazdaságfejlesztő tevékenység meg-
valósításán a falu vezetése jelenleg is 
dolgozik.

Táska
Alig 400 fős, elöregedő kistele-

pülés a marcali járásban. A  valaha a 
megye legkiválóbbjai közé tartozó 
népdalköre 2013-ban már csak a múlt 
dicsőségének fogyó fényét élvezte. 

Élhető vidék… Bárdudvarnok
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A  Kapunyitogató eredményeként, kö-
zösségi beszélgetéseknek köszönhe-
tően, a helyben még élő akarat – erőt 
merítve – a népdalkör újraszervezé-
séhez vezetett. A maroknyi helyi fi atal 
bevonásával a Táskai Asszonykórus 
újjá született, munkát, időt nem saj-
nálva, végtelen jókedvvel és kitartás-
sal készültek a népdalköri minősítőre, 
ahol kiváló eredményt értek el.

Bárdudvarnok
Az országban egyedülálló szerke-

zetű település 16 egységet foglal ma-
gába, úgy mint: Bárdudvarnok, Bárd, 
Bárdibükk, Lipótfa, Dada, Kaposda-
da, Kaposszentbenedek, Kopaszhegy, 
Mihálypuszta, Nagypuszta, Olajhegy, 
Szendpuszta, Szendihegy, Csermány, 
Zsippó, Öregzsippó.

A  lakosság összlétszáma 1127 
fő, sok a betelepült fi atal család. Az 
elmúlt évtizedben a városokból el-
igyekvő, a természet közeli életmódot 
értékelő emberek otthonává vált a 
megyeszékhelytől alig 20 km-re fekvő 
község, melynek civil élete példásan 
gazdag. A  2014. évi Kapunyitogatók 
sorából agilis és kreatív lakosságával 
tűnt ki. A fi atalok aktív jelenléte a kö-
zösségekben biztató, a  múlt értékeit 
gyűjtik és dokumentálják, ugyanak-
kor új hagyományok megteremtésén 
is dolgoznak. Sok művész és gondol-
kodó ember választotta otthonául a 
dombokkal gazdagon megáldott tele-
pülést, életformájául pedig a gazdál-
kodást. A  földművelés és állattartás 
21. századi úttörői az élethosszig tar-
tó tanulás minden lehetőségét megra-
gadva csatlakoztak az Intézet „Élhető 
vidék, vidéki élet másképpen” prog-
ramjához, ahol korszerű gazdálkodá-
si és vállalkozási ismereteket kaptak. 
Megtermelt javaikat elcserélik, vagy 
a Petörke Portéka – a falu szélén el-
terülő Petörke-tó partján két hetente 
megtartott termelői piac, ahol friss és 
ízletes zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, 
mézet, lekvárt, s  minden mást vásá-
rolhatnak – alkalmával értékesítik.

Iharos
Iharos a Kelet-Zalai-Dombság és 

a Belső-Somogy homokvidéke hatá-
rán, a csurgói járásban terül el. A „Ka-
punyitogató Somogyban” program-
sorozat 2014-ben látogatott a 460 fős 
településre. A  rendezvény sikeréből 

kiindulva fogalmazódott meg az igény 
a falu aktív nyugdíjasaiban, hogy „az 
unalmas téli estéken” is jó lenne olyan 
közösségi alkalmakat teremteni, ahol 
a régi fonók mintájára összegyűlhet a 
falu, és a mindennapi gondok mellett 
múltról és jövőről beszélgethetnek. 
Megszületett az „Iharosi beszélgeté-
sek” programsorozat terve, melyhez 
szakmai segítséget irodánktól kértek. 
Közösségfejlesztőt, a  falut övező ter-
mészeti értékekre a fi gyelmet ráirá-
nyító biológust, gazdaságkutatót, az 
épített örökség és a helyi legendák 
dokumentálásának fontosságát bizo-
nyító falukutatót és néprajzost bizto-
sított Intézetünk, akik előadásaikkal 
vettek részt az iharosi lakosok által 
szervezett találkozásokon. A közössé-
gi beszélgetések során felszínre került 
értékekkel gazdagodva, a  falu veze-
tése egy több szakaszból álló érték-
mentő, értékfeltáró folyamatot indí-
tott. Egy régi épület önerőből történő 
felújításával megteremtették a leendő 
helytörténeti gyűjtemény otthonát, 
megkezdték a tárgyak, eszközök, do-
kumentumok gyűjtését, döntöttek az 
értéktár bizottság megalakításáról.

Karád
Külső-Somogy területén, a  fo-

nyódi járáshoz tartozó település dim-
bes-dombos és főleg kanyargós utcái 
több mint ezer éves múltat hordoz-
nak. A  község társadalmi, gazdasá-
gi és infrastrukturális szempontból 
elmaradott település, ám történelmi, 
kultúrtörténeti értéke jelentős. Az 
itt élőknek vérükben van a zene és a 
tánc… Sokan emlékeznek még, mikor 
Kodály Zoltán és Vikár László házról 
házra járva énekeltette az embereket. 

Tablók őrzik a Gyöngyösbokréta kor-
szakát, amikor a karádi táncosok be-
járták Európát.

2014 őszén a Kapunyitogató prog-
ramon sok régen látott, ismerős arc 
mosolygott a megyei iroda munka-
társaira, hiszen az 1560 fős település 
több generációja vett részt korábban is 
néptáncos, hagyományőrző rendezvé-
nyeken. A karádi népdalok, a néptánc, 
a  karádi hímzés mind-mind kincs, 
a karádi emberek büszkesége. De ez a 
kedves falu nem a múltjában él. Nem 
pusztán őrzik, hanem újra tanulják, ta-
nítják népművészetünk eme értékeit. 
A Nemzeti Művelődési Intézettel kiala-
kított munkakapcsolat, a  településen 
élő és azért tenni akaró emberek meg-
ismerése oda vezetett, hogy az Intézet 
szakmai segítségével az elsők között 
hozták létre az értéktár bizottságot, az 

„Újra öltünk, örökítünk” programhoz 
csatlakozva alakítottak hímző szakkört. 
A  régi és új hímzések gazdag gyűjte-
ményéből vándorkiállításokat szervez-
nek megyeszerte, a  hímző asszonyok 
egyéni alkotói pályázatokon mérettetik 
meg tudásukat. S az utánpótlásról sem 
feledkeznek meg! 2015 tavaszán meg-
alakult a gyermek hímző kör.

Gölle
Fekete István faluja Somogy és 

Tolna megye határán fekszik. Híresek 
voltak jó termőföldjei és jó minőségű 
haszonállatai. A régmúltban a falubeli 
gazdák több kiállításon is érmet nyer-
tek állataikkal. A  jelenleg 957 lelkes 
községben már csak az épületek őrzik 
a régi idők gazdagságát. 2014-ben a 
sikeres Kapunyitogató program te-
remtette meg a település és az Intézet 
között azt az igen csak biztató és még 

Iharos, értéktár
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sok lehetőséget magában rejtő kap-
csolatot, melynek egyik „gyümölcse-
ként” a göllei asszonyok újra tanultak 
hímezni, felfedezték saját motívum-
kincsüket, megalakították az értéktár 
bizottságot, Szent Márton napjához 
kötődően új hagyomány magját ve-
tették el. Az önkormányzat a helytör-
téneti gyűjtemény mielőbbi kiállítása 
érdekében megvásárolta a falu fő ut-
cájának egyik impozáns házát, mely-
nek felújítását szintén önerőből vég-
zik. A HUNG-2014 C kódjelű Hunga-
rikum pályázaton az egyedüli sikeres 
somogyi pályázók lettek „Parasztvilág 
emlékei Göllében Fekete István írásai 
alapján” című projektjükkel.

Kálmáncsa
A  Kaposvártól 55 kilométerre, 

a  barcsi járásban található 654 fős 
zsáktelepülés gyönyörű természe-
ti környezetben éli mindennapjait. 
2014-ben teljesen ismeretlenül, elő-
zetes munkakapcsolat nélkül toppant 
be Kapunyitogató programjával a falu 
életébe a Nemzeti Művelődési Intézet. 
A helybeliek nyitottsága és a közös cél 
elérése iránti tenni akarás pillanatok 
alatt megteremtette a sikeres együtt-
működés alapjait. Igazán emlékezetes, 
értékes, a  helyi közösségekre építő 
programok valósultak meg a tele-
pülés fejlesztése érdekében. A  Fehér 
Akác Szociális Otthon lakói sérült, 
fogyatékkal élő felnőttek, az Otthon 
vezetőjével és a gondozókkal történt 
beszélgetésünk során fogalmazódott 
meg az igény egy olyan tevékenység 
megvalósítására, ami a szociális ott-
hon fogyatékos felnőttei részére kínál 
élményt adó elfoglaltságot a művé-
szet eszköztárából merítve, elősegít-

ve integrációjukat a falu közösségébe. 
A  „Kavicsból drágakő” nevet viselő 
projekt mindenkiben maradandó em-
léket hagyott. A  sérült, fogyatékkal 
élő emberekben rejlő csoda hétről 
hétre bátrabban mutatta meg magát. 
A község lakóival való együtt dolgozás, 
a másik segítése, a közös alkotás nyúj-
totta öröm láthatatlan falakat bontott 
le. A  „Kavicsból drágakő…” program 
hozzájárult a speciális hátrányokkal 
küzdő kálmáncsai gondozottak in-
tegrációjához, másságuk elfogadta-
tásához, a  bennük lévő pozitívumok, 
rejtett képességek megismertetésé-

hez. A  program tartalmas elfoglalt-
ságot, célt adott mindenkinek. 2015 
őszén újabb közös programra készü-
lünk. Kálmáncsa maroknyi gyermeke 
és az érdeklődő felnőttek a népzene 
rejtelmeibe tekinthetnek bele. Citera 
szakkör elindítását segíti Intézetünk 
szakemberrel, szeretettel.

A fenti példák csokra nem egyedi. 
Meggyőződésem, hogy minden me-
gyében, minden településen, ahol a 
Nemzeti Művelődési Intézet jelen van, 
hasonló folyamatokat találhatunk. 
Ám Somogyban, somogyi szakem-
berként büszkén tekintünk vissza az 
elmúlt évek eredményeire.

A  2015-ös programok előkészítése 
és megvalósítása során a települések és 
az Intézet munkamegosztásában mi-
nőségi változás jelentkezett. A  fogadó 
községek helyi szervezői az előző évek-
hez viszonyítva sokkal önállóbb és aktí-
vabb szerepet vállalnak. Magyarázatért 
nem kell messzire menni: minden tele-
pülés partner a kulturális közfoglalkoz-
tatásban! A  kulturális közfoglalkozta-
tottak az Intézet szakmai támogatásá-
nak eredményeként, feladatukkal azo-
nosulva gazdái lettek, katalizátoraivá 
váltak a helyi kulturális életnek.

Kálmáncsa, Kapunyitogató

Göllei gyermekek és az asztali bábjáték találkozása

BERLIK MÁRIA három évtizede dolgozik a közművelődésben. Diplomáját 1989-ben 
Pécsen, a JPTE magyar-népművelés szakán szerezte. 1983-tól Kaposvár művelődési köz-
pontjában dolgozott, gyakorlatot szerezve a közművelődés minden területén. Öt évig a 
Somogy Megyei Művelődési Központban mint módszertani munkatárs és több amatőr 
művészeti ágazat gondozója tevékenykedett. 2000-2013 között a kaposvári Agora közmű-
velődési munkatársa, fesztiválszervező, a Kaposvári Egyetem andragógia, művelődésszer-
vező és kommunikációs szak szakmai gyakorlatvezetője. 2013. november 1-től a Nemzeti 
Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájának módszertani referense.
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Beszélgetés Müller Anitával 
a néptáncról, mint eszközről

„Nem bezárkóznunk kell, arra inkább lehet építeni, 
hogy van egy igényszintünk.”

Mátyus Aliz: Müller Anita a Pá-
pai Református Kollégium Gimnázi-
uma és Művészeti Szakközépiskolája 
tanára, a  „Tánc-Lánc” Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója. A művészeti 
osztályok néptánc oktatója,1 néptán-
cos múlttal. Meglepett, hogy még a vi-
deón nézhető táncrendezései is átütő 
erejűek. Ezért is vártam a találkozás-
ra, hogy megkérdezhessem tőle, vajon 
miből és hogyan adódik, hogy tánco-
sait úgy tudja színpadra vinni, hogy 
telítettek a pillanatok. Két ember már 
közeledni úgy közeledik egymás felé, 
hogy abból érezni lehet, hogy követ-
kezni fog valami. Fogva tartja nézőjét 
a táncos történés, mint a legjobb szín-
házakban. Talán Moliére-t láttam 
Mnouschkine rendezésében úgy, hogy 
folyamatossága volt az előadásnak. És 
most a produkció oldaláról közelítet-
tem meg valamit, aminek nyilván a 
lényege, az értelme az alkotás folya-
matában érhető tetten. Az érdekelne, 
hogy lesz valaki olyan táncvezető-
vé, akinek a produkciójából érezhető, 
hogy jó annak, aki részese az általa 
vezetett közös munkának.

Müller Anita: Nehéz ez a kérdés, 
még soha nem tette fel nekem senki. 
És ha így hirtelen el kell gondolkoz-
nom rajta, mindenképp két nagyobb 

vonalon kell meghatároznom önma-
gamat. Az egyik az, hogy nem vagyok 
egyedül. Tehát van ebben egy olyan 
társam – a férjem személyében –, 
akivel szimbiózisban élünk. Vannak 
olyan házasságok, ahol együtt él férj 
és feleség, mindenki teszi a dolgát. 
Munka után hazamennek, és ott a 
családi életüket szervezik, élik, tehát 
ez az életük közös színtere. Nekünk 
a teljes színterünk egy. Soha nem 
tudunk kiszakadni önmagunkból és 
egymásból. Folyamatosan generáljuk 
egymást. Iszonyatosan viharos a kap-
csolatunk, jó értelemben véve: ötlete-
ket mondunk és vetünk el, vissza se 
tudjuk vezetni a végén, hogy melyik 
kié volt, ki mit tett hozzá. Közösen 
gondolkodunk, ennek minden pozi-
tívumával és negatívumával együtt, 
parázs vitáink is vannak, de nagyon 
tudjuk generálni egymást. Talán ért-
hető, ha azt mondom, ha magamról 
beszélek, a  férjemről, Müller Zoltán-
ról is beszélek. Nagyon fontos, hogy 
ebben a mi beszélgetésünkben, ő  is 
benne van. És ő is ugyanígy gondol-
kodik. Egymás nélkül képtelenek len-
nénk alkotni, úgy gondolom.

M. A.: Adódik, hogy rögtön kér-
dezzem, hogyan alakult ki és hogy ala-
kult idáig ez a kapcsolat?

Müller A.: A  kezdetekkor mind-
egyikünknek megvolt a saját útja. 
Férjem szegény családból származott, 
négy testvér, fi zikai munkás szülők. 
Költöző család voltak, mindig úgy vál-
toztatták a lakóhelyüket, ahogy a mun-
kahely megkívánta. Ebből következett, 
hogy a fi úknak mielőbb munkába illett 
állni, hogy segítsék a családi megél-
hetést. Nem tolerálták a középiskolát, 
főiskolát, maximum a szakma meg-
szerzését. Az én családom vezető ke-
reskedő család. Az iskolázottság köve-
telmény volt, tehát testvéremmel úgy 
éltük kisiskolás éveinket, hogy tudtuk, 

1 Néptánc kedvcsináló link: https://www.youtube.com/watch?v=6MQod-sWneo
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minimum középfokú végzettséget vár-
nak tőlünk szüleink. Jómagam képző-
művésznek készültem. Horváth Lajos 
nagyon kedves családi barátunk volt, 
az ő nyomdokain kívántam elindulni. 
Férjem lovagolt, nagyon komoly díjak-
kal, szinte adott volt, hogy Ő ez irány-
ban fogja élni az életét. Egy olyan ren-
dezvényen ismerkedtünk meg, ahova 
egyikünk sem járt soha: diszkóban. 
Mindketten véletlenül kerültünk oda 
és ebben a furcsa miliőben úgy össze-
sodort a sors kettőnket, hogy a rendez-
vény elején leültünk egy sarokba, és 
egy kóla mellett végigbeszélgettük az 
időt éjfélig. Azt gondolom, hogy ez va-
lamit jelentett akkor is. Teljesen külön-
böző kultúrkörökből származunk, s ez 
a két élettér csapódott össze abban a 
mindkettőnknek idegen helyzetben. 
Kellett, hogy legyen valamiféle közös 
nevező, mivel órákat voltunk képesek 
úgy beszélgetni, hogy megszűnt kö-
rülöttünk a világ. Utólag derítettük ki, 
hogy a felmenőink között azért csak 
akad közös vonás: mindketten neme-
si származásúak vagyunk. Azóta – 30 
éve – együtt vagyunk, idén ünnepel-
tünk ezüstlakodalmunkat.

Tulajdonképpen mi ott kezdtünk el 
együtt gondolkodni, amikor – szinte 
egyazon időben, de más okokból ki-
folyólag – döntenünk kellett. Ő  abba-
hagyta a lovaglást, engem nem vettek 
fel a Képzőművészeti Egyetemre. Egy 
véletlen folytán kezdtünk el táncolni. 
Nővéremnek köszönhetjük, hogy tán-
colunk. Testvérem, aki ma már a mun-
katársam, barátnőm és a lelkiismere-
tem – érdekes módon felnőtt korunkra 
lett az. Gyerekkorunkban annyira nem 
voltunk közös nevezőn. A népi kultúra 
hozta azt, hogy mi így egymásra ta-
láltunk a saját testvéremmel is. Érde-
kes, hogy ő kezdett el táncolni előbb. 
Mindig is táncolni szeretett volna. 
Csodáltam benne, hogy annyira tudta, 
mit akar csinálni. És el is érte a célját. 
Elkezdett néptáncolni a városi együt-
tesben. Én eleinte elleneztem, nem sze-
rettem, azt a fajta „népi kultúrát”, ami a 
médiából felém áradt. Fogalmam sem 
volt, hogy mi az igazi hagyomány, s az 
miről is szól. Benyelt a televízió és a 
rádió „lagzilajcsis, csipkés kombinés” 
silánysága, azt gondoltam – több sors-
társammal együtt – hogy ha ez a népi 
kultúra, erre nincs igényem. Ekkor már 
udvarlóm volt Zoli, s  a döntéskény-

szerünk közben elmentünk a Magyar 
Állami Népi Együttes egy pápai előadá-
sára. Itt szembesültem azzal, hogy mi 
a minőség! Azzal, hogy az a fi ók nem 
az a fi ók, amibe én akarok pakolni – 
ahova betettem a csipkés kombinét 

–, hanem van másik is, és én azokat a 
fi ókokat akarom kihúzkodni, beleku-
kucskálni, csemegézni! Hatalmas meg-
nyugvás volt, amikor én rádöbbentem, 
hogy az én népem kultúrája az nem az, 
amit én addig gondoltam róla. Zolival 
mindketten sportolók voltunk akkor 
már, amikor e műsorról beszélgettünk. 
Közben kiderült, hogy ő is vonzódik 
kultúránkhoz. Ő sokat énekelt, hisz az 
általános iskolájában tanára bevonta a 
versenyekbe, a  színielőadásokba. Ő  is 
szerette magát megmutatni, s  ez az 
extrovertáltság tán tőlem sincs távol 
a mai napig sem. No, akkor mentünk 
el egy Vadvirágos próbára testvérem 
invitálására, és ott ragadtunk. Oly mó-
don szippantott be minket a közösségi 
érzés, a  hétköznapokból való kisza-
kadás lehetősége, egy új, különleges 
feszültség levezető csatorna vonzása, 
hogy szinte észre sem vettük, már kul-
túra-fertőzöttekké váltunk. Ki tudtuk 
tombolni magunkat, méterekkel a talaj 
fölé tudtunk emelkedni lélekben. Ami-
kor a színpadon vagyok, ránézek a pá-
romra, összemosolygunk, hallom, hogy 
a közönség tapsol, s  ez nekünk szól! 
Nem kell ehhez semmiféle pótszer, 
vagy pótcselekvés.

Először még csak „táncolgattunk”. 
Egy év telt el, amikor felkérést kap-
tam egy Vadvirágos lánytól – családi 
okokból Budapestre költözött –, hogy 
vegyem át az ő csoportját. Hát, egy 
év után azért még mondhatjuk, kevés 

tudásom volt, ám az óvónői végzett-
ségem már akkor megvolt. A választás 
azért esett rám, mert volt pedagógiai 
hátterem, s  így, ekkor kezdtem el ezt 
az óvodás csoportot tanítani. A  mai 
napig sem gondolom azt, hogy valaki 
egy év után alkalmas arra, hogy át is 
adja a tudását. Én sem voltam még al-
kalmas, csak vitt a lendület, a szeretet, 
a  szerelem. Zárójelben megjegyzem, 
hogy azok a gyerekek, akiket akkor – 
és azóta is – tanítottam, a  mai napig 
kötődnek valamilyen formában a ma-
gyar népi kultúrához. Gyermekeiket 
tanítják azok a tanárok, akiket azóta 
kineveltünk az együttesből, s  már az 
én szakképzett pedagógusaim. Hát-
borzongató kör. Látom és nézem a 
több száz embert: ő még énekelt az es-
küvőmön a templomban óvodásként, 
és most itt van a kisfi a, s hozza az isko-
lámba. Csoda, hogy az ember dolgozik 
érte, hogy minden óráját ráfordítja, be-
lefekteti? Hát itt jönnek vissza azok az 
energiák, a föld, a víz, a levegő! Látom 
a körforgást, és látom, hogy hogyan él 
a világ! Mi a fontos, és hogy ez meny-
nyire nélkülözhetetlenné tud válni az 
életemben. Természetesen ugyanígy 
a férjem is kapott felkérést. Ő már az 
iskolásokat tanította, mert ugye az én 
ovisaimat tovább kellett küldeni, lehe-
tőséget biztosítani arra, hogy folytat-
hassák az elkezdett munkát. Kértem, 
hogy foglalkozzunk együtt a nagyob-
bakkal is, s minthogy Ő férfi , a fi úkkal 
jobban meg tudja szerettetni az álta-
lunk képviselt mozgásformát. Akkor 
kezdett körvonalazódni a jelenlegi 
munkamegosztás köztünk.

Én nagyon komolyan gondolom, 
hogy igenis, az emberek születnek 

Az angyalok és pásztorok - Adventi projekt részlet
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valamire. Mindenkinek megvan a 
feladata. Magamra is gondolok, mert 
igen, nekem ez a sorsom, énrám ezt 
mérte a Jóisten. Férjemre gondolok, 
mikor ezek a gondolatok foglalkoz-
tatnak: gyári munkás szüleitől, napi 
10 órás munkával, megélhetési gon-
dokkal is, milyen pályát futott be. Azt 
gondolom, akkor azért sodort ösz-
sze minket a sors, hogy felismerjem: 
Ő született vezető. És nem iskolaveze-
tő, nem gimnáziumi igazgató, hanem 
lelki vezető. Oly mértékben tud lelke-
sedni a hivatása iránt, hogy magával 
ragad, elsodor. Százak mennek utána, 
s nekem ő az elővédem, ő összegyűjti 
maga köré a gyerekeket, utána pedig 
jöhet a pedagógia és a munka. Ő egy 
nagyon különleges és nagyon nehéz 
ember, mert ezt is tudni kell: mint a 
különleges emberek általában. De pá-
ratlan a maga nemében.

S, hogy miért sarkítom ki ezt eny-
nyire? A mi munkánk nagyon sokrétű. 
Itt vannak például a cigányok. A váro-
sunkban mi vagyunk, akik felvállaltuk, 
hogy tanítjuk Őket. 20 éve mi kezd-
tük el visszatanítani a cigánykultúrát. 
Cigány csoportokat vezettünk, s ez is 
egy rétege a munkánknak. A  toleran-
ciára nevelés. Megmutatni a helyi ci-

gányság értékeit, a becsülendő stáció-
kat. A másik nagyon komoly rétege a 
közös munkánknak a misszió. És ezt 
szó szerint értem. Olyan falvakban 
is dolgozunk, ahol szinte a fű sem él 
meg. Kimegyünk oda, s  találkozunk 
a kicsikkel: tudatosul bennünk, hogy 
a gyerek nem képes kommunikálni, 
nem hogy írni nem tud, de a szókin-
cse olyan silány, hogy nem értem meg, 
mit mond. S  akkor egy népdal által, 
vagy azáltal, hogy kiáll a színpadra, 
vagy épp népviseletet kap: látod, csil-
log a szeme, kihúzza magát, felveszi 
a táncos mellényt, megáll. Rádöbben, 
hogy ő valaki! Hogy nem a huszadik 
a családban, hanem ő valamit tud, 
valamit képvisel, kiáll, és úgy éne-
kel, ahogy – most bocsánat, hogy ezt 
mondom – egy budapesti soha nem 
fog. Kiénekel, kitáncol valamit ma-
gából. Bizony azzal a három strófával 
már bővítettem a szókincsét. Hátbor-
zongató. És sok-sok ilyen élményünk 
van. Férjemet is ez inspirálja: felvisz-
szük őket a színpadra, és csak azt lát-
juk, hogy énekelnek, táncolnak. Nem 
biztos, hogy hajszálpontosan úgy lép 
még, ahogy azt szeretnénk, de ez az 
egyik legfontosabb része a munkánk-
nak, hogy identitást adjunk! Két in-

tézményi autó van az egyházkerület 
jóvoltából. Majd szétdőlnek, amikor 
próba után visszük haza a gyereket, 
földúton, buckákon, gödrökön ke-
resztül, mert néhányan tanyán laknak. 
Különben nem tudnának eljönni pró-
bára. Valóban, mint a középkorban. 
És mi idejárunk ki, és itt töltődünk föl. 
Ezért vagyunk fáradhatatlanok abban, 
amit csinálunk.

Például: a  MÁK-tól rendszeresen 
kapunk ellenőrzést a nagyalásonyi 
tagozatunk végett. Ide – lejelentjük, 
hogy – 90%-ban hátrányos helyzetű 
növendékek járnak. Egy 20 fős cso-
portból 18 hátrányos, vagy kisebbség, 
vagy a kettő együtt. Integráltan kell 
tudni őket nevelni. Tavaly elvittük 
őket táborozni, úgy szedtük össze 
őket a házaiktól, mert a szülők nem 
küldték el a gyerekeket a találkozó-
helyre. Jelezték: „nem megy el a gye-
rek a táborba”. Miért? Mert nem tu-
dott mit csomagolni neki. Mondtam, 
adja úgy, ahogy van. Azzal kezdtük a 
táborozást, hogy bevásároltunk. Al-
sónadrág, zokni, ruha, cipő, próbaru-
ha, fésű, fogkefe, fogkrém és minden 
egyéb, ami még kellhet. A  saját pén-
zünkből, mert nem lehet elszámolni 
az iskolának, mivel az sincs túlfi nan-
szírozva. Vettem egy mobil mosó-
gépet, 10 ezer forintért. Kicsike gép, 
szállítható, olyan, mint a régi Hajdú 
mosógép, fel kell tölteni felülről vízzel, 
be kell dugni, kipörgeti, lecsurgatod, 
újra feltöltöd tiszta vízzel, azzal meg 
átöblögeted. Kellett, és egyfolytában 
mostunk. A  harmadik fő profi lunk a 
pedagógia. Mindent szigorúan, szak-
mai igényességgel kell megvalósítani. 
Fontos a diff erenciálás az integrálá-
son belül. Ha valakivel nem tudok 
úgy haladni, ahogy a csoporttempó 
kívánja, ki kell ötölnöm, hogyan old-
jam meg a felmerülő problémát. Más 
tempó, más módszer. A  legnagyobb 
probléma a pedagógussal, ha sab-
lon szerint tanít. Nekem ugyanazért 
könnyű, mint amiért nehéz is a fel-
adat: például egy közismereti tanár – 
tisztelet a kivételnek, azt azért tegyük 
hozzá, mert vannak jó ellenpéldáim a 
saját állításomra – bemegy az órájára, 
odaáll az osztályban a tábla elé. Felírja 
a leckét, elmondja az anyagot, kimegy. 
Semmiféle átfedő kommunikációja 
nincs a diákkal. Egy táncpedagógus 
ezt nem tudja megtenni. Hozzám 
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azért jön a gyerekek egyik része, hogy 
felügyelet alatt legyen, mert a szü-
lő nem tud vele mit csinálni délután. 
A  másik fele – ez a kevesebb –, aki 
valódi indíttatásból jön, családi meg-
fontolásból és igényből. Nos: mihelyt 
a gyerek belép az órámra, nekem kell, 
sőt, kötelességem úgy viselkedni, úgy 
dolgozni vele, úgy választani mód-
szert és kommunikációt, hogy az a 
gyerek akarjon ott maradni. Akarjon 
engem, azt, amit képviselek. Nem 
muszájból jön. Ha a gyerek úgy dönt, 
nem jön, akkor nincs osztályom, ha 
nincs osztályom, nincs munkám. Ám 
a legfontosabb momentum: az a gye-
rek nem a néptáncot fogja legelőbb 
megszeretni, hanem Zoli bácsit, meg 
Anita nénit, meg a Sára nénit, s majd 
ez a szeretet teszi toleránssá afelé, 
amit a szeretett pedagógusa képvisel. 
Erre bizonyítékaim a saját tanáraim, 
akik növendékeim voltak. Családja-
im, akik tanítványaim voltak, akiknek 
már a gyerekük gyerekeit is tanítjuk. 
Bizony nagyon nehéz minden tanítá-
si óra minden percét úgy élni, hogy 
tudom, mekkora felelősség nyugszik 
rajtam. Viszont, ha ügyes vagyok és 
ez sikerül, már könnyű lesz minden. 
Ha sikerül, már megy utánad a gyer-
mek, s  akkor mindent el tudsz velük 
érni. A csillagokat is.

M. A.: Nagyon nagy kérdés szá-
momra, amit most feltennék. Azt ér-
zékelem, hogy azok a gyerekek, diákok, 
akik veletek kapcsolatba kerülnek és 
köröttetek – talán gondolhatom így 

– egy gyűrűvé alakulnak, hiszen egy-
mást is erősítik, akiket beszippantott 
ez a néptáncos világ, ez van-e olyan 
erős, hogy ne csak önmaga fenntar-
tásán dolgozzon, az ehhez szükséges 
zártsággal, hanem képes-e hatni kife-
lé? Tehát az foglalkoztat, hogy van-e a 
városban egy külön kaszt, a népi tán-
cosoké, vagy, akár még egy ilyen törté-
nelmével erősen terhes városon belül is, 
mint Pápa, ez az egység nem marad 
zárvány, hanem tud hatni tovább? Le-
het-e arra gondolni, hogy egyszer csak 
meg lehet érezni a városon is azt, amit 
a népi tánc és a kultúra, amelyikben 
kialakult, és ember- és életalakító té-
nyező a táncosok világában, a  város-
ban is ható tényezővé válhat?

Müller A.: Mindenképp.
M. A.: Valóban? El lehet ezt kép-

zelni?

Müller A.: Én nem kell, hogy el-
képzeljem, én ezt tudom. Ugyanis az 
a fajta életmód és igényszint, amit mi 
közvetítünk, hitvallásként választva 
akkor is tovább közvetítődik, amikor 
már nem ölt alakot munka formájá-
ban, tehát nem táncol tovább volt tán-
cosunk. Nekem elég, ha tudom, hogy 
azok a családok, akikkel a mai napig is 
kapcsolatban állok, tisztelik, szeretik 
és erre nevelik gyermekeiket, környe-
zetüket. A  tanítványaim, meghívnak 
keresztelőre, esküvőre, folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot mind a több 
ezerrel. Biztosíték, hogy tovább él és 
hat a népi kultúra. Nem várhatom el, 
hogy minden volt tanítványunk táncot 
tanítson. Azt sem, hogy mindenki en-
nek a kultúrának szélsőségeiben élje 
az életét. Jómagam sem vagyok szél-
sőséges: szeretem a minőségi könnyű-
zenét, igaz válogatom, szemezgetem. 
Nem bezárkóznunk kell. Arra inkább 
lehet építeni, hogy van egy igényszin-
tünk. Fontos, hogy az alá nem megyek. 
És az alá akkor sem megyek például, 
ha valakivel beszélgetek. Nem megyek 
alá, ha együtt vagyok a barátaimmal. 
Nem megyek, amikor kiválasztok egy 
televíziós műsort. Ez az igény kihat a 
teljes életemre. Nagyon kevés az a ta-

nítvány, aki aztán nem tud, nem mer 
ennek megfelelni, vagy aki nem meri 
ezt felvállalni a mindennapjaiban. 
Egy-két példát tudok csak erre. Való-
jában azonban mindenkinek áthatja, 
befolyásolja az életét. Részévé válik. 
Ettől élő a kultúra. Nem attól, hogy 
leírtam könyvben. Nem attól, hogy 
eltáncolok egy koreográfi át a Játék-
fesztiválon. A  bennem élő kultúra a 
kultúra. Ez lehet a népi kultúra, a tánc, 
az irodalmi kultúra, valamely közis-
mereti kultúra, akár a politikai kultúra. 
Ha bennem él, akkor valóban él, akkor 
egészében meghatároz.

M. A.: Beszélhetünk egy kicsit ar-
ról, hogy ti és a ti tanítványaitok, te-
hát az a kör, amelyik érintett általa-
tok és a város többi része hogyan kerül 
kapcsolatba, és rajtatok és tanítvá-
nyaitokon keresztül hogyan tudhat 
hatni?

Müller A.: Hogyne. A  város szin-
te összes iskolájában és óvodájában 
képviseljük magunkat, úgy, hogy ott 
is tanítunk, vagy a tanítványaink és 
tanítványaik által. Ez a hullám, ami-
kor beledobod a vízbe a kavicsot. Mi 
vagyunk a kis kavics, és ez így terjed 
szét. Lehet, hogy ma még nem akkora 
az a kis gyűrű, de már halad tovább és 
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tovább. A mi kis „játékunk” azért már 
nemzetközi szintre gyűrűzött. Tanít-
ványaim tanítanak egyetemeken, fő-
iskolákon. Külföldön. Ha a városnak 
minőség kell, minket kér fel. Bőven 
vannak olyan visszautaló jelek, hogy a 
munkánk megy tovább, kihat a város 
és közvetlen környezete életére. Sajnos 
ezeket a tényadatokat nem használtuk 
jó sáfárként, nem gyűjtöttük eddig 
rendszerbe, pedig jó biztosítékunk len-
ne. Ez egy új feladat lesz. Nehéz volt 
összeállítanom a pedagógus portfolió-
mat, mivel sosem az elismerések, díjak 
ösztönöztek. Össze kellett bogarász-
nom, milyen végzettségeim vannak, 
hol tartottam előadásokat a vidéki 
iskoláktól a fővárosi egyetemekig be-
záróan, rendszerezni az elismeréseket. 
Ezek járulékos elemek, nem ezek a 
fontosak számomra.

M. A.: Beszéljünk azért a portfoli-
óban is előforduló dolgokról, mert ta-
pasztalatom szerint a maguk mögött 

hagyott dolgokkal azok az emberek 
nem foglalkoznak, akik előtt folyton 
annyi van, hogy nincs rá lehetősé-
gük. Egy 2010-es könyvet, amelyet az 
MTA Zenetudományi Intézete adott 
ki, ketten jegyeztek, te és Felföldi 
László. A  címe: Hagyomány és kor-
szerűség a néptánckutatásban: Peso-
vár Ernő emlékezete.

Müller A.: Nagyon jó ez a könyv-
cím. Hagyomány és korszerűség. Na-
gyon sokan azt gondolják, hogy a népi 
kultúra az olyan avíttas, olyan öreg. 
Diákjaimat, főleg a középiskolásokat, 
akik már nyitottak a kissé pszichológi-
ai vagy fi lológiai megközelítésű elmél-
kedésekre, szoktam kérdezni, amikor 
már vannak tánctörténeti ismereteik 
is, hogy ugye, van egy régi stílusú tánc, 
ami ugrós típusú. Aztán van a dua-
lizmus kora, a csárdás. Aztán Beatrix, 
erdélyi táncok. Fel szoktam tenni a 
kérdést, hogy akkor az ugrós itt már ez 
ó? Ekkor ők fogalmazzák meg, hogy a 

kultúra ezen szegmense folyamatosan 
fejlődik. És milyen érdekes, hogy ezt a 
dallamot itt, aztán meg, ott hallottam. 
Csupán azért, mert a népi kultúra a 
legkorszerűbb, a  legmodernebb talál-
mány a világon, és a legtoleránsabb. 
Képes mindent magába építeni, azt 
átformálva minőségként kivetíteni a 
környezetére. Megtisztítja a szennyet, 
összemosolyogtatja az addig ellensé-
ges népcsoportokat. Ennél modernebb 
és korszerűbb dolog nincs a világon. 
Hogy elkezdek táncolni, meg tudom 
magam fogalmazni. Egy nagyon jó 
példa erre az egyik általam megosztott 
YouTube-os video, az adventi projek-
tünk2. Ez egy olyan projektmunka volt, 
amit a diákok készítettek a tanárok se-
gítségével. A projektmódszerre és drá-
mapedagógiára a mesterképzésünkön 
csodálkoztam rá. Eddig a néptáncot 
úgy tanítottuk, hogy Anita néni ki-
állt, megmutatta a fi gurát, a gyerekek 
leutánozták. Na, de, egy projektmód-
szerrel, ez hogy működik? Amikor a 
gyereknek adsz a kezébe egy papírla-
pot, hogy alkosson vele-belőle valamit, 
ezt kell elképzelni a táncban. Kipróbál-
tuk a refi s művészetis növendékeink-
kel. Adventi ünnep jön, egyházi iskola 
vagyunk, belepasszolt a kultúrkörbe: 

„vegyétek elő a Biblia idevonatkozó ré-
szeit!”. Nekünk volt a legnehezebb fel-
adatunk, nem szólhattunk mindig bele 
abba, amit a gyerekek alkottak. „Ti mit 
szeretnétek?” Érdekes volt, hogy mi 
fogalmazódik meg a 21. században egy 
16 éves középiskolás fejében, hogy a 
templomban miért mindig csak lezárt 
dolgok hangzanak el az igehirdetésben, 
például, hogy Mária elfogadja az an-
gyal által hozott hírt. Miért nincs szó 
a vívódásról? Olyan dolgokat emeltek 
ki a Bibliából, ami nem hangzik el a 
templomban. József hogy harcol az an-
gyallal? Ők fogalmazták meg nyersen, 
hogy József azt hiszi, Mária megcsal-
ta őt, hogy mástól esett teherbe. Mu-
tassuk meg ezt a csatát! Hogyan nyeri 
meg az angyal, mozgással, tánccal. 
Hogy tudja megmagyarázni Józsefnek, 
hogy de nem, ez nem az, amit te gon-
dolsz. És hogy Mária ellenkezik anya-
ságát elfogadni, mert nem gondolja, 
hogy ez megtiszteltetés. Olyan kérdé-
seket emeltek ki, amik bennük is meg-

2 Linkje: a pápa tv felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=FFN7KHl1FXQ
 szülő által készített és megszerkesztett változat: https://www.youtube.com/watch?v=obp1CF9lhFQ

Az iskola Réthei néptánccsoportjának Antológiás száma

Az Országos Kirakodóvásár és Táncháztalálkozó „Családban marad” program 
vendége a Müller család
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fogalmazódtak. A  hit és a kőkemény 
valóság. A  tudat és az élet. Nagyon 
durva felütéssel indul a mű. A  bibliai 
történés végével, a csecsemőgyilkossá-
gokkal. Az anyák érkeznek és Heródes 
katonái halálfejekkel, döbbenetes erő-
vel, azért, hogy ez arculcsapás legyen. 
Annyira erőteljes arculcsapás, ami 
már túlfi gurázza Heródes személyét, 
és azt, amit ő tesz. Szándékos túlzás-
sal, hogy ellentmondást váltson ki a 
nézőből, hogy ezt tényleg nem akarja, 
se most, se a jövőben. Ezután fűzik fel 
egy fonálra: bontják vissza, fi nomítják 
egészen addig, míg a végére a mégis a 
reményt, a  boldogságot képes felénk 
közvetíteni. Egy művészetis nem köz-
vetítheti, ami hétköznapi. Megjelenik 
az életében a negatív pólus is. Dolga, 
hogy mindent megmutasson, minden 
árnyalatot. Képes legyen megvalósíta-
ni úgy, hogy önmaga ne sérüljön. Ettől 
fontos a népi kultúra, a  művészet. Vi-
szont azt tudomásul kell venni, hogy a 
21. század iszonyatosan pörög. Ami-
lyen tempó elé állít minket ez a világ, 
azzal egy darabig fel kell tudjuk venni 
a versenyt, hogy aztán a fi atalok majd 
a kornak megfelelő tempóban tudják 
továbbvinni. De ahhoz kell, amin elin-

dulnak. A mankó, az a pedagógia, ami-
vel mi megmodernizáltuk az oktatá-
sunkat. Nem én egyedül, nem a férjem 
egyedül, hanem a szakmában merült 
fel egy ilyen igény. Már nem jó kiállni a 
diák elé és megmutogatni a lépést, hisz 
nincs rá idő. Ki kell találni olyan mód-
szereket, olyan pedagógiai és emberi 
trükköket, hogy felvegyük a kesztyűt. 
Korszerűsíteni a hagyományátadást. 
Ahogy a diák a projektmódszer során 
újraalkotja a saját gondolatkörét, ma-
gára formálja a történetet, úgy ebben 
az elképzelésben mi nem tanítunk tán-
cot. Alapmozdulat típusokat tanítunk: 
ugrani, járni, szökellni, fordulni, per-
dülni. Megtanítjuk az 5 alapmozdulat 
típust, amiben ő képes gondolkodni, 
amihez aztán a későbbiekben egy spi-
rális szerkezetű tananyagot tudunk 
társítani. Megvan az öt alapmozdulat? 
Meg tudja valósítani? Sajnos ez prob-
léma. Meg kell tanítani egy 21. századi 
gyereket ugrani. Nem tud. Hiányoz-
nak azok a csatornák, amikben annak 
idején ez a mozgáskultúra kialakult. 
Régen kiment a mezőre, átugrotta 
az árkot, felmászott a fára, aztán úgy 
tudott leesni, hogy nem sérült, mert 
a testtudata és refl exei ki tudtak fej-
lődni. Ezeket a területeket ma nekünk 
kell bombáznunk, tehát az egyik na-
gyon jó módszer, az öt alapmozdulat 
típus gyakoroltatása. Később ezekhez 
ritmust, zenét rendelünk, párt adunk. 
Stílusában megfogalmazzuk, és egyből 
sárpilisi ugrós lehet belőle. Így nekünk 
is könnyebb dolgunk van. Ezzel a me-
tódussal, oly mértékben tudunk hatni 
az agyi folyamatokra – a jobb és a bal 
agyfélteke összehangolására –, hogy 

az jótékony hatással van a közismere-
ti tantárgyak eredményeire. Ez nem 
egy új keletű találmány. A  mozgás jó-
tékony hatással van ránk. Ami ebben 
új gondolat, hogy jómagam a magyar 
néptánc mozdulataira és a népi játé-
kok felhasználására tudatosan bontom 
le a mozdulatokat, majd ezeket vissza-
vetítve használom, például egy disz-
lexiás, diszgráfi ás, vagy épp hipermo-
bilis gyereknél. Én vallom és hiszem, 
hogy minden eldől már az óvodában. 
Nagyon sok minden múlik egy óvónőn. 
Rajta áll, hogy a rábízott gyermek hogy 
fog fejlődni, a  kérdés, hogy mennyire 
használja a népi gyerekjátékokat esz-
közként. Itt van a kezünkben a kincs. 
Itt van a kezünkben az a tudásanyag, 
amit csak használnunk kell: a néptánc 
és népi játékok. Mosolyogtam, mikor 
nagy amerikai tudósok és módszerta-
ni kutatók a fentebb taglalt problémák 
orvoslására „feltalálták” a Ready Stea-
dy Move-ot.

M. A.: Az mi?
Müller A.: A  Vigyázz, kész, moz-

gás! Ötletes fantázia-név. Ez tulaj-
donképpen nem más, mint amit mi 
magyarok, illetve a Kárpát-medencei 
népcsoportok a gyerekjátékainkkal 
és a mozgásos folklórunkkal ezer éve 
végzünk: ez a mozgásfejlesztés. Elhatá-
roztam, erre fogom kihegyezni a jövő 
hétvégi előadásomat, amit a Pápai Já-
tékfesztivál keretén belül zajló nemzet-
közi óvónő találkozón tartok. Burkol-
tan ugyan, de szeretném az óvónőink 
önérzetét hatványra emelni és még 
inkább ösztönözni őket az önfejlődés 
igényére és a tudatos, elemző-nevelő 
munkára. A jövőnk rajtuk áll!

MÜLLER ANITA (Pápa, 1969) óvodapedagógus szakon érettségizett a Türr István Peda-
gógiai Szakközépiskolában, majd elvégzi a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelánfestő 
szakmunkásképzőjét. 1994-ben a Magyar Művelődési Intézet alapfokú néptánc oktató kép-
zésén végez, 1998-ban szociálpedagógus diplomát szerez a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolán. 1998-ban a Magyar Művelődési Intézetben Történelmi társastánc szakvizsgát 
tesz. 2001-ben diplomát szerez a Magyar Táncművészeti Főiskolán, néptánc pedagógus 
szakon. 2004-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen végez Közoktatás vezető szakon, majd 
2013-ban a Magyar Táncművészeti Főiskola Mestertanár szakon. Munkahelyei sorát a Pá-
pai 2. sz. óvodában kezdte, óvónőként, majd Herenden porcelánfestő. 1989-től néptánc ok-
tató, kezdetben a Pápai „Vadvirág” Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjaiban. 1996-99-ig 
szellemi szabadfoglalkozású koreográfus és tanár. 1999-től igazgatója a Pápai Református 
Kollégium „Tánc-lánc” Alapfokú Művészeti iskolájának, 2011-13-ig a Pápai Református 
Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája művészeti tagozatvezetője, 2013-
tól Tánc-munkaközösség vezetője. Közoktatási törvények módosításában szaktanácsadó 
(27/1999. MKM Rendelet, és a 2011. évi CXC. törvény). Elsősorban táncművészeti, mód-
szertani és táncpedagógiai területen jelentek meg cikkei a hazai és tengeren túli folyóiratok-
ban. Társszerzője a „Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban c. könyvnek (MTA 
Zenetudományi Intézet 2010). Kuratóriumi tagja a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért 
Alapítványnak, alapító és Felügyelőbizottsági tagja a Martin György Néptáncszövetségnek.

Ötletelés az Az Adventi projekt 
jelmezterveihez
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Kórusmozgalom napjainkban – egy 
karvezetői tábor tapasztalatai

2015 júniusában ismét megrende-
zésre került Somogy megyében a Kar-
vezetői továbbképző tábor zenepeda-
gógusok részére. A  Nemzeti Műve-
lődési Intézet harmadik alkalommal 
valósítja meg a programot, szakmai 
együttműködésben a kaposvári Szár-
nyas Szó Alapítvánnyal, a  Vikár Béla 
Vegyeskar működtetőjével.

A  program résztvevői zenepeda-
gógusok, karvezetők, kórustagok – a 
kórusművészet elkötelezettjei. Az idei 
tábor előadói a speciális szakmai tartal-
mak mellett több alkalommal kitértek 
a kórusmozgalom általános helyzeté-
re, problémáira is. Az elhangzottak, az 
együtt eltöltött idő, a  beszélgetések 
adtak kiinduló alapot a problémafelve-
téshez. És, bár jelen írás alapja Somogy 
megye, az itteni helyzet és a belőle adó-
dó problémakör általánosnak mondható.

Ugyan nem kellene érvelnem 
amellett, hogy miért fontos beszél-
nünk a kórusművészetről, a  hazai 
énekkarok helyzetéről, mégis élek a 
lehetőséggel, hogy két Kodály Zoltán 
idézettel két – egymást erősítő – vá-
laszt megjelenítsek tőle:

„Lehet élni zene nélkül is. A sivata-
gon át is vezet út. De mi (…) azt akar-
juk, hogy az ember ne úgy járja végig 
élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken.”

„Mélyebb zenei műveltség mindig 
csak ott fejlődött, ahol ének volt az alap-
ja. (…) Az emberi hang, a mindenkinek 
hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb 
hangszer lehet csak általános, sokakra 
kiterjedő zenekultúra termő talaja.”

Azt összefoglalni, hogy miért jó kó-
rusban énekelni, nem tesszük gyakran, 
ezért kicsit részletesebben foglalkozom 
vele. Valójában ugyanazért jó, amiért 
jó színjátszó körbe járni vagy néptánc 
csoportba, vagy bármely más alkotó 
körbe. Az amatőr művészetek, az alko-
tó- vagy előadó művészeti csoportok az 
alapkompetenciák és kulcskompetenci-
ák számtalan területét fejlesztik. Mint 
tudjuk – a pedagógia kompetenciafo-
galmának ismeretében –, a  kompeten-
cia készségek és képességek együttesét 
jelenti, melyek segítségével valaki prob-
lémamegoldásra képes egy adott terü-
leten, jelenti továbbá az illetőnek azt 
a hajlandóságát is, hogy a probléma-
megoldásra való képességét alkalmaz-
za és kivitelezze. A  fogalom magában 
foglalja az illető tudását, tapasztalatait 
éppúgy, mint személyes adottságait. 
A  kompetencia a döntést, kivitelezést, 

megvalósulást szolgáló képességrend-
szer. Összetevői: ismeretek, tudás, kész-
ségek-jártasságok, személyes értékek, 
attitűd, személyiség, motiváltság (Falus 
Iván: Didaktika; Nemzeti tankönyvki-
adó, Bp. 2003).

Nézzük meg a következőkben, kó-
rusban éneklés és kompetenciák mi-
lyen összefüggésben állnak egymással!

Az a gyermek, aki kórusban énekel, 
egy közösség tagja lesz. Nem szigete-
lődik el, nem válik magányossá, mert 
a csoporthoz tartozik. Megtanulja a 
saját érdekeit, céljait a közösségi cé-
lok mögé helyezni. Kialakul benne 
az elkötelezettség, a  kötelességtudat. 
Megtanul a többiekkel együttműköd-
ni, csoportban dolgozni és működni. 
Megérti azt is, hogy egyedül nem ké-
pes olyan eredményekre, mint amilye-
neket a többiekkel együtt képes elérni. 

Vikár Béla Vegyeskar – a 2013-as Kapunyitogató programon készült fotó
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Megérti, hogy a csoport több, mint az 
egyének összessége, a  közösség ereje 
nagyobb, mint az egyéneké együtte-
sen – más, magasabb célok elérése 
válik így lehetővé. Az együtt töltött idő, 
a  bemutatkozásokra való felkészülés, 
a közös cél, egy versenyre való elutazás 
mind-mind erősíti a csoporthoz tarto-
zást – olyan élményt ad, amire majd 
évek múlva is jó lesz visszaemlékezni.

Az a gyermek, aki kórusban éne-
kel, fegyelmet, fegyelmezettséget tanul. 
Oda kell fi gyelnie a karvezetőre, az ő 
instrukciói és vezetése mellett tudása 
és képességei legjavát adva kell hozzá-
járulnia az egészhez. Javul kommuniká-
ciós képessége, kifejező képessége, ezzel 
együtt problémamegoldó képessége, 
konfl iktuskezelése. Mind egyéni, mind 
társas kompetenciái fejlődnek. A bemu-
tatkozási alkalmak kitekintést is biztosí-
tanak saját világából, tágítják ismeretsé-
gi körét, távoli települések más hasonló 
csoporttagjaival alakulhat ki kapcsolat, 
barátság – azaz kapcsolati hálóját bő-
vítik, de lehetővé teszik más települések 
megismerését is. A  kórusban éneklés 
magabiztossá is tesz. Hisz megtanul 
mások előtt megmutatkozni, előadni 

– egyáltalán közönség előtt szerepelni. 
Gondoljunk csak bele: ez előnyt jelent-
het egy vizsgahelyzetben is, arról nem 
beszélve, hogy felnőtt életében akár az 
álláskeresésben is segítheti ez a rutin. 
Mindezeken felül pedig szélesedik zenei 
műveltsége, olyan tartalmakkal is talál-
kozhat, melyekkel a tananyagban nem.

Bár az előbbiekben megfogalma-
zottak mind igazak, mégis, ha meg-
kérdezünk egy kórustagot, akármi-
lyen életkorban, természetesen nem 
ilyen válaszokat fogunk kapni. Inkább 
arról hallunk, hogy azért jó a kórusba 
járni, mert szeret énekelni, szereti a 
társaságot, és nemsokára valamilyen 
fellépésük lesz, ahová jó lesz elutazni.

Felnőttkarok 
problémaköre

Az utánpótlás

Bármennyire is jó kórusba járni, 
mégis, mintha egyre kevesebben ten-
nék ezt. Kutatva az okokat, sokféle 
irányt mutatnak a válaszok. Abban 
azonban egyetértés van, hogy az okok 
gyökere a gyermekkorba, egészen a 
korai gyermekkorba vezethető vissza.

„Arra a kérdésre, hogy mikor kez-
dődjék a gyermek zenei nevelése, azt 
találtam felelni: kilenc hónappal a 
születése előtt. Első percben tréfára 
vették, de később igazat adtak. Az 
anya nemcsak testét adja a gyerme-
kének, lelkét is a magáéból építi fel… 
még tovább mennék: nem is a gyer-
mek: az anya születése előtt kilenc 
hónappal kezdődik a gyermek zenei 
nevelése.” – mondta Kodály 1948-ban 
Párizsban, egy művészeti nevelésről 
szóló konferencián.

A  „Ringató” foglalkozások, a  Ze-
neovi programok mind arra töreksze-
nek, hogy a legkorábbi korban tegyék 
fogékonnyá a gyermekeket, segítve 
ezzel fejlődésüket – nemcsak zenei 
értelemben. Ugyanakkor nem he-
lyettesítik az elkötelezett, énekszóval, 
dallammal is nevelő óvónőket, peda-
gógusokat. Általánosan megfogalma-
zott probléma volt a karvezetői tábor-
ban az utánpótlás hiányával kapcso-
latban az óvodai és iskolai nevelésben 
tapasztalható hiányosságok köre – a 
művészeti tárgyak alacsony óraszáma, 
a karénekléssel foglalkozó gyermekek 
és pedagógusok erkölcsi elismerésé-
nek hiánya, a  diákok túlterheltsége. 
Ez utóbbi különösen a középiskolai 
korosztály esetében jelentkezik, hi-
szen a magas heti óraszám, az érettsé-
gire való készülés mellett legkevésbé 
az énekkarra marad ideje a diáknak.

Felnőttként pedig csak az jár kó-
rusba, aki gyermekként „beleszocia-
lizálódott”, belenevelődött az éneklés 
szeretetébe, a  karéneklésbe. Hiszen 
felnőttként munka, család mellett ko-
moly erőfeszítést jelent megtalálni az 
erre való időt.

Az utánpótlás biztosítására na-
gyon jól felépített példát ismertetett 
Erdélyi Ágnes, Veszprém Város Ve-
gyeskarának karnagya, aki bemutat-
ta a VVV kóruscsaládot: a  Csermák 
Gyermekkart, mely az általános isko-
lás korosztály kórusa, a Vokált, ahová 
középiskolásként, ifj úként járhatnak 
énekelni – így nőve bele a városi ve-
gyeskarba.

Kaposvári Kodály Iskola kórusa – a 2015. évi „Éneklő Ifj úság” hangversenyen

Calypso kórus, Marcali – a 2013-as Kapunyitogató programon készült fotó
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A működés

A  másik nagy, általánosan meg-
fogalmazott problémakör a kórusok 
működésével kapcsolatos. A  legtöbb 
kórus egyesületi, alapítványi formá-
ban működik, hogy így tudjon pályá-
zati forrásokat lehívni a működéshez 
és a tevékenységhez. A  régi rutinok, 
művelődési házakhoz kötődő műkö-
dések, önkormányzati támogatásokra 
alapozott működési módok ma már 
nem életképesek, bár a közművelődési 
intézmények, közösségi színterek segí-
tő hozzáállása, támogatása (próbahely 
vagy infrastrukturális háttér biztosítá-
sa), vagy az önkormányzati hozzájá-
rulás ma is elengedhetetlen. A  pályá-
zati források feltárása, de főleg elérése, 
a  kórusok forrás lehívási képessége 
nagymértékben függ attól, hogy van-e 
a kórusban olyan vezető, vagy akár 
tag, aki ezt a feladatot fel tudja vállalni. 
A kórusvezető vagy tag nem feltétlenül 
úgy kerül a közösségbe, hogy képes 
pályázatokat írni. Ez is egy tanulási 
folyamat, nem is mindig olyan köny-
nyű és egyszerű feladat. A  pályázati 
lehetőségek megtalálásában segítséget 
adhat a közművelődési intézmény, de 
a pályázatok elkészítése és elszámolá-
sa már meghaladja erőforrásait. Így, jó, 
ha a kórusból kinevelődik valaki, aki 
képessé válik ezt a területet kézben 
tartani. Szerencsés esetben mind a 
működés, mind a szakmai tevékenység 
támogatása megvalósulhat pályázati 
forrásból. A NEA, az NKA forrásai ké-
pesek a kórusok működését, szakmai 

céljainak megvalósítását segíteni. Ezek 
a források teszik lehetővé azt, hogy a 
kórustagok ne saját költségvetésük 
terhére vállaljanak fellépéseket. Pe-
dig sokszor előfordul ez is (mint más 
művészeti ágakban is): a csoport tagjai 
adják össze az utazási költséget, hogy 
elmehessenek egy-egy versenyre, ko-
molyabb fellépésre.

A fellépési lehetőségek megterem-
tése fontos aspektusa a kórusok éle-
tének. A  fellépések köre három nagy 
csoportba sorolható.

Minden kórus életében vannak 
hagyományok, melyek elsősorban sa-
ját településükön jelennek meg. Ezek 
az év különböző szakaszaihoz köthe-
tők, ünnepkörökhöz vagy események-
hez. Jellemzőek például a karácsonyi 
hangversenyek, vagy a települési 

ünnepekhez, fesztiválokhoz kötődő 
rendszeres bemutatkozások. Ezeket a 
koncerteket a közönség nagyon szok-
ta várni, hisz a mindennapi élet része-
ivé válnak – akár önállóan, akár ven-
dégkórusokkal együtt valósulnak meg.

Legalább ennyire fontosak a kó-
rusok életében a versenyek, minősítő 
hangversenyek. Ezek segítik a szakmai 
fejlődést, segítik elhelyezni a kórust a 
hazai énekkarok rangsorában, vagy 
akár nemzetközi szinten is. Fontos 
visszacsatolást adnak az addigi szak-
mai munkához, erősíthetik az addigi 
tevékenységet vagy segíthetik a fej-
lődést. Ugyanakkor segítik a csoport 
kapcsolatrendszerének szélesítését, hi-
szen lehetőséget adnak más kórusok-
kal való megismerkedésre, barátságok 
kialakítására. Ez elvezethet kölcsönös 
fellépési lehetőségek megteremtésé-
hez is – meghívást kaphatnak egymás-
hoz, növelve ismertségüket.

A  kórusok többségénél megfi gyel-
hető egyfajta missziós tevékenység is, 
mely fellépéseik harmadik körét adja. 
Mert hitük szerint feladatuk a magyar 
és az egyetemes kóruskultúra értéke-
inek megismertetése a legszélesebb 
közönségrétegekkel, ezért sok esetben 
apró, hátrányos helyzetű településeken 
vállalnak fellépést. E  fellépések célja, 
hogy elvigyék a kórusművészetet olya-
nokhoz is, akiknek más módon nem 
lenne lehetőségük megismerni e mű-
vészeti értékeket. E  küldetésükhöz né-
hányan sikerrel pályáztak az NKA-nál, 
illetve ide kapcsolható a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Kapunyitogató prog-
ramsorozata is. Ezek a fellépések nagy 

Kaposvári Táncsics Gimnazium vegyeskara – az „Éneklő Ifj úság” hangversenyen 
készült, 2015-ben

Kaposvari református iskola, kicsinyek kórusa – az „Éneklő Ifj úság” 
hangversenyen készült, 2015-ben
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jelentőséggel bírnak a kistelepülések 
életében, hiszen örökre szóló élményt 
adnak. A  kórusok számára is feleme-
lő, hogy olyanoknak tudnak élményt 
nyújtani, akik sok esetben először talál-
koznak ezzel a művészeti ággal. E prog-
ramok során lehetőségük nyílik akár 
határon túli magyarlakta településekre 
is eljutni, így biztosítva számukra az 
anyaországgal, saját kultúrájukkal való 
kapcsolatot. A karvezetői táborban en-
nek szép példája volt a bácskai tornyosi 
csoporttal kialakított kapcsolat.

A repertoár – kapcsolat 
a népzenével és a köny-
nyűzenével

A  karvezetői tábor egyik előadása 
kifejezetten a népdaléneklésről, a  nép-
dalok szerepéről szólt. Nem véletlen 
választás volt ez, hanem annak tudatos 
kifejezése, hogy népdalaink jelentik 
azt a tiszta forrást, melyhez a kóru-
sok is bátran nyúlhatnak. Husi Gyula 
népzenész, pedagógus előadása meg-
erősítette ebben a jelenlévőket. Az 
eredeti, gyűjtött anyagok hallgatása, 
megismerése nem csak a felnőtt karok 
repertoárját bővítheti, hanem inkább 
elsősorban a gyermekek zenei neve-
lésében kap kiemelkedő szerepet. De 
nem pusztán zenei nevelésük alapjait 
jelentheti, hanem több értelemben is 
segíti műveltségük, ismereteik széle-
sítését. Hiszen a népdalainkban meg-
jelenő kifejezések jelentős része ma 

már nem ismert fogalmakat, tárgyakat 
takar – ezek megismerése, beazonosí-
tása más területeket is fejleszt: szókin-
cset, történelmi ismereteket egyaránt. 
A népdalok fontossága minden életkor-
ban megjelenik, hiszen támaszt adhat 
nehéz élethelyzetekben, de illeszkedhet 
az emberélet számos eseményéhez is.

Az előadások és a beszélgetések so-
rán szóba került a könnyűzene szerepe 
is. Bár a nézetek sokfélék, a megítélés 
nem egyértelmű, mégis, elmondható, 
hogy ez is lehet egy út a karéneklés 

megszerettetéséhez. A  könnyűzené-
ben is megtalálhatóak azok a darabok, 
melyek értékesek, értéket képviselnek, 
egyúttal énekkarra átírhatók, közel 
állnak a fi atalokhoz. És valóban: je-
lenthetnek utat az ifj úsághoz, rajtuk 
keresztül megszerettethető a komoly-
zene, a kórusirodalom. A könnyűzene 
ebben rejlő ereje nem elhanyagolható, 
nem vethető el teljes mértékben – csak 
meg kell találni a célnak megfelelő, 
valóban értékes darabokat. Lássuk be, 
nemcsak a fi atalok kedvelik a könnyű-
zenét, de a középkorúak, az idősebb 
generációk is már ezen nevelkedtek, és 
örömmel éneklik ezeket a dalokat.

Összegzés

Összegzésképpen elmondható, 
hogy a hazai kórusmozgalom elkötele-
zettjei, kórusok, karvezetők, zenepeda-
gógusok és kórustagok egyaránt sokat 
tesznek azért, hogy a hazai és egyete-
mes kórusirodalom értékei megma-
radjanak, ismertté váljanak. Teszik ezt 
néha elszigetelten, többször valamilyen 
szervezethez kötődően. Missziójuk tel-
jesítéséhez önmagukban nem feltétle-
nül elegendőek – szükséges a terület 
szereplőinek párbeszéde, összefogása 
ahhoz, hogy Kodály országában való-
ban „Legyen a zene mindenkié!”

SZALAY LILLA 1990-ben szerzett diplomát a JPTE magyar-népművelés szakán. 1986-tól 
egészen az intézmény megszüntetéséig, 2007-ig a Somogy Megyei Művelődési Központ 
munkatársa volt. Itt hálózati-módszertani munkát végzett, de művészeti területekkel is 
foglalkozott. 2007. április 1-től a jogutód Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága mun-
katársa, majd a közművelődési osztály vezetője volt. 2013. január 1-től a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Somogy Megyei Irodájának vezetője.

Sotto Voce énekegyuttes, Balatonlelle – a fotó 2014-ben, Várnai Ferenc szerzői 
estjén készült, Kaposváron

Nagyatádi vegyeskar – a 2013-as Kapunyitogató  programon  készült fotó
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Hagyomány és újítás 2
Adalékok a kékfestés régebbi kultúrtörténetéhez1

A kékre festés

Anyagok, textilek, fonalak kékre, 
zöldre való színezésének lehetőségét 
minden forrás legalább ókorinak tünte-
ti fel, de mégis újabbnak, mint a fehér–
sárga–vörös/piros–bíbor/lilásbordó 
tartományába tartozó színek használa-
tát. E színeket festő anyagok, ásványi és 
földfestékek megőrződtek a barlangok 
belsejében és a sírleleteken. Ellenben a 
textilek és bőrök – mint a szerves anya-
gok általában – könnyen elpusztultak, 
továbbá egyszerű (egyszerűbb) techno-
lógiával – pl. zsírokkal, illetve fehérjével 
kevert mésszel és festékporral – nem 

színezhetők időnek és időjárásnak el-
lenállóan és viseletnek is alkalmasan. 
Így öltözetekből, textilekből kevesebb a 
lelet, ezért a fellelhető írásos említések 
is nehezebben értelmezhetőek. A leírók 
pedig többnyire maguk sem a techni-
kát, technológiát akarták továbbad-
ni, hanem valamilyen érdekességet és 
kapcsolódó észrevételeiket igyekeztek 
megörökíteni.2 Például, a kékfestés leg-
régibb adatai kapcsán a legtöbb textil-
festéssel foglalkozó modern szakmun-
ka a forrás közelebbi megjelölése nélkül 
hivatkozik klasszikus auktorokra, Hé-
rodotoszra, az idősebb Pliniusra vagy 
egyiptomi leletekre stb.3

Textilek kékre színezésének ere-
deténél minden esetben növényi fes-
tékeket és többnyire kétféle növényre 
való utalást találunk.

Keleti kék

Egyik az Európában újabb keletű, 
16–17. századi importáru, ezért árunév-
vel ellátott indigó, ami trópusi, szubtró-
pusi éghajlaton az egész világon honos 
és megtermő festőnövényfajták össze-
foglaló neve. A  legtöbb festékanyagot 
tartalmazó növény latin neve Indigofe-
ra tinctoria, de az indigoferák számos 

1 A tanulmány első része a Szín – Közösségi Művelődés előző (20/2, pp. 38–45.) számában jelent meg, és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egyesület Hagyomány és újítás nevű projektjét, továbbá a kékfestés és a megye közelmúltbeli 
történetének egyes kapcsolódó vonatkozásait ismertette. Ez a rész a kékfestés hagyományából következő egyes szakma- és 
kultúrtörténeti kérdések boncolására vállalkozik.

2 A technológiák ősidők óta szakmai titkoknak számítanak. A szakmai titkokat régóta rituálisan, szertartásokkal őrzik, meg-
szegésüket és avatatlanok által való használatukat büntették; eredetileg nemcsak céhes, piaci érdekből, hanem mert a titkos 
technikák sarlatánok kezébe kerülve visszaélésre adnak alkalmat, és helytelenül használva őket kárt okozhatnak, megbontják 
a világ rendjét. Sok mítosz, mese, krimi és fi lm alapul ezen a történeten, kevés megszívlelt tanulsággal.

3 Egy egyébként gondosan összeállított, Amerikában megjelent munka pl. így ír: „A  szlovák kékfestésről ez idáig nem jelent 
meg irodalom Amerikában. Még az európai források közül is nagyon kevés tesz említést ezekről a különleges textilanyagokról, 
a kékfestés folyamatáról, illetve azokról a területekről, ahol az jellemző volt. Pedig az indigófestés több mint ezeréves eljárás. 
Ázsiában már az időszámításunk előtt néhány évszázaddal alkalmazták, és a gallok is ismerték. Használata, feltehetőleg, az 
ókori Egyiptomban is széles körben elterjedt volt. I. sz. 77-ben Idősebb Plinius számolt be az indigófestőkről, akik a gátlónyo-
mással (elő)kezelt anyagot kádban festették meg – a szín a felvitt védőréteg eltávolítása után vált láthatóvá a szöveten. [Vydra 
1954:7] I. sz. 1. századi egyiptomi sírokból pedig olyan, feltehetőleg Indiából származó, indigófestett szövet töredékei kerültek 
elő, melyek nyomásához gátlószerként láthatóan viaszt használtak. [Th ompson, Catherine L. Batik – wax writing on cloth, 
Needlework News Vol. 10 No.2 (Spring 1987) Graphicom Publ. Inc. KY, p. 7.]” (Piroch 1988:63, a szerző ford.) Piroch forrása 
Vydra. E történeti adat forrása Vydránál (is, és Domonkosnál is, pl. Domonkos 1981.) valószínűleg Forrer (1898: 7), aki meg-
adja, hogy Plinius Secundus Historia naturalisának 35. könyve XLII. fejezetében számol be egy egyiptomi festőeljárásról. 
Forrer közli a latin szöveget, a latin szöveg általa használt forrását, a német fordítást, és egy oldalon keresztül számot ad az 
értelmezés nehézségeiről. (A szöveg a megfestett anyag mintás vissza-színtelenítéséről is szólhat.) A Nagy Francia Enciklopé-
dia „Peinture des toiles” címszava is erre a Plinius-helyre hivatkozik az eredetit is idézve. Talán ez a nevezett technológiával 
kapcsolatban Pliniusra utaló újkori ősforrás: Jaucourt, Louis, chevalier de. „Painting of fabric.” Th e Encyclopedia of Diderot & 
d’Alembert Collaborative Translation Project. Translated by Courtney Wilder. Ann Arbor: Michigan Publishing, University of 
Michigan Library, 2015. Web. [2015. 07. 03]. http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0003.131. Trans. of „Peinture des 
toiles,”Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 12. pp. 278–279 Paris, 1765.
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fajtája ismert. Linné-féle 18. századi 
tudományos latin elnevezése, ami a ko-
rábban már herbáriumokban használt 
nevét veszi át, szintén feltételezett ere-
detére, Indiára, tágabban a Keletre utal. 
Hogy a kereskedelmi célokra előkészí-
tett, már erjesztett és szárított, kék szí-
nű festéklabdacsok éppen melyik fajták 
keverékéből készültek, avagy az adott 
körülmények között mely fajták voltak 
eredményesen termeszthetők, ma már 
lehetetlennek látszik kinyomozni.

Kereskedni éppoly régóta keres-
kedtek vele, mint amilyen régóta hasz-
nálták. Kozmetikumként is elterjedt 
Egyiptomban és Perzsiában, ami a 
test és az öltözék színezésének egysé-
gére is utal. Abu Mansur al-Maturidi 
arab tudós (i. sz. 9. sz., Szamarkand) 
korábbi forrásokat összegezve ír róla 

„nil” és „lila” néven, kozmetikumként. 
„Hennával előkezelt hajon és szakállon 
fényes kékesfekete színt eredményez.”4 
Mindenesetre biztos, hogy a spanyol 
és portugál anil elnevezés az arabból 
származik, mint ez a lila nemzetközi 
színnév esetében is valószínűsíthető.5 
Később, a  regényes 19. században az 
anilin-festékeknek is ez a szó kölcsön-
zi nevét, mert egy kéket festő növény-
ből, az Indigofera suff ructicosából szin-
tetizálták először a festék kötőanyagát 
1826-ban, bár anilin elnevezését egy 
másik vegyésztől nyeri, aki 1840-ben 
ipari előállításának kérdését megoldja.

Nyugati kék

A  másik növényi kékítő-fajta ré-
gebben Európa-szerte ismert, nagyon 

elterjedt, nagy területeken termelt, 
széles körben használt növény volt,6 
de az indigó importja, később az ani-
lin-festékek „legyőzték”, mára emléke 
is szinte eltűnt. A  mai dallamos és 
képies magyar nevén festő csülleng-
ről, Isatis tinctoriáról van szó, amely 
nevében a csüllenget sárga, lecsüngő, 
fürtös virágzatáról nyerhette. Az in-
digóval megegyező kémiai szerkezetű, 
de kevesebb festékanyagot tartalmaz, 
és – hasonlóan az indigóhoz – a fes-
tőnövény erjesztésével, fermentálásá-
val kell elérni, hogy festékanyaga kiol-
dódjon. Ennek gyorsítására alkoholt, 
illetve a legutóbbi századokig széles 
körben alkalmazott, savakban és 
egyéb vegyületekben gazdag vizeletet 
használhattak. A két eljárás ötvözésé-
nek igyekezetéből származnak olyan 
történetek, miszerint a festőlegények 
módszertani kényszernek engedel-
meskedve előbb elfogyasztották a sok 
alkoholt sör vagy bor formájában, az-
tán szervezetükön átengedve járultak 
hozzá a festékanyag gyorsabb erjedé-
séhez.

A  csüllenggel kisebb festéktartal-
ma miatt világosabb kékek festhetők7, 
illetve hosszabb erjedés következté-
ben egyéb vegyületek megjelenése 
után zöldes színezetet kap a meg-
festett anyag. Ezzel készülhetett a 
germán mitológia egyik fő alakjának, 
Odinnak (Wotannak stb.), illetve 
megszemélyesítőjének kékeszöld ru-
hája, ami ez esetben is valószínűleg az 
eget és a növényzetet jelöli színével, 
és akitől a Télapóra8 (ang. Christmas 
Father), a  Mikulás egyik forrásául 
szolgáló alakra is jutott némi zöld öl-

tözet. Ez tehát a zöld ruhás Mikulások 
eredete.

A  festő csülleng régebbi magyar 
neve kék fonál festéke, gyapjúfestő 
fű, és e neveken előfordul Melius Ju-
hász Péter 1578-ban Kolozsváron 
megjelent Herbáriumában is mint a 
textilfestők által gyakran használt nö-
vény.9 Legkorábbi írásos említésénél 
forrásaink szintén id. Pliniusra hivat-
koznak, aki leírja a római légiók ta-

4 Ez a feltehető eredete a „kékszakállú” örökifj ú hódítóról szóló történetek névhasználatának. Laufer, B.: Sino-Iranica. Chinese Contri-
butions to the History of Civilization in Ancient Iran With Special Reference to the History of Cultivated Plants and Products. Field 
Museum of Natural History, Chicago. 1919, 370. p. http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/III-5-C-22/V-1/page/0196.html.en [2015. 07.]

5 A  nil elterjedése kapcsán Indiai portugál gyarmaton, Goán 1563-ban portugálul megjelent, Garcia de Orta orvos, gyógy-
szerész által összeállított és fordításaiban egész Európában ismert herbáriumra is hivatkozik. A Nil nevet Melius 1578-as 
magyar nyelvű herbáriuma is közli, talán de Ortára visszavezethetően, egy másik kéket festő növénnyel, a csüllenggel kap-
csolatban. Ld. alább, 9. jegyzet.

6 Németül der Waid, de inkább Färberwaid (https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberwaid), angolul woad, de közbe-
szédben dyer’s woad (https://en.wikipedia.org/wiki/Isatis_tinctoria). A német név közel van a kb. ’rét, liget’ jelentésű die 
Weidéhez, az angol a ’gaz, gyom’ jelentésű weedhez, és valószínűleg közös tőről erednek, ezért is szükséges a közbeszédben a 
’festő’ jelentésű kiegészítés, aminek nyomán feltehető, hogy a magyar festőfű névhez is köze lehet a német kifejezésnek.

7 Középkori latinban a kékfestő fű sűrű főzetének a neve „pastellum”. Ebből ered a pasztell és a paszta egyaránt. Angol szöve-
gek a csüllenggel festő céhekre csak „pastel industries”-ként utalnak. 

8 A régebbi magyarországi, nyugati szláv eredetű Mikulás mellé szovjet-orosz hatásra bekerült Télapó neve az orosz „Gyed 
Maroz” [Дед Мороз] nevének fordítása, de az alak a germán eredetű Rúsz „mitikus elképzeléseiből” származik.

9 „De Isatide; Isatis, Kék fonal festéke; Weidt/Isatis, Glastrum, Guadum. Nil, festőfű, sárga a virága, fejér szőke a gyökere, olyan, 
mint a hegyes útifűnek a levele. Más neve Lytrum Indicum, gyapjufestő fű. Két féle: Egyik kerti, másik mezei. A festők igen 
élnek véle. Rétes helyen, mezőn is terem, pinkest [pünkösd] hóban virágzik, magva is vagyon, sárga virága.” Melius Péter: Her-
bárium. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. p. 304. Az útifűhöz hasonlítás is mutatja, hogy a szerző számára jól ismert 
növény. Uő. még sárga festőfüvet is közöl De Flore Tinctorio; Pogán ékesség [!]; Ferbblumen, Heydensmuck néven; p. 241. 
A sárga főként a középkori kereszténységben a pogányságot, a másságot, a bűnt szimbolizálja.

Dickens Karácsonyi énekének korabeli 
illusztrációja
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lálkozását i. sz. 44–45-ben az ezzel a 
növénnyel – szerinte az ellenség meg-
rettentése céljából – kékre mázolt 
arcú keltákkal. Leletek közül egy vas-
kori (i. e. 5. sz.) kelta herceg ruhájáról 
állapította meg a vizsgálat, hogy csül-
lenggel festett. Norvégiában a viking 
korból származó osebergi hajón (i. sz. 
834 körül), a gazdag leletegyüttesben 
is megtalálták e növény magvait más 
magokkal és szövéshez használt alkal-
matosságokkal együtt.

A  kék előállítására (főként Ke-
let-Ázsiában) használt másik növény 
a Poligonum tinctorium. A poligonum 
(’sokízületű’) faj sokféle fajtája honos 
Kelet-Európától Kelet-Ázsiáig, tehát 
nálunk is. Magyarul a porcsinfélékhez 
tartoznak; Melius szerint a tótok és a 
barátok termesztik és fogyasztják sa-
látának ecettel.

A  ruhaanyagok színezéséhez fon-
tos a festék vízállósága és színtartós-
sága. Az ezekben a növényekben lévő 
festékanyagok vízben szinte nem ol-
dódnak, viszont erjesztéssel vízoldé-
kony, sárgásbarna tinktúra nyerhető 
belőlük. Ennek vizes oldata a csáva, 
amibe belemerítik a festendő anya-
got. Ha más adalékanyagot nem tar-
talmaz a csáva, akkor az maga barna, 
az abból kivett anyag először barnás, 
majd a levegőn oxidálódva nyeri el 
a festék kék színét, és visszanyeri 
vízzeloldhatatlanságát. A  színezék a 
textilanyag szálaival nem lép kémiai 
reakcióba, csak hozzátapad, és egyen-
letesen eloszlik a felületén. Vízzel 
ugyan oldhatatlan, ám – mivel felületi 
festés – jellegzetesen lekopik, mint az 
ekként festett „farmer” mutatja, látni 
engedve a szál eredendő vagy a kékí-
tést megelőző reaktív festéssel kezelt 
színét. (Így lehetséges a fehéren kívül 
sárgára, barnára stb. kopnia az „indi-
gófestett” szálnak, vászonnak.) Ez te-
hát a kékre festés.

A rezerváló mintázás

A  rezervtechnikák olyan mintázó-
eljárások, melyek valamilyen anyaggal, 
eljárással megóvják a minta felületét a 

megfestődéstől, a festékkel való érint-
kezéstől. Ez igen sokféle módszert 
jelenthet. Egyik alapformája a csomó-
zás, kötözés, amikor az összepréselt, 
összekötözött anyagrészek kevésbé 
vagy egyáltalán nem képesek festéket 
felvenni – ellentétben a vászon töb-
bi részével  –, így csíkos, karikás stb. 
halványuló, felerősödő színezésű, iz-
galmas, ritmikus mintát hoznak létre. 
A  másik lehetőség valamilyen anyag 
alkalmazása a festődés megakadályo-
zására. Védőanyag alapjául szolgálha-
tott gyanta, viasz, agyag, tészták stb. 
Ilyenek pl. a batiknak nevezett, viaszt 
(modern, városi környezetben paraf-
fi nt) alkalmazó módszerek. Így a fes-
téssel a világosabbtól a sötétebb felé 
haladva sok szín vihető fel egy anyag-
ra. A  mintának mindig azt a részét 
kell befedni a rezerválóanyaggal, amit 
a legutóbb festett színben szeretnénk 
tartani, a  fedetlen részt megszínezi 
a következő festés, festék. (A  viasz 
megtörhető, akkor a beleszivárgó szí-
nezék márványos mintát ad. Törések 
is lehetnek többszínűek, csak újra kell 
őket viaszolni.) A festődésgátlót nem-
csak ecsettel, írókával és egyéb kézi 
módszerrel, hanem – ha mintaelemet 
ismétlő, ún. terülő-mintájú végvász-
nat vagy terítőt stb. készítünk – min-

tázott nyomódúccal is fel lehet vinni. 
Ha megfelelő a minta, és pontos az 
illesztés, akkor többszörös nyomással, 
mintázással, többszörös merítésből 
eredő színezéssel ilyen technikával is 
több, három-négy szín is kialakítható 
egy anyagon. Végül a rezerválóanya-
got el kell távolítani – hőre lágyuló 
anyagokat hőkezeléssel, oldhatókat 
oldószeres mosással.

Leletek

A  rezervtechnikáknak is számos 
régi tárgyi lelete ismert.10 Az Euró-
pában legidősebbnek tudott darab 
Arles-i Szent Cesarius (i. sz. 470–542) 
sírjában 1894-ben került elő, kereszt- 
és gyűrűmotívumokkal mintázott 
anyagmaradvány.11

Forrer tette közzé (1898:8-10; Ta-
fel I.) ezt a gyermektunikát, ami saját 
következtetései szerint talán az i. sz. 4. 
századból, kopt vagy bizánci keresztény 
közegből, de biztosan a felső-egyipto-
mi, Nílus menti Akhmim (Achmim/
Pannopolis) városában talált leletek-
ből származik. Mivel temetőből került 
elő, így halotti „viselet”. Fontos apróság, 
hogy a varrások arról tanúskodnak, az 
anyag végben lett mintázva, és nem 

10 A technika legrégibbnek számító leírásának (Plinius Historia Naturalis 35, XLII.) tartalmi összefoglalóját és fi lológiáját fen-
tebb ismertettük. A megadott források alapján összevethető a hivatkozott hely latin eredetije, német, angol, francia fordítása. 
A latin hely magyar fordítása: Idősebb Plinius: Természetrajz. (XXXIII-XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Fordí-
totta: Darab Á. – Gesztelyi T.; Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001.

11 Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Blaudruck,http://www.blaudruck.at/geschichte.html
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a kész ruhára került a mintás festés. 
Egyébként a város ma is jelentős textil-
ipari központnak számít.12

Szintén észak-egyiptomi terület, 
Quseir Al-Quadim régészeti feltárá-
sából származnak azok az anyagma-
radványok,13 melyekre egy német-
országi kékfestő iparművész, Georg 
Stark honlapja és előadása is felhívta a 
fi gyelmet.14 A  lelőhely egy Vörös-ten-
ger menti kikötő kereskedőközpont-
jában helyezkedik el.

A rezervfestéssel foglalkozó irodal-
makban általam nem látott képre és 
leírásra bukkantam a magyar szárma-
zású Stein Aurél belső-ázsiai ásatásait 
közzétevő, méretre is monumentális, 4 
kötetes, gyűjteményi ritkaságnak szá-

mító művében, amely az Innermost 
Asia (Legbelsőbb Ázsia) címet viseli. 
A szerző saját kezű javításait tartalma-
zó példányát tartottam már a kezem-
ben,15 de a japán Nemzeti Informatikai 
Intézet Digital Silk Road (Digitális Se-
lyemút) nevű projektje jóvoltából több 
más, eddig nehezen elérhető, nagysze-
rű forrásművel együtt most könnyen 
hozzáférhető az interneten.16

A  nagy angol kiadás azonosítja 
a készítés technikáját (resist dyed 
silks, a. m. rezerv festésű selyem) és 
a lelőhelyet is mind a leletismerte-
tőben, mind a képen.17 A  népszerű 
ismeretterjesztő összefoglaló (On 
Central-Asian Tracks) magyar fordí-
tásában18 az áll a Turfan közelében ta-

12 A lelőhelyről régészeti dokumentáció nem készülhetett, helyi műkincskereskedők, a gyűjtők élénk keresletét kielégítendő, a 19. 
sz. végére már feltúrták. Forrer személyes jelenlétének köszönhető, hogy ez a tunika egyben maradt és nem darabonként került 
értékesítésre. Vö. O’Connell, Elisabeth R. Representation and self-presentation in late antique Egypt: ‘Coptic’ textiles in the British 
Museum” (2008). Textile Society of America Symposium Proceedings. Paper 121. http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/121

13 Vogelsang-Eastwood, G. Resist Dyed Textiles from Quseir Al-Qadim, Egypt A.E.D.T.A., Paris, 1990. Ő indiai eredetűnek fel-
tételezi az anyagokat. A területen dolgozó másik régész, Katherine Strange Burke (és munkatársa, Donald Whitcomb) nem 
foglal állást az általuk feltárt textilmaradványok eredete tekintetében, de az importárukként meghatározott textilekkel együtt 
előkerült kerámiák Kínából, Jemenből és talán Núbiából származnak. A lelőhely ismertetése során a leletek korát a szintén 
ott talált levelek dátumozására és pénzleletekre alapozva 1200 – 1240 közé helyezi. https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.
edu/fi les/uploads/shared/docs/03-04_Quseir.pdf

14 Forrás: http://www.blaudruckerei.de/,http://www.blaudruckerei.de/downloads/VortragDeutsch.pdf [2015. 06.] Az előadás 
szövegei azóta sajnos levéve a honlapról.

15 Stein, A. Innermost Asia 1-4. Detailed Report of Explorations In Central Asia, Kan-Su and Eastern Iran. Oxford at Th e Cla-
rendon Press 1928.

16 http://dsr.nii.ac.jp/index.html.en
17 Stein 1928 II.:674-5; http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/T-VIII-5-A-a-3/V-2/page/0154.html.en. 699; http://dsr.nii.ac.jp/toyo-

bunko/T-VIII-5-A-a-3/V-2/page/0179.html.en. III:LXXVIII http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/T-VIII-5-A-a-3/V-3/page/0175.
html.ja [2015. 07.]

18 Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutatóutam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. Angolból fordította 
Halász Gyula, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1934.
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lálható Asztana19 temetőjéről: „Az ég-
hajlat szárazságának tulajdonítható, 
hogy a tetemek legnagyobb része és a 
holtak mellé temetett tárgyak feltűnő-
en ép állapotban maradtak. Sok min-
denféle tárgyra találtunk. Nagyobb-
részük igen érdekes. Együttvéve meg-
ismerhetjük belőle a turfáni azidőbeli 
élet mindennapos képét. […] A  ha-
lottak táplálékáról is gondoskodtak 
a kínaiak. Mindenféle eleséget tettek 
koporsójukba. Ezek közül legérdeke-
sebbek voltak a leleményesen sokféle 
alakú cifra sütemények […]20. A  hol-
takat mindenféle rongyszerű szöve-
tekbe burkolták, többnyire selyembe. 
Ennek a szokásnak sok érdekes, gaz-
dag leletet köszönhetünk, akárcsak 
Lou-lanban. Leleteink bőséges anya-
got szolgáltatnak a vidék hajdanko-
ri szövő-fonó művészetének tanul-
mányozására. Annál is becsesebbek 
az asztanai sírok ilyen régi emlékei, 
mert koruk is megállapítható meg-

közelítő pontossággal. [i. sz. 8–9. sz.] 
A  szövetek közt voltak mintás sely-
mek, töbszínűek és takácsszövésű-
ek. A  rajzok sokfélesége megkapóan 
szemlélteti, hogy milyen szerepe volt 
akkoriban Turfánnak és valószínűleg 
más oázisoknak is Kínai-Turkesztán-
ban a Kína és Nyugat-Ázsia közötti 
árucsere forgalmában abban az idő-
ben. Ugyanis a tisztán kínai rajzú 
mintás selymek mellett sok másfélét 
is találtunk. Ezeknek jellegzetes dí-
szítő modora az Íránban és egyebütt 
a Közel Keleten, a  Szaszanídák korá-
ban (a harmadik századtól a hetedik 
századig) készült selymeket juttat-
ja eszünkbe. […] A  Kelet és Nyugat 
érintkezését szemléltetik a bizanciu-
mi érmeket utánzó aranyérmék. A gö-
rög-római obulusok módjára aranyat 
tettek a halott szájába, szemükre pe-
dig perzsa ezüst érméket, amelyeket 
a hatodik század szaszanída királyai 
verettek.”21

A tér

Sokáig kerestem a célnak megfe-
lelő térképet, amin az emlegetett és 
később megemlítendő helyek, törté-
nelmi egységek és törzsek nevei, va-
lamint áruforgalmi összefüggéseik 
megtalálhatók, és William Shepherd 
1926-os, a  Selyemutat más középko-
ri kereskedelmi és felfedezőutakkal 
együtt bemutató klasszikus ábrázolá-
sánál kötöttem ki.22

A  bal felső sarokban található ha-
zánk, a vetület sajátosságai miatt szin-
tén a bal szélen a két egyiptomi lelő-
hely  –, az egyik a Vörös-tenger part-
ján, a  másik a Níluson – aláhúztam 
őket. Egymással is kapcsolatban voltak 

– ezért egy kör is mutatja a területet. 
A középtől kissé keletre Turfan nevét 
húztam alá, amely köré vont ovális az 
indoeurópai tohár és szogd, az altáji 
ujgúr és a sino-tibeti törzsek találkozó- 
és ütközőzónáját mutatja, elsősorban 

19 Nem azonos Kazakisztán mai fővárosával, amely 1997-től főváros, és nevét 1998-tól változtatták Asztanára. (A wiki-tudás 
még nem tudja megkülönböztetni a két helyet. [2015. 07.]) Jelentése mindkét esetben ugyanaz: ’főváros’. A szóban forgó Asz-
tana a Selyemút Belső-Ázsián átvezető szakaszán fekvő i. sz. 7–9. sz.-i kaganátus főbb városa volt, Kocsó vagy Steinnél a kí-
nai alapján Kao-csang (pinyin: Gaochang, vö.: https://en.wikipedia.org/wiki/Gaochang) és Turfan (Turpan) környékén a mai 
Kína Ujgur Autonóm Területén. (Az angol Wikipédia belső- és kelet-ázsiai szócikkei a kínai források történelemszemléletét 
tükrözik.)

20 A „kínai” itt a birodalmi alattvalóságot jelenti, és nem az etnikumot, valamint lehet, hogy nem a halottaknak lettek szánva a 
sütemények, hanem ajándéknak azok számára, akivel a halott útján találkozik.

21 Stein 1934: 192-193.
22 A forrás: „Medieval Commerce (Asia)” From Th e Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926. http://www.silkroadencyc-

lopedia.com/SilkRoadMaps/AsiaMidievalCommerceAtlasWilliamShepherd1926.jpg
 A láthatóság kedvéért az eredetinek csak egy részletét emeltem ki.
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az arra húzódó Selyemút jövedelme-
inek megcsapolása érdekében. A  szá-
razföldi kereskedelmi utakat vörös 
folytonos vonalak jelzik az eredeti tér-
képen, melyek nagyjából Konstantiná-
polyból indulnak kelet felé, valamint 

Dzsejtun kikötőjéből és Pekingből 
nyugatra. E  két pólus között szerte-
ágazó utakon természetesen nem-
csak anyagi javak, hanem emberek és 
velük együtt különféle ismeretek is 
vándoroltak. Például, mindkét lelő-
helyünkön jelen van a kereszténység 
valamilyen formája – az egyiptomin a 
kopt, a  turfanin a manicheus. És ter-
mészetesen megtalálható a térképen 
az összekötő, összegyűjtő és kisugárzó, 
térségi nagyhatalmi szerepet is ellátó, 
keresztény Bizánc – szintén aláhúz-
tam. Bizánc szerepe a reprezentáció 
és önreprezentáció, az öltözködés 
és a megjelenítés szempontjaiból is 

– egész fennállása során – rendkívül 
fontos, szinte túlértékelhetetlen. A bi-
zánci (eredetű ortodox) ikonok és a 
buddhista ikonok ábrázolási összefüg-
gései látványszerűen nyilvánvalók.23 
Mutatják azokat a folyamatos kapcso-
latokat Nyugat és Kelet között, amire 
már fentebb Stein Aurél is utalt: a gö-
rög hagyománytól, Bizánctól, Iránon, 
a  kisebb és alkalmasint óriásira nö-
vekvő belső-ázsiai törzsszövetségeken, 
birodalmakon, az irániak kedvenc op-
pozicionális kifejezésével a sötét olda-
lon, Turánon át Kínáig és Japánig.

A régi képek tanúsága

Alább látható Kizilből24, (szintén 
Turfan környéke, k. b. i. sz. 7. sz.) egy 
buddhista barlangszentély festménye, 
négy a nyolc tohár donátor herceg 
képéről. A  festmények többek között 
europid tohár hercegeket, mongoloid 
ujgur hercegeket és hercegnőket áb-
rázolnak; ebben a részben a négy fa-
lon négyet-négyet, ezért ezt a termet 
a tizenhat fegyverhordozó barlangjá-
nak hívják, amint a Selyemúton közö-
sen tisztelik Buddhát, és hozzák létre 
ezt a szentélyt.

A  feltáró német expedíció meg-
fi gyelése, hogy a szentély festményei 
közül e második korszakra a felte-
hetően lapis lazuliból előállított kék 
festék fokozott használata is jellemző. 
A  fi gyelmet a hercegek ruháira hív-
nám fel, összehasonlítva a környékről 
származó textilleletekkel, például Ste-
in Aurélnál, és a következő képpel.

Aranyszájú Szt. János homiliáinak 
2. lapja, recto oldal, Konstantinápoly, 
1071-81. Eredetileg VII. Dukasz Mi-
hályt ábrázolta, akitől a magyar szent 
korona bizánci részét származtatják, 
de miután 1076-ban lemondott” kivet-

23 E tanulmány keretében nincs hely ezen összefüggések kibontására. Példának egy-egy feltűnően hasonló Hariti- és Mária-áb-
rázolást választottam. Az ázsiai öt évszázaddal régebbi, mint az ortodox oroszországi, de ennek tisztán a hasonlóság, össze-
hasonlíthatóság diktálta ikonográfi ai szempontjai vannak, és nem kívánja a hatás irányát sugallani.

24 http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/04/index.html.en

Hariti, a gyermekek és az anyák védel-
mezője. Templomi zászló, i. sz. 9. sz.

A Trónoló Istenanya, i. sz. 15. sz.
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ték az eredeti lapot, ami megnevezte 
őt, a képet kivágták a lapról és átala-
kították a császár arcát, hogy inkább 
a trónon őt követő III. Botaneiatesz 
Nikeforoszt formázza, a többi részletet 
változatlanul hagyva visszaapplikálták 
egy új lap keretébe. A  ruházat is vál-
tozatlanul maradt, és mutatja, hogy 
az isteni császár égi kékbe öltözött, 
de lába a (vörös), a minta a csillagok 
rendjét idézi és a ruha ikonikusan a 
ranghoz és nem az emberhez tarto-
zik. Az udvar férfi úin a vörös palást is 
a földi hatalmat jelképezi. A különféle 
képeken hasonlóan ábrázolt öltözetek 
színezése és mintái is hasonlóak.

Honfoglaló magyarság

Talán itt érdemes szót ejteni Ki-
szely István professzor őstörténe-
tében megjelenő kékfestőfejezetről. 

„A  nemezelés eredetéhez hasonló a 
kékfestő technológia és a kékfestő-mo-
tívumok eredete (bár Néprajzi Lexiko-
nunk szerint a kékfestő technológiát a 
XVIII. század közepén Németalföld-
től ’vettük át’). »A több, mint 2000 
éves kékfestő technika Belső-Ázsia 
török népeinek ősi kultúrájához tar-
tozik.« (Lu Pu, 1981) Lényege, hogy 
megolvasztott méhviasszal mintákat 
nyomtatnak vagy festenek a lenvá-
szonba, amelyet indigóval kékre feste-
nek, majd forró vízzel kioldják a méh-
viaszt. A belső-ázsiai száraz levegőnek 
köszönhetően csodálatos kékfestő tex-
tilek és eszközök kerültek elő az aszta-
nai Kr. utáni I-II. századi aknasírok-
ból; Lu Pu kínai kutató Han korabeli 
(Kr.e. 206-Kr.u.220) kékfestő-minta-
könyvet adott ki Pekingben 1981-ben.

A  kékfestő motívumok közül a leg-
ismertebbek a virágábrázolások (tuli-
pán, szegfű, rózsa), a gyümölcsök (grá-

nátalma, körte stb.) és az állatábrázo-
lások (lepke, páva, kakas stb.). A  kék-
festő anyagokon szereplő mintakincs 
a hun és a török népek hitvilágához és 
mondavilágához kapcsolódik; a  tojás 
a továbbélést, a horog a leány remény-
ségét és férjhez menését fejezi ki; a grá-
nátalma – mivel sok magja van – a 
sok utódot szimbolizálja, a bazsarózsa 
a tavaszt, a szerelmet, az érzékiséget és 
a női szépséget, a virágon belüli virág 
pedig az élet szépségét és bőségét jelké-
pezi. A  madárnak a lepkeszárnyai a 
szellemi szabadságot, a madár nyaka 
köré fonódó virágszár pedig az élővilág 
egységét jelenti. A  kinyíló tulipán az 
életet és a termékenységet szimbolizál-
ja. Gyakori a belső-ázsiai kékfestő mo-
tívumok között az életfa-ábrázolása, 
amely távol áll a kínai gondolkozás-
módtól, de azonos a miénkkel.”25

Honfoglaló eleink ismerhették e 
technológiát, de még valószínűbb, 
hogy az így előállított textileket ismer-
ték és esetleg használták. A  magyar-
ban éppen a kék és a sárga színnevek 
ótörök eredetűek (köke, siraγa). Az 
egyik legősibb rezerválóanyag, a viasz 
neve persze latin eredetű (vax), de a 
méhészkedéshez tartozó méh és méz 
szavunk szintén honfoglalás előtt-
ről, az alán nyelvből (iráni eredetű 
indoeurópai nép, a  jászok rokona26) 
átvett, mint az asszony (a.  m. ’király-
nő’) is, azaz a méhviaszt a honfogla-
lás előtti magyarság ismerte és elő is 
tudta állítani. Érdekes még, hogy az 
oroszban és más szláv nyelvekben a 
mjod és alakváltozatai ’méz’ jelentés-
sel ugyanennek a tőnek származékai, 
tehát korabeli lokális fontossággal bírt, 
ha ezekben a nyelvekben erről a tő-
ről vett szavakkal nevezik. Ennyi szól 
amellett, hogy viaszos rezervtechki-
kával való textilmintázást a magyarok 
elődei a honfoglalás előtt ismerhettek. 
A használatot és a készítést alátámasz-
tó semmilyen honfoglalás kori vagy 
középkori adatról, leletről nincs tudo-
másom. Közvetve ellentmond a készí-
tés feltételezésének az is, hogy a min-
denkori nomádok, félnomádok vezető 
rétegei az öltözeti, reprezentációs célú 

25 Kiszely István: A magyar nép őstörténete. Magyar Ház Kiadó, Bp. 2001. Digitálisan: A magyar nép őstörténete (Mit adott 
a magyarság a világnak; [é. n.]) http://mek.oszk.hu/06400/06403/html/#105, és az idézett fejezetet ld. még http://istvandr.
kiszely.hu/ostortenet/026.html. Az a párhuzam megjegyzésre érdemes, hogy süteményt is találtak az ujguriai Asztanában, és 
e fejezet +1 tagja a mézeskalács.

26 Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 8. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1969.
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kelméiket kereskedelemből vagy hadi-
zsákmányból fedezték.27

A  motívumoknak nevezett vizuá-
lis egységek, minták eredete és pon-
tos története szinte kideríthetetlen 
és nyomonkövethetetlen. Bármelyik 
lehet az Eurázsia-szerte elterjedt és 
sokrétűen használt szimbólumok kö-
zül vagy más hagyományból erre a 
technikára alkalmazott ábra, minta, 
vagy a kékfestés indigós technológiá-
jával együtt a 18. században átvett és 
azzal együtt is végső soron indiai ere-
detű „motívum”.

Georg Stark, a  németországi Je-
verben működő kékfestő iparművész 
fent már hivatkozott előadása kere-
tében párhuzamba állította a Vörös- 
tenger északi kikötőjében talált, ind 
eredetűnek vélt 12–13. sz.-i kékfestő 
textília mintáját egy már nála talál-
ható nyomódúccal, ami Dél-Magyar-
országról, Stengl József műhelyéből 
került hozzá.28 Ez arra példa, hogy a 
hasonlóság biztos, de az eredet (ki-
nyomozása) bizonytalan és gyakran 
lehetetlen is.

Másrészt az anyagok kékre festé-
séhez Közép-Európában – a fenti ada-
tok tanúsága szerint – a 18. századig 
festő csüllenget használtak, hacsak a 
török hódoltság alatt, török közvetí-
téssel nem került be indigós eljárás, 
de az is nyomtalanul feloldódott a ké-
sőbbi kékfestésben, blaudruckban.

Az igaz kékség

A  régészeti, illetve történeti ada-
tok és a kék használatának földrajzi 
elterjedése egy olyan történet elkép-
zelését teszik lehetővé, hogy a korai 
egyiptomi, kis-ázsiai, ind, és nem utol-
sósorban a kínai (magas) civilizációk 
számára is fontos szín volt a kék, az 
ég jelölője. Használtak kék féldrágakö-
veket (azurit, kobalt), ásványi eredetű 
anyagokat és fémsókat (réz- és cink-
oxid kristályos vegyületei) kék festékek, 
mázak és színezékek előállítására. Tex-
tilek növényi festékkel való kékítése 
sem lehetett ismeretlen sem számuk-
ra, sem a Földközi-tenger észak-keleti 
partvidékén és aztán egyre beljebb a 
szárazföldön is megtelepedő görög ci-
vilizáció számára. Az őket követő Ró-
mai Birodalomban éppen ezért a kék 
inkább a barbarusokhoz és meghódí-
tott népekhez kapcsolódott. A Római 
Birodalom kelet felé, a Földközi-tenger 
keleti medencéje felé és további kele-
ti, dél-keleti irányú terjeszkedésével 
magába olvasztotta ezt a keleti hagyo-
mányt, ami kifejezett hangsúlyt a Nyu-
gatrómai birodalom bukásával kapott. 
Az utód, Bizánc a közben államvallássá 
tett kereszténység közvetítésével in-
tegrálta az égi kéket, tulajdonképpen 
olyan sikeresen, hogy a keleti keresz-
ténység, az ortodox egyház szakrális 
épületeinek belsejében ma is kék az 
uralkodó szín, az arany, az isteni fény 
háttere. Az ikonokon az egyszínű kék 
ruha az égire, mintázatlanul az egy-
szerűségre utal, a palást színeként (pl. 
Mária) szembeállítva az uralkodást, 
a hatalmat jelképező vörössel, bíborral 
(Jézus).29 A  nyugati kereszténység te-
rületén a kék szín szintén az egyszerű-
séghez kapcsolódott. 1570-ben, mikor 
VI. Pius pápa rögzítette, hogy mely szí-
nek javasoltak és használatosak egyhá-
zának körében papi öltözetek számára 

és oltárdekorációhoz, akkor a kéket ki-
rekesztette a felhasználható színek kö-
réből, mert túl közönségesnek találta.30

Ábra és minta

A kevés archaikus textilleletet és az 
öltözékábrázolásokat is tekintetbe véve, 
a  technológiákból eredő irányokkal 
együtt a textilek díszítésének két nagy 
csoportja különíthető el: a szabad rajzú 
ábra, illetve az elemeket ismétlő, rasz-
terbe rendeződő minta. A  hímzés és 
kézi (szőnyeg) szövés, csomózás vagy 
a kézzel rajzolt díszítés lehetővé teszi 
a festőibb, narratív, ábrázoló–elbeszé-
lő ábrák kialakítását, míg az öltözék-
nek is alkalmas vékonyabb, könnyebb 
szövetek készítéstechnikája az eltérő 
minőségű, anyagú, sodratú, színű fo-
nalak egyszerűen váltakozó fel- és be-
vetésével a csíkos, szögletes, négyzetes 
vagy hullámzó raszterbe rendeződő 
terülőminták felé, a ritmikus mintázat 
ismétlődésének irányába mutat. Az 
első a mitikus és mondai, égi és földi 
cselekedeteket és történéseket leképe-
ző ábrázolás lehetőségét, míg a másik 
a csodálatos csillagos ég és égi mecha-
nika ritmusának, örök ismétlődésének 
szimbolikus mintázatát rejti.

Utóbbi, a  világképpel összenőtt 
szimbolikus mintázatok a gondolko-
dás és a kultúra természeténél fogva 
nagyobb múltra tekinthetnek vissza, 
és többször fordulnak elő a kerámi-
ákon és egyéb fennmaradt leleteken, 
mivel természethű ábrázolásnak ott 
volt maga a hitt vagy tapasztalt jele-
net, jelenség, dolog, tárgy, illetve ezek 
mimetikus, rituális, drámai megfor-
málása. Ezek jelentéseinek képvise-
letére az egyezményes szimbólumok 
voltak hivatottak, mint pl. a kör, pont-
körös díszítés, négyzet, átlók, kereszt, 
háromszögek különböző irányokba 

27 Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 16. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. Lu 
Pu kínai kutató könyvének pontos adatait nem találtam sem Kiszely könyvében (melynek digitális kiadásairól az irodalom-
jegyzék sajnálatosan lemaradt), sem az interneten. A vélelmezett technológia egyéb buktatói – a méhviasz nagyon gyorsan 
dermed, nyomtatásra egyszerű formájában alkalmatlan, ellenben ha egyszer beivódott a textilbe, forró vízzel maradéktalanul 
nem mosható ki teljesen – most nem olyan fontosak, mert bizonyosan megoldhatók valahogyan.

28 http://www.blaudruckerei.de/downloads/VortragDeutsch.pdf „Auf Anhieb konnte ich drei Muster identifi zieren, welche ich 
in meiner Werkstatt als Model liegen habe, und die off enbar schon vor 1500 Jahren in Indien für den ägyptischen Markt pro-
duziert wurden, und vermutlich auch Südeuropa erreicht hatten… Mein Druckstock stammt aus der Werkstatt von Josef Sten-
gel, Südungarn, gebaut um 1930.” [2015. 06. A honlap működik, de a tanulmányt azóta levették.] Stengl János [sic!] szerepel 
Domonkos Ottó adatközlői között, Bátaszék helymegjelöléssel. (Domonkos 1981: 97)

29 „Bíbor ruhája a világ feletti uralmát jelképezi, míg a kék köpeny a megtestesülésével magára vállalt emberségének jele.” Rausz 
Szilveszter: Amiről az ikonok beszélnek. Kairosz, Budapest, 2013. p. 9.

30 Pastoureau, M., – Cruse, M. I.: Blue: Th e history of a color. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2001. p. 64.
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mutatva, pálcikaemberek, valamint 
ezek kombinációi stb. Ezeknek csak 
a szellemét lehetett „elrontani”, az 
alakját nem nagyon. Csak az alakkal, 
megjelenéssel kapcsolatos „érzéki” je-
lentések reprezentációjához kellhetett 
mindenképp a természeti forma meg-
jelenítése pl. sziklarajzokon, szobro-
kon stb.

Az elvontabb mintázat jelleg az 
egyéb, nem ábrázoláson, hanem egyez-
ményes jeleken alapuló szimbólum-
rendszerekkel (pl. kalligráfi a) együtt 
mindig megerősödik, ha a naturaliszti-
kus leképezésnek, a dolog testi ábrázo-
lásának az istenihez, az ideához képest 
gyarló, netán bálványszerű jellegétől 
való tartózkodás kerül előtérbe.31 Így 
volt ez, váltakozó hevülettel, Bizánc-
ban a 8. század elejétől, III. Leó uralko-
dásának kezdetétől a 9. század mintegy 
közepéig, Teodóra császárné uralomra 
jutásáig. Ezt hívják a bizánci képrom-
bolás korának. Az csak külön érdekes-
ség, hogy a Kárpát-medence felé tartó 
magyarság ez idő tájt (is) élénk kapcso-
latban volt a birodalommal.

Ha „csak” a fenti néhány képen 
látható rezervtechnikával készült 
régi (i. sz. 4. századtól 14. századig 
tartó) időszak mintáit nézzük, az a 
terülőmintás csoporthoz, a  négyzet-, 
ill. rombuszhálóban elhelyezkedő vi-
rágok, vagyis csillagok, csillagos ég 
csoportjához tartoznak, mint minden 
pöttyös minta a babos kendőig bezá-
rólag. A  dúcról vagy hengerről nyo-
mott terülőmintázatú textilek való-
színűleg a hasonló mintájú, de bonyo-
lultabban előállítható szövött kelmék 
kiváltására, helyettesítésére készültek 
a kezdetektől végül is máig. Az ilyen 
mintás kelmék viselete egyrészt jelen-
tésüknek, másrész értéküknek megfe-
lelően a középkorban a felsőbb, gaz-
dagabb rétegek kiváltságának tűnik. 
(A halotti tunika tehát egy egyiptomi 
keresztény, városi patrícius család el-
hunyt kisgyerekének lélekké, csillaggá 
váló útjára való ünnepi viselete, az 
ennek megfelelő mintázattal.) A  re-

zervtechnikát Ázsia és Afrika európai 
piacra is szállító textilgyártói ismer-
ték és alkalmazták, középkori európai 
gyártása ellenben kétséges.

Idekapcsolódik a nyomtatás gra-
fi kai technikájának és a textilgyártás-
nak az átfedő problematikája. Ezt a 
két összefüggő területet mossa össze 
a gyűjtői, gyűjteményi koncepció-
ból kiindulva Forrer, és a nyomában 
kialakuló irodalom. A  kérdés egyik 
oldala a textilre nyomtatott kép, 
bármilyen nyomódúcról és bármi-
lyen nyomtatófestékkel készüljön is. 
Alapvetően nincs viseleti funkciója; 
a  hímzett vagy szövött kárpitok, ta-
karók kiváltására, esetleg előképe-
ként, mintájaként készült. Ez jól is-
mert a középkori Európában. A  má-
sik oldal a végben mintázott kelme, 
ami ruházati funkciót is ellát. Szö-
vött mintáját a középkoron keresztül 
takácsok készítették és urak hordták. 
A  két pólus közti átmenetet a hím-
zett és rátétes ruhák képviselik. Ek-
kor a ruhaanyagok (rezerv) nyomott 
mintás változatai importárukként 
kerülhettek Európába.

A  csüllenggel festett kék kelmék 
vagy az ilyen fonalból szőtt anyagok 
az egyszerűbb nép ruházatában elő-

kelőbb szerephez jutottak a cserbar-
nákhoz és hamusszürkékhez32 viszo-
nyítva. Az erre specializálódott festők, 
csapók készítették őket céhük sza-
bályai szerint. De nem csak a készí-
tést, a használatot is különféle szintű 
rendeletek, pátensek, parancsok sza-
bályozták, és korlátozták az esetleg 
tehetősebb polgárok, parasztok rend-
jükhöz nem illő, fényűző öltözködé-
sét. Mindenesetre csüllenggel festés 
és rezervtechnika kereszteződéséről, 
illetve rezervtechnika középkori eu-
rópai gyakorlatáról nincs adat.

A Bizánci Birodalom, valamint te-
rületi és szellemi örökösei alatt, egé-
szen az Afrikát megkerülő tengeri út 

„felfedezéséig” Ázsia, Afrika és „Nyu-
gatibb”-Európa külkereskedelme a Se-
lyemúton zajlott, Bizánc meghódítása 
után ottomán közvetítéssel. A  kara-
vánok szállítóképessége és a szállí-
tás költsége biztosította a viszonylag 
kis mennyiségeket és magas árakat. 
De folyamatosan jutottak el – ahogy 
azt az út nevét adó selyem is mutat-
ja – legfontosabb árukként textíliák és 
egyéb luxuscikkek, ezek között indigó 
is nyugatra. Azt főként drága tinták33 
és esetleg kozmetikai festékek alap-
anyagának használták.

31 Vö. eidon versus eikon és a 2. parancsolat, valamint Belting, Hans: Kép és kultusz. Balassi Kiadó, Budapest, 2000.
32 Vö. a tölgyfagatyával, amit hamus-tejes faggyúval kezeltek. A mákos guba is az egyenetlenül sötétszürke gubához hasonló 

színéről kaphatta nevét.
33 Egy csomó festőnövény „tinctoria” elnevezése arra utal, hogy belőle tinktúrát, „ecsetelőszert” lehet előállítani, ami fest. Ebből 

ered a „tinta” elnevezés. A tinták közül a legelőkelőbb és legtartósabb fajták az indigóból készített kékek voltak vizes és/vagy 
alkoholos oldatban, hogy gyorsan száradjanak, viszont később ne fogjanak. Ezért kék a kézírás legfőbb színe ma is. És azért 
fekete a nyomtatásé, mert ahhoz töményebb és olcsóbb festék kellett, de pontosan ma sem tudjuk, hogy Gutenberg korában 
mi volt a recept, de bámulatosan jó minőségű papírokat és festékeket használtak.)
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Érdekesen mutat rá e helyzetre 
Dürer egy önéletrajzi álomfeljegyzé-
se és a hozzá készített festett vázlat.34 
A kék festék elég darabos, mint azt a 
benne lévő csomók mutatják. Az író-
tintának használt anyag szürkésbarna 
tölgy- vagy diópác. Ez a mindennapi. 
És a feljegyző rendelkezett festékek-
kel és festék-előállítási ismeretekkel.35 
A kék tinta később éppen előkelősége 
miatt terjedt el, amikor anilinalapon 
mesterségesen és olcsón lehetett már 
előállítani.
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A közösségi ember

Baloghné Uracs MariannaBaloghné Uracs Marianna

Kovász emberek – 
kulcsfi gura program

Beszélgetés Hoff ner Tiborral

Baloghné Uracs Marianna: Ami-
kor készültem erre a beszélgetés-
re, azon gondolkoztam, hogy milyen 
minőségedben is kérdezzelek, hiszen 
annyi mindennel foglalkozol, fog-
lalkoztál, voltál művelődésszervező, 
polgármester, jelenleg vidékfejlesztő 
szakemberként dolgozol, de számos 
civil szervezetben is szerepet vállalsz, 
úgyhogy ezt igazán nehezen lehetne 
egy titulussal meghatározni. Te minek 
is mondanád magadat?

Hoff ner Tibor: Magam sem tu-
dom meghatározni. Talán „közösségi 
embernek”. Igazából minden, ami a 
közösséggel kapcsolatos, az mond-
hatom, hogy már kölyökkorom óta 
érdekelt. Aránylag kiskoromtól min-
denfajta közösségben megpróbáltam 
részt venni, közösségi életet élni. Gya-
korlatilag a közösségi munka hozta az 
összes olyan pozíciót, amit az ember 
időközben betöltött művelődési ház 
vezetőként vagy éppen polgármes-
terként vagy vidékfejlesztőként, vagy 
bármi más. Szerintem minden a kö-
zösségi gondolkodásból jön.

B.-né U. M.: Eredendően taliándö-
rögdi vagy, itt születtél?

H. T.: Nem, Monostorapátiban, 
a  környéken és 1987 decemberében 
kerültem Taliándörögdre. Amikor 
megnősültem, akkor ajánlották fel a 
művelődési házat, hogy mi lenne, ha 
megpróbálnám átvenni a vezetését. 

Monostorapátiban is a művelődési 
házban dolgoztam, és tetszett az itte-
nieknek ez a gondolkodás. Taliándö-
rögdön ez egy olyan épület volt, ami 
nem volt igazán kihasználva. Aztán 
kaptunk a lehetőségen, és ide jöttünk 
a nejemmel. Azóta itt maradtunk. 
Emlékszem, a  VB titkár megmutatta 
a települést. Nagyjából persze ismer-
tem, de nem mélyen. Megmutatta, 
hogy itt lesznek majd építési telkek, 
mondtam is, hogy „Jól van…” Egy év 
múlva ott kezdtünk el építkezni.

B.-né U. M.: Könnyen befogadtak 
téged a faluba? Mert azért egy kívül-
ről jött embernek, még ha a környék-
ről való is, nem mindig könnyű beil-
leszkedni.

H. T.: Igen, igen. Tényleg nagyon 
gyorsan befogadtak. Nekem szeren-
csém volt, mert előtte is dolgoztunk 
együtt nagyon sokat fi atalokkal, és 
gyakorlatilag itt is a munkát úgy kezd-
tem meg, hogy a fi atalokkal kezdtünk 
összejárogatni és végiggondolni az ő 
helyzetüket, lehetőségeiket. Kifejezett 
kérése is volt a településvezetésnek, 
hogy próbáljunk meg a fi atalokkal 
elindulni egy úton. Az akkori elöljáró 
hagyott dolgozni, azt mondta, hogy 
csináld, hagyok rá időt, adunk mel-
léd segítséget, ha kell, pénzt, paripát, 
fegyvert. Nagy élmény volt. Ha saját 
magad végiggondolsz valamit, bevon-
va a helyi közösséget, szépen, lassan, 

apró lépésekkel lehet menni előre. Az 
az eredmény, ami később kijött, az 
pont azért volt, mert a közösségi gon-
dolkodás dominált mindenkiben, és a 
fi atalok révén bejöttek előbb-utóbb a 
szülők is. Már azért megnézik, ki az a 

„Hoff ner Tibi”, aki mindenfélét kitalál 
itt ezekkel a gyerekekkel. Tehát na-
gyon gyorsan befogadtak, számomra 
is meglepő volt az, hogy a rendszer-
váltás után rögtön felkértek képvise-
lőnek. Utána alpolgármester lettem, 
majd polgármesternek kértek fel. Ez 
azt jelenti, hogy a közösség talán elfo-
gad, vagyis azt a gondolkodásmódot, 
amit képviselek.
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B.-né U. M.: Nem ismerem igazán 
Taliándörögdöt, mesélnél a település-
ről, és hogy mi változott ’87 óta?

H. T.: Az egy nagy igazság, hogy 
egy valami állandó, a  változás. Min-
den változik folyamatosan. Én nagyon 
beleszerettem ebbe a zsáktelepülés 
jellegébe, ebbe a fajta zártságába. 
Megvan az az előnye is, hogy az em-
berek sokkal jobban egymásra van-
nak utalva egy ilyen zsáktelepülésen, 
segíteniük kell egymást a napi élet 
során is. Emlékszem, fi gyeltünk arra, 
hogy a zsákjellegét csak félig-med-
dig szüntessük meg, azt is az öcsi út 
kinyitásával. Fontos volt, hogy nyis-
sunk a külvilág felé, hogy nyissunk a 
munkahelyek felé, hogy nyissunk a 
Dörögdi-medence feltárása ügyében, 
hogy átjárható legyen ez a történel-
mi egység. Viszont fontos volt az is, 
ezt úgy tegyük, hogy ne egy átmenő 
forgalmat hozzunk a településre, ha-
nem a forgalmat csak a település szé-
lére engedjük be. Tehát azt gondolom, 
hogy a nyitottság irányába előre lép-
tünk, és egyben meg is maradt ez a 
belső, erős összetartás és tenni akarás 
az emberekben. Azt gondolom, hogy 
Taliándörögd összességében épp-
olyan bájos település maradt, mint 
volt. Nyilván sokat változtak a közös-
ségek is, az életünk is sokat változott. 
Közösségileg talán a hátrányára, min-
denki elkezdte a munkát hajszolni. De 
azt mondom, hogy összességében 
még mindig nagyon erős a közössé-
gi gondolkodás a településen. Persze 
’87-től voltak hullámvölgyek, és volt, 
amikor nagyon magasan szárnyal-
tunk. Mindig azon múlott, hogy az 
adott kulcsemberek működtek-e; ha 
van a közösségben egy jó vezető, aki 
pörgeti, akkor szárnyal. Például 40 
éve működik egy népdalkör. Szerin-
tem ez egy nagyon nagy dolog. Az 
akkoriban elindult, mára hagyomány-
nak számító borverseny, különböző 
ünnepek, mind-mind működnek, és 
mögöttük állnak ezek az erős közös-
ségek, meg azóta sok-sok új is alakult: 
polgárőrség, nagycsaládosok egye-
sülete. Mint művelődésszervező is 
nagyon-nagyon fontosnak tartottam, 
hogy ezeknek a közösségeknek teret 
biztosítsunk. Nem mi mondjuk meg, 
hogy mit csináljanak, hiszen nem 
véletlenül jönnek össze és teszik azt, 
amit szeretnének. Adjunk meg min-

den lehetőséget ahhoz, hogy működ-
hessenek, és a hátteret próbáljuk meg 
biztosítani. Amikor polgármester 
lettem, nagyon fi gyeltem arra, a  köz-
művelődésbe bekerülő dolgozók is ezt 
segítsék. Akkor került ide Bazsó Gabi, 
akinek a legfőbb feladata volt a közös-
ségfejlesztés, a  hátterük megterem-
tése: humán, anyagi háttér. Értette a 
pályázatokat, tartotta a kapcsolatot a 
vezetőkkel, segítette őket.

B.-né U. M.: Ez a szemlélet, amit 
Te polgármesterként képviseltél, erős 
lendületet adott a településnek, és biz-
tosította, hogy közösségi alapon indul-
jon el a fejlődés.

H. T.: Én is örülök, hogy abban az 
időben tudtunk élni a lehetőségekkel, 
és az egész település egy emberként 
állt az akkori testület mögé a fejlődés 
érdekében. Minden egyes fejlesztést 
megpróbáltunk az emberekkel közö-
sen végiggondolni. Először is meg-
fogalmaztunk egy víziót, hogy hova 
szeretnénk elérni, és egy stratégiát, 
hogy milyen utak vezetnek ehhez. 
Hatalmas igény volt a közösségi jel-
legű fejlesztésekre, a  közösségi ház 
megépítésére. Nem volt jellemző ak-
koriban, hogy egy kistelepülés nagy 
művelődési házat akarjon építeni, és 
a helyi közösség egy emberként álljon 
mögé. Ez akkoriban, a 90-es években 
több milliós beruházás volt, tudato-
san készültünk rá, gyűjtögettük jó 
ideig a pénzt is, a pályázatokat is. Én 
még abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a tervezési folyamatban 
művelődésszervezőként vehettem 
részt, képviselni tudtam a szakmát, 
és hagyták is. Óriási vitáink voltak a 
tervezővel, aki nagyon jó szándékkal, 
az összes tervezési szempont alapján 
gondolta, hogy hogy kellene azt meg-
csinálni. Én meg kötöttem az ebet a 
karóhoz, hogy nekem is vannak szak-
mai szempontjaim, és azt gondoltam, 
ennek használhatónak kell lennie. 
Pontosan tudtuk, hogy milyen közös-
ségeink vannak, hogyan működnek, 
milyen irányokba akarunk menni, mi 
kell hozzá. És összességében egy jól 
sikerült, jól működő épület lett, és a 
legfontosabb, hogy meg tudtuk tölte-
ni tartalommal, hiszen erről szól az 
egész.

B.-né U. M.: Talán annak is kö-
szönhető ez, hogy ti helyesen értelmez-

tétek a településfejlesztést. Közösség 
által kiérlelt és elfogadott stratégiá-
ban gondolkodtatok, melynek eléré-
séhez eszközök a felújított-megépített 
épületek, utak, járdák, infrastrukturá-
lis fejlesztések, nem pedig a végcél.

H. T.: Így van, és ez nagyon fontos 
volt, mert tényleg megtelt tartalom-
mal a ház, működött. Nekem annyira 
jó érzés volt látni, hogy a gyerekek, 
a fi atalok oda jönnek haza. Elmennek 
a suliba, akár középiskolába is más 
városokba, és jönnek haza a hétvégén, 
leszállnak a buszról és gyorsan bekö-
szönnek, hogy „sziasztok, mi újság?”. 
Azt gondolom, hogy ennél több nem 
kell, és ez kihat a település egészé-
re. Ebből egyenes úton következett 
a többi beruházás is: ha életben aka-
runk maradni, akkor iskola kell. Rossz 
állapotban volt az iskolánk, régi, ola-
jos padlóval, ócska padokkal, és arra 
gondoltunk, hogy előremenekülés, ha 
megteremtjük az infrastrukturális fel-
tételeket. De közben tudatosan dol-
goztunk azon, hogy maradjanak fi ata-
lok. Akkoriban csináltuk a házasságra 
felkészítő tanfolyamot. Tudniillik volt 
egy olyan időszak, amikor az a kor-
osztály elért valameddig, és nem ér-
tette, hogy mi történt körülötte, hogy 
eltűnt minden támogatás. Értem ez 
alatt, hogy a legkisebb dolgoktól, a kis 
csörgőtől, a kis biciklitől, nem tudom, 
laptopig, amit kellett, a szülő megpró-
bálta a gyereknek megadni. Mindent 
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megkapott, így nőtt fel, erre szociali-
zálódott, és egyszer csak elért odáig, 
hogy „na, jó, akkor családot kellene 
alapítanom, de nem kapok lakást, 
nem kapok kocsit”… Úgy gondolták, 
hogy ezt megteremteni maguknak 
képtelenség. Helyre kellett tenni a fe-
jükben, hogy ez nem egészen így van. 
Csináltunk egy Műhelymunka-soro-
zatot, ahova meghívtunk különböző 
szakembereket beszélgetni: védőnőt, 
a  helyi plébános urat, jó gondolko-
dású banki szakembereket, építészt. 
Arról beszélgettünk, nem kizárt, hogy 
az ember elkezdjen gondolkodni, mi-
ként tudja a maga életlehetőségeit 
megteremteni. Közben tudatosan 
alakítottuk ki a telkeket, és mellette 
elkezdtük az iskolát fejleszteni. Mára 
megértük azt, hogy azokon a telkeken 
épített házaikban ott élnek a fi atal há-
zaspárok, megszülettek a gyerekek, és 
abba az iskolába járnak, amit akkor 
építettünk. Bár csökkent a gyereklét-
szám, de mégis megmaradt az isko-
lánk, megmaradt ez a nagyon komoly 
közösségmegtartó erő. Szerintem ez 
egy hihetetlenül fontos lépés volt a te-
lepülés életében.

Aztán akkor épült az öcsi út, és 
megnéztük a lehetőségeinket: van 
jó közösségünk, van iskolánk, aho-
va a gyerekek járhatnak. Kell viszont 
munkahely, és ha helyben nem tudjuk 
megteremteni, akkor hogyan tudjuk 
kinyitni a lehetőségét annak, hogy a 

közeli városokba el tudjon járni, ha 
nincs más megoldás. A helyi vállalko-
zókat is megpróbáltuk erősen segíte-
ni. Abba az irányba ösztönöztük őket, 
hogy jó szívvel fi zessék be az adóju-
kat. Ezt nagyon nehéz elérni mostan-
ság. Nagyon sok esetben azt mond-
tuk, hogy na, jó, mi nem emeljük az 
iparűzési adót, sőt minimumon tart-
juk, sőt nullán is tartjuk, ha kell. Azt 
kértük a vállalkozótól, hogy döntse 
el maga, szerinte mi fontos a tele-
pülésen, válasszon ki egy olyan civil 
szervezetet, egy olyan tevékenységet, 
amit fontosnak ítél, és azt az összeget, 
amit iparűzési adó címén befi zetne, 
fordítsa arra a célra. Nagyon érdekes 
volt látni, hogy a vállalkozók a duplá-
ját tették bele, mint amennyit egyéb-
ként be kellett volna fi zetniük. A vál-
lalkozói fórumon mindig elmondtam, 
hogy erre azért van szükség, hogy ti 
is lássátok, hol tart a település, mer-
re megyünk. Pontosan érezzétek a 
súlyotokat, a  helyeteket benne. És 
mi is lássuk, hogy ti mit akartok, mit 
gondoltok, nehogy az forduljon elő, 
hogy egymás mellett elbeszéljünk. Jó 
példa erre egy polgármester meg a 
helyi vendéglátó egység tulajdonosa 
közti beszélgetés. Mikor a vendéglá-
tós azt mondja: ”Miért fejlesszek én 
melegkonyhás éttermet, ha nincs tu-
rizmus a településen.” A polgármester 
azt mondja. „Minek tegyek én pénzt 
meg energiát a turizmusba, ha nincs 
melegkonyhás vendéglátó egységem, 
ami ki tudja szolgálni az ide érkező-
ket.” Így ebből nem lesz semmi, de ha 
ez a két személy leül egy asztalhoz, és 
mindegyik látja a másik elképzelé-
seit, jövőképét, együtt gondolkodva 
előbb-utóbb lesz melegkonyhás ven-
déglő és lesz turista is a településen. 
Ma egy kicsit nehezebb a vállalkozói 
környezet, nem könnyű egy ilyen 
zsáktelepülésen a vállalkozói lét sem. 
De azt gondolom, ha őket is köti vala-
mi, ha más nem, a közösségi élet, ak-
kor megpróbálja a lehetőségét megte-
remteni.

B.-né U. M.: Mi az, ami a telepü-
lés túlélését biztosítani tudja, milyen 
munkalehetőségeket látsz?

H. T.: Nálunk a turizmusban lá-
tok potenciált. Minden település 
azt mondja, hogy a kitörési pontja a 
turizmus, nekünk azonban van egy 

őrületes nagy szerencsénk: a  Mű-
vészetek Völgye rendezvénysorozat. 
Ez valóban kitörési pont, ha jól tu-
dunk vele élni. Ha ezt jól meg tudjuk 
fogni, akár külön-külön a települé-
sek, de én azt gondolom, közösen 
kellene, akkor az év többi részébe is 
tudunk ebből átmenekíteni. Az ön-
kormányzat elfogadta a javaslatomat, 
és döntött abban, hogy alakítsunk ki 
egy turisztikai központot, egy 30 fős 
közösségi szálláshelyet, és mindazt a 
pénzt, ami ebből befolyik, fordítsuk 
arra, hogy alkalmazzunk egy turisz-
tikai szakembert. Teremtsük meg a 
lehetőségét annak, hogy fogja össze 
a helyi szállásadókat, a  turizmusban 
érintett vállalkozókat, termelőket, és 
próbáljunk meg olyan csomagokat 
kialakítani, amik eladhatóak ma a pi-
acon. Tehát ne csak beszéljünk erről, 
ha nem tegyünk is érte. Ez gazdasá-
gilag se rossz az önkormányzatnak, 
hiszen bevételt termel, plusz egy új 
ember jön be a rendszerbe, és a helyi 
vállalkozókat is fogja segíteni abban, 
hogy ők megélhessenek. Tehát komp-
lexen kell gondolkodni. A művelődési 
ház tudatosan szervezze a képzéseket, 
meg bármi egyebet, amit kell, tegye 
bele a saját tudását. A  népfőiskolá-
ba hozzon be embereket, hozzon be 
csoportokat az Ifj úság Értékőr moz-
galommal. Hozza ide az ifj ú érték-
őröket akár 1-2 napra, akár egy hétre, 
rendezzen szabadegyetemet. Ez mind 
azt jelenti, hogy ezek itt szállnak meg 
a településen. Itt élnek, és az a fi atal 
majd később a saját gyerekét is remél-
hetőleg vissza fogja hozni, ha olyan 
impulzusokat kap. Nem gondolom, 
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hogy csodát várok tőle, ez egy hosz-
szú folyamat, 5-10 év alatt lesz ennek 
eredménye, mint sok minden másnak 
is. A helyi vállalkozókat akár ezzel is 
próbáljuk segíteni. Példaként, mond-
juk egy vegyesbolt nagyon fontos a 
település életében. Sok kis település 
már szinte képtelen fenntartani és 
nem is vállalják.

B.-né U. M.: Igen, igen. Sokszor 
még kocsma sincsen.

H. T.: Tegnapelőtt vittük az ér-
tékőröket egy látóútra Fejér megyébe 
egy kirándulásra, és Öcsön tettem 
le a mikrobuszt. Találkoztam a régi 
kocsmárossal, beszélgettünk. Hogy 
két éve zárva van, és nem talál em-
bert se, aki megnyissa. Ha komple-
xen gondolkodom és behozok cso-
portokat, ezzel lehetőséget teremtek, 
hogy a helyiek tudjanak eladni ter-
mékeket. Akkor valószínűleg nyitva 
tud maradni, mint ahogy a Művésze-
tek Völgye alatt egy helyi vendéglő 
vagy bármi más. Meg tudja termelni 
azt, hogy egész évben nyitva tudjon 
lenni, még ha egész évben nem is 
rentábilis.

B.-né U. M.: Beszéljünk egy ki-
csit az Ifj úsági Értékőr mozgalomról. 
A  szakmában az egyik legnagyobb 
probléma, hogyan lehet a fi atalokat 
megszólítani, hogy egyrészt kötődje-
nek a településhez, másrészt aktívak 
legyenek a közösségekben. Ti nem-
csak ezt tudtátok elérni Taliándö-
rögdön, de még az értékgyűjtésbe is 
be tudtátok őket kapcsolni, ez sokak 
számára teljesen elképzelhetetlen. 
Hogy sikerült?

H. T.: Nagyon érdekes, mert a 
fi atalok igazából alig várják, hogy 
kapjanak egy olyan feladatot, ami-
ben jó szívvel részt tudnak venni, és 
amire büszkék tudnak lenni. Gondol-
juk csak végig, hogy sok esetben mit 
kapnak a településeken: „Már megint 
tönkretettek valamit, megint buliz-
tak, ittak, hangoskodtak stb.” Nekünk 
szerencsénk van, mert nagyon erős 
ifj úsági közösségeink vannak a térség-
ben, a  KÖSZI-vel (Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifj úságért). Taliándörög-
di székhellyel alapítottuk meg annak 
idején.

B.-né U. M.: Mikor volt ez?
H. T.: Ez a 90-es évek elején. Ak-

kor már jó néhány ifj úsági szerve-
zet komolyan gondolta, hogy „kéne 
együtt gondolkodni”. Tehát volt egy 
alapunk, amin el tudtunk indulni, és 
voltak mögötte élő ifj úsági közössé-
gek. Mindegyik szervezetünk élén egy 
olyan motor ember állt, illetve áll még 
ma is, akik nagyon sok mindent meg-
tettek. Azt látjuk, ha a fi atalokat értel-
mes dolgokkal szólítjuk meg, akkor 
annak lesz értelme. Az értelmes dol-
gok mellett persze kell valami csali is, 
valami mézesmadzag. Nyílván min-
dig van valami. Két példát mondok rá. 
Amikor ide kerültem Taliándörögdre, 
akkor a művelődési ház összes tech-
nikai felszerelése egy rozsdás diavetí-
tő volt. Ami nem volt túl csábító a fi -
ataloknak, be kellett szerezni egy szí-
nes tévét, ami talán még otthon nem 
volt. Ha bejön, akkor már tudok vele 
mit kezdeni, leül beszélgetni. Utána 
már vissza fog jönni. Vagy a másik, 
hogy beszereztünk egy C64-es számí-

tógépet, ez abban az időben egy isteni 
csoda volt, a pálcika emberkével meg 
a kazettás programjával. Hatalmas él-
mény volt. Egy idő után az volt a ké-
résem, hogy aki ide bejött és játszott 
a gépen, az vigyen haza egy könyvet, 
és ha visszajön játszani, akkor előtte 
beszélgessünk a könyvről, amit elvitt. 
El tudtuk érni azt, hogy a végén csak a 
könyvért meg beszélgetni jöttek be a 
fi atalok. Az Ifj úsági Értékőrnél a mé-
zesmadzag a fotó meg a videó. Az első 
pillanattól kezdve nagyon komoly 
eszközöket próbáltunk meg beállítani. 
Egyrészt azért, hogy jó minőségű vég-
eredményt tudjunk kiadni a kezünk-
ből. Meg a fi ataloknak otthon biztos 
nincs lehetőségük 400.000 Ft-os tü-
körrefl exes fényképezőgépet kézbe 
venni. Itt meg gondolkodás nélkül a 
kezébe nyomjuk, hogy „dolgozz vele, 
alkoss, a  tiéd”. Néhányan visszahú-
zódtak és megrettentek, hogy „mi 
lesz, ha leejtem?”, és „ha leejted, hát 
én is leejthetem”. Ez volt egy olyan 
mézesmadzag, amiért szívesen jöt-
tek. Nagyon érdekes, ha már bejön 
ennek kapcsán, akkor egy pillanat 
alatt kialakul, hogy valamelyik fi atalt 
jobban érdekli, hogy egy interjúalanyt 
kérdezgessen, vagy szívesen bebújik 
könyvtárba és kikeres adatokat, mögé 
teszi az értékeknek a dokumentáci-
ót. Van, aki nyílván fotózik, videózik. 
Mindenki meg tudja találni a helyét. 
Mindig fi gyeltünk arra, hogyan ráz-
zuk össze a közösséget. Hogy ez egy 
igazi, élő, működő közösség legyen. 
Összességében az egész egy hatal-
mas közösségi élmény, a  látó utak, 
a tábor összekovácsolja őket. A nyári 
táborban például nem is keveset dol-
goztunk. Jó néhány település értékét 
feltárták, interjúztak Zánka környé-
kén, de volt mellette idő a lazulásra, 
a  tapasztalatcserékre, az esti közös 
bulizásokra. Arra is fi gyeltünk, hogy 
az esti közös bulizás ne csak egy egy-
szerű bulizás legyen. Hanem jöjjön 
egy néptánc oktató, csináljunk tánc-
házat, beszéljen arról kicsit, mi ennek 
az egésznek a története. Jöjjenek a 
szabadfoglalkozásra Herendről a por-
celánfestők. Vagy például nagyon jó 
ötlet volt, Bács-Kiskun megyei érték-
őrök csinálták a „gardrób-tuningot”. 
Azt találták ki, hogy összegyűjtötték 
Kiskunfélegyháza jellegzetes motí-
vumait, és ezeket régi, nem használt 
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ruhákra rábatikolták. Jól érzi magát 
a folyamattól is, aztán meg büszkén 
viseli is. Azt gondolom, hogy valami 
mézesmadzag kell, értelmes célt kell 
eléjük tenni és utána ők nagyon szí-
vesen dolgoznak, és nagyon fontos, 
hogy a végén tudjuk ezt bemutatni. 
A  külvilág felé büszkén álljanak ki, 
hogy „Igen, ezt mi csináltuk”. Telje-
sen más lesz a megítélésük is a saját 
településükön, mert egy olyan dolgot 
tettek le az asztalra, amire méltán le-
hetnek büszkék.

B.-né U. M.: Ti hol tudjátok bemu-
tatni, amit összegyűjtöttek?

H. T.: Két részből áll a projekt be-
fejezése, egyrészt az együttműködők 
közös bemutatkozása, a  másik meg 
a produktum bemutatása, a  kiállítás. 
Az első alkalom vége Szentgálon volt, 
a  második Értékőr program vége Ka-
polcson. Nagyon érdekes volt, mert 
a fi atalok egy olyan feladatot kaptak, 
hogy válasszanak ki a településen 
egyetlen értéket, ami számukra a leg-
fontosabb. Ez nagyon nehéz feladat, 
mert a csoporton belül is kell egy 
nagyon erős konszenzus, hogy létre 
tudjon jönni egy ilyen döntés, és azt 
az egyet mutassák be. Tíz napig fenn 
volt a kiállítás és mindennap másik 
település volt a gazdája, aki a sajátjára 
jobban ráirányította a refl ektorfényt, 
de mindamellett neki kellett bemutat-
ni a többiekét is. Az első napon min-
denki a sajátját mutatta be, hogy ez az 
én kis értékem és mindent elmondok 
róla, de közben fi gyelték a többieket is. 
A  második naptól a gazdák úgy mu-
tatták be a szomszéd település értéke-

it, mint a sajátjukat. Jó volt ezt látni, 
és ezen felbátorodva, azt gondoltuk, 
hogy többre is képesek a fi atalok és 
nézzük meg, hogy a fi atalok szemével 
hogyan lehet, mondjuk a Veszprém 
Megyei Értékeket bemutatni. Nagyon 
jó segítőm volt a Pannon Térség Fej-
lődésért Alapítvány Horváth Zsolttal, 
az elejétől kezdve az Értékőr Hálóza-
tot együtt próbáljuk vinni. Akkor 14 
érték volt a Veszprém Megyei Értékek 
tárában. Mutassuk be ezeket, de vala-
hogy másképp, 20 mp-es video spot-
okat csináljunk, azaz már ezt a fi ata-
lok csinálják, és az ő szemükkel ké-
szüljön el az egész. Most már Veszp-
rém Megyei Értékek Házának hívjuk, 
és fi atalok működtetik. Miután láttuk, 
hogy sikeres volt, már két fi atalunk 
volt, aki a program révén bent dol-
gozott. Ők voltak a gazdái, vitték to-
vább a programot, mi segítettünk a 
háttérben, de az ő felelősségük volt a 
szervezés, az utánajárás, a  vendégek 
fogadása. Minden egyes érték-gaz-
dát megkerestünk, és őket kértük 1-1 
napos bemutatkozásra (Herendi por-
celán, Ajkai kristály stb.). Mindenki 
egytől egyig támogatta az elképzelést, 
és tetszett nekik, hogy fi atalok csi-
nálják. A fi ataloknak azóta is élő kap-
csolataik vannak ezekkel a cégekkel. 
Mivel láttuk, hogy ez működik, arra 
gondoltunk, képesek rá, hogy ők fog-
ják össze a Veszprém Megyei Értékek 
Házát. Próbáljunk meg mindazokkal, 
akik fontosnak tartják, hogy bemu-
tassák az értékeiket, együttműködni, 
és egy ilyen házban egy részét tárgyi-
asultan, a másik részét virtuálisan be-
mutatni. Most 29 településről 158 ér-

ték található. Mindez abból jött, hogy 
a fi atalok aktívak voltak. A  KÖSZI 
BÁZIST is azért hoztuk létre. Egyet 
tudtunk biztosan, hogy kell egy olyan 
bázis, ami segíti, koordinálja a fi ata-
lok tevékenységét. Ehhez próbáltuk 
megkeresni azokat a fi atalokat, akik 
a programban vettek részt. Nyílván 
ez nem könnyű, meg komoly munka-
helyteremtés is, ami ezer akadályba 
ütközik, főleg egy civil szervezet ré-
széről. Nagyon jól jött hozzá az első 
hungarikum-pályázat, utána a Kultu-
rális Közfoglalkoztatási Program, ami 
hatalmas lökést adott ahhoz, hogy 
el tudjunk indulni. Tudtuk, hogy ez 
egy hosszú folyamat lesz. Látjuk már 
a tovább fejlődés lehetőségeit, látjuk 
már az Ifj úsági Népfőiskola körvona-
lait. Sőt már nem csak a körvonalait, 
hiszen elkészítették a fi atalok a komp-
lett éves programtervet. Én azt gon-
dolom, hogy látjuk a következő húsz 
évet. Financiálisan még annyit nem 
látunk, de ez normális így, egyelőre.

B.-né U. M.: Nagyon szimpatikus 
az a komplex és folyamatokban való 
gondolkodás, amit Te képviselsz. Úgy 
látom, bármibe is fogsz, mindenben ez 
jellemző rád.

H. T.: A  „normális” munkahe-
lyünkön, az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesületben – ahol vidékfejlesztő-
ként dolgozunk – is így jártunk. El-
kezdtük a folyamatokat generálni és 
azt vettük észre, hogy itt van körülöt-
tünk hatvan település: „Úristen, mit 
csináljunk?”

B.-né U. M.: A  polgármesterként 
végzett együttműködésre való törek-
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vésed köszön vissza a Leader csoport-
ban?

H. T.: Ez egy kicsit más, mert ez 
zömében gazdasági jellegű együtt-
működés. Egy vállalkozó érzi kőke-
ményen, hogy neki üzleti érdeke is 
kötődik ahhoz, hogy egy hálózatban 
részt vegyen, hiszen pályázatokhoz 
tud hozzáférni, szakmai segítséget 
kap, olyan közös marketinget, amit ő 
nem tud megcsinálni. Szívesen fi zet 
hálózati tagsági díjat, mert azt mond-
ja, hogy neki érdeke. Azt tapasztaljuk, 
hogy bármivel is foglalkozunk, ha kö-
zösségi alapon tesszük, egyre többen 
leszünk, és ez így van az Ifj úsági Ér-
tékőr Hálózatban, de az Éltető Bala-
ton-felvidéknél is. Az egyedüli olyan 
Leader-csoport vagyunk az ország-
ban, ahol növekszik a hálózati taglét-
szám, már több mint 300-an vagyunk. 
Nem is tudtuk máshogy kezelni, mint 
hogy kettévettük, van egy tagság és 
egy hálózati rész, ami lazább, kötet-
lenebb. Az is attól csuda, hogy nem 
pusztán gazdasági alapon fogtuk meg 
a gazdasági fejlesztéseket sem, közös-
séget próbáltunk csinálni az együtt-
működőkből. Nem kis kihívás, ami-
kor hatvan település tekintetében a 
gazdasági, az önkormányzati és a civil 
szereplőket kell együtt működtetni.

B.-né U. M.: Már egy településnél 
sem mindig könnyű.

H. T.: De mindenhol megvannak 
azok a kovász emberek, akik erre ké-
pesek. Hosszútávon nagyon jó lenne 
egy „kulcsfi gura program”. Az eddi-
gi munkám során mindig azt láttam, 
hogy a csoportoknál megvannak azok 
a húzó emberek, akik gyakorlatilag 
a hátukon viszik a közösségeket. Ők 
azok, akik a saját idejükből rengeteget 
áldoznak, folyamatosan pályáznak, 
amire éppen lehet. Hát ezeket kelle-
ne egyszer egy központi programmal 
összefogni és őket megsegíteni meg 
egy stabilitást adni.” Igen, itt vagytok 
és szükség van rátok.” Ha ők kapná-
nak egy lehetőséget, nem azon kel-
lene gondolkozniuk, hogy minek ne-
vezzék át újra magukat és éppen mit 
vállaljanak be, hogy tehessék a közös-
ségi munkájukat, hatalmasat tudnánk 
előre lépni. Láttuk mi is itt a térség-
ben, hol vannak a kulcsemberek, nyíl-
ván őket próbáltuk meg első körben 
megfogni, megszólítani. Közös stra-
tégia kialakításánál elengedhetetlen, 

hogy társadalmasítsunk. Nem kell 
sajnálni az időt rá, ki kell menni min-
den településre, le kell ülni, ha kell két 
emberrel vagy húsz emberrel, teljesen 
mindegy. Ezt végig kell csinálni. An-
nál a projektünknél, amikor hatvan 
településen kialakítottunk 180 túra-
útvonalat, mi azt az utat választottuk, 
hogy nagyon-nagyon szenvedősen, 
másfél évig, minden egyes településre 
kimentünk és végiggondoltuk a saját 
értékeket. Nézzük meg, hogy lehet 
ezeket összefűzni egy túracsomaggá, 
tudnak-e vele azonosulni a helyiek, 
vagy mi az, amit meg szeretnének 
mutatni a külvilágnak. Lehet olyan, 
ami nagyon értékes szerintük, de azt 
mondják, hogy ne tegyük közkinccsé, 
mert nem akarunk ráereszteni egy 
hatalmas turista forgalmat. Így rög-
tön egy olyan értékes anyag állt össze, 
ami mögött aztán ott volt az összes 
helyi tudás, az egyes érték-helyszí-
neknek a történeteivel. Bármilyen jó 
szakember tenné le az asztalra a maga 
készítette anyagot, az közel nem tud-
na ennyit. Ez is az egyik bajunk, hogy 
eljutottunk egy olyan szintig ezzel 
a projekttel, ameddig közösségfej-
lesztőként, vidékfejlesztőként, a  saját 
tudásunkkal el tudunk jutni. Mivel 
nem vagyunk turisztikai szakembe-
rek, azt gondoltuk, át kellene tálcán 
adni egy Turisztikai Desztináció 
Menedzsmentnek (TDM-nek), egy 
szakembernek, aki viszi tovább és csi-
nálja. Igen ám, de rájöttünk, hogy ez 
nem olyan egyszerű, mert a TDM-ek 
sincsenek erre felkészülve, és ráadá-
sul nem tudok átadni egy közösséget. 
Mert ahhoz ragaszkodik, aki segítet-

te felépíteni, létrehozni, tehát hiteles 
számára. Mert, ha leteszem valaki 
kezébe, az szét tudja rombolni a jó 
szándéka ellenére is. Az a döntés szü-
letett a csapatunkban, hogy nincs más 
választásunk, meg kell tanulnunk a 
turisztikai szakmát. El kell indulnunk 
abba az irányba, hogy tovább tudjuk 
vinni a projektet. Bevontuk az összes 
szakmai szervezetet az együttműkö-
désbe, most szedjük össze a marke-
tinges szakembereket, meg akik már 
ebben egyébként jók. Hiszen a célunk 
az, hogy a vállalkozók el tudják adni a 
szolgáltatásaikat, a termékeiket, hogy 
vidéken az életfeltételek megterem-
tődjenek. Úgyhogy ilyen válaszutak 
elé érkezünk, amikor el kell dönteni, 
hogy mi történjen, de azt gondolom, 
hogy minden összefügg mindennel. 
Minden projekt összekapcsolódik 
valahol. Nagyon könnyedén össze 
lehetett kapcsolni a Vidék Minősége 
Védjegy programunkat a Zöld Turisz-
tikai Kínálat programunkkal, a  Túra-
útvonalak programmal. Ugyanarról 
szól, csak az egyik kicsit erősebb ab-
ban, hogy védjegyet adunk. De ha a 
túraútvonalra ezeket a szolgáltatókat 
tesszük fel, akkor az erősíti a térséget, 
hiszen akkor már egy minősített szol-
gáltató áll mögötte.

B.-né U. M.: Mesélnél arról, mit je-
lent a Vidék Minősége Védjegy?

H. T.: Ez a védjegy egy nemzetkö-
zi együttműködés keretében alakult 
ki, a  spanyolok indították útjára. Ar-
ról szól, hogy a helyi termelők, helyi 
szolgáltatók minősítési rendszeren 
keresztül szereznek minősítést ter-



52

w
w

w
.n

m
i.
h
u

A közösségi ember

Baloghné Uracs Marianna

mékeiknek, szolgáltatásaiknak. Egy 
picit más, mint az egyéb minősítésű 
rendszerek, mert ennek van egy kö-
zösségi indíttatása. Fontos, hogy akik 
részt vesznek benne, azok megfelel-
jenek bizonyos alapelveknek, amit 
mindenki betart, többek között a 
helyi embert alkalmazzák, környe-
zettudatosan gondolkodjanak. Tehát 
a vidéket élhetővé kell tenni, illetve 
élhetőnek megtartani. Ezek az alap-
elvek. Ezek után jönnek a különböző 
szakma specifi kus elvek, hogy minek 
kell megfelelni egy helyi mézeskalács-
nak, vagy bármi egyébnek. Ezt se egy 
külső szervezet mondja meg, hanem 
a benne részt vevő emberek. Például 
akkor fogadják csak el egy étteremnél, 
ha minimum három helyi terméket 
kínál. Vagy a húsipari termékeknél azt 
mondták, hogy csakis a magyar tarka 
tehénből származót fogadjuk el. Fi-
gyelünk arra, hogy csak a magyar faj-
tát. A spanyoloktól vettük át, tanultuk 
meg és léptünk be ebbe a nemzetközi 
rendszerbe, és gyakorlatilag most ott 
tartunk, hogy az Éltető Balaton-fel-
vidékért Egyesület lett a zászlóshajó 
Magyarországon ebben. A  spanyolok 
is azt rebesgetik, hogy jó lenne, ha 
mi irányítanánk. Feltett szándékunk, 
hogy hosszútávon a Nemzeti Marke-
ting Stratégia részévé tegyük a Vidék 
Minősége Védjegyet.

B.-né U. M.: Gondolom, van egy 
ellenőrzési funkció is…

H. T.: Abszolút. Azokból a tagok-
ból, akik létrehozták, megkerestük a 
meghatározó embereket, belőlük lett 
a bizottság, aki a döntéseket hozza, 
közülük kerültek ki azok a minősítők, 

akik kimennek. Nyilván mögé tesz-
szük az irodatechnikai, adminisztra-
tív hátteret. Minden egyes minősítés 
előtt egy nagyon komoly, három órás 
mélyinterjúra megyünk ki azzal, aki 
kéri a minősítést.

B.-né U. M.: Nálatok mennyien 
rendelkeznek ilyen minősítéssel?

H. T.: Hetvenen vannak
B.-né U. M.: Tudsz példát mon-

dani?
H. T.: Nagyon sokszínű. Három 

vonalon indultunk el. A  szállás és a 
vendéglátás egy szabályzat alatt van, 
de valószínűleg hosszútávon majd 
ezeket is különvesszük. Van egy élel-
miszer rész, meg van egy kézműves 
rész. Nagyon változó, a  helyi terme-
lőknél a szörpök, a  házi sajtok, a  le-
vendula termékek, aztán a Vámosi 
Betyárok hústermékei vagy Bala-
tonakaliban a FÉK ABC. Egy CBA 
Príma üzletet nyitott Tóth Béla, aki 
egyébként a tanács elnöke, és rögtön 
felajánlotta a fő polchelyeket a vidék 
minősége termékeknek. Másrészt Sü-
megen van egy kis helyi termék bolt, 
ez kisvárosi közegben modellezi, il-
letve van Ukkon egy vegyesbolt, ez 
kistelepülésen. Azt próbáljuk meg-
nézni, hogy lehet a termékeket Bu-
dapest irányába is eljuttatni, hogy a 
nyaralók ugyanezekkel a termékekkel 
tudjanak találkozni, ha visszamennek 
Budapestre. Ezeknek a tapasztalatait 
próbáljuk megnézni, és ennek függ-
vényében továbblépni. Most egyre 
több üzlet kopogtat az ajtónkon, hogy 
szívesen lennének partnerek, nagyon 
sok termelőnek meg kellene triplázni 
a kapacitását már ahhoz, hogy egyál-

talán el tudjuk látni azt a keresletet, 
ami van. Amire büszke vagyok, hogy 
ezek az emberek nem teszik azt, hogy 
gyorsan átcímkéznek dolgokat és be-
viszik, hogy ellássák az üzleteket. Eb-
ből a minőségből ennyi van.

B.-né U. M.: Ezek a helyi termékek 
mindaddig jelentenek értéket, amíg 
kézműves termékek, ha ez futósza-
lagon megy, már megkérdőjeleződik, 
nem?

H. T.: Volt egy hölgy, aki úgy kezd-
te, hogy munka mellett esténként 
bütykölgetett a kertben, s  pici meny-
nyiségben készített ruccola krémeket, 
a  minősítés folyamata itt indult el. 
Nála látjuk azt, hogy hihetetlen jó a 
kereslet a terméke iránt, tehát hama-
rosan el tudja érni, hogy ezt kezdi el 
csinálni főállásban, s  még talál maga 
mellé egy embert, aki segíti. Ez is volt 
a célunk, hogy stabilitást adjon hosz-
szútávon. Ezt most összekapcsoljuk 
az Értékőr mozgalommal. A hétvégén 
a fi atalokkal megyünk ki a telepü-
lésekre, például fókuszba helyeztük 
most azt, hogy nézzük meg, hol van-
nak olyan helyi termelők, helyi ter-
mékek, amik netán a helyi értéktárba 
kerülhetnek. Segítsük, készítsünk 
ajánlásokat, hogy a Vidék Minősége 
Védjegyes termékek kerülhessenek be 
a helyi értéktárba. Tegyük a települé-
sek szeme elé: „Hahó, itt az értéked, 
tessék, fi gyeld, van egy szolgáltatód, 
termelőd, adjál neki kedvezményeket, 
segítsd, mert ha ő fejlődik, akkor te is.”

B.-né U. M.: Nehéz lehet kívülről 
segíteni, mondjuk egy ilyen Értékőr 



53

w
w

w
.n

m
i.
h
u

A közösségi ember

Baloghné Uracs Marianna

programmal, mert a települések sok-
szor nem fogadják el. Holott aki kívül-
ről érkezik, az lehet, hogy hamarabb 
rácsodálkozik azokra az értékekre, 
amik a helyieknek természetesek, és 
amit észre sem vesznek.

H. T.: Igen, ez tényleg nem köny-
nyű. Amikor a kísérleti programot 
csináltuk a veszprémi térségben, Ga-
bival még mi se ismertük a térséget 
rendesen, a  fi atalokat se ismertük és 
a fi atalok se ismerték egymást. Ettől 
szép, meg jó kihívás ez. Tehát azt lát-
juk, hogy akkor tud jól működni, ha 
megadunk minden háttér segítséget, 
hogy végig tudjuk vinni a programot. 
Most már elkészültek a módszertani 
kiadványok, de csak akkor működik 
jól, ha helyben is mögé állnak az ügy-
nek. Ha vannak olyan felnőtt segítők 
vagy aránylag felnőtt fi atalok, akik 
önállóan tudnak működni. E  nélkül 
ez elképzelhetetlen. Nagyon sok min-
dent tudunk adni hozzá. Meg tudjuk 
adni a kezdő lökést, meg tudjuk mu-
tatni, hogy lehet csinálni, el tudjuk 
hitetni, hogy van értelme ennek, te-
hát lelkesedést tudunk beléjük önteni. 
A  lényeg, hogy a fi atalnak meg kell 
tanulnia, hogy ne várjon külső segít-
séget. Nem én kutatom fel az értékeit, 
nem fogom megmondani, hogy egy 
településen mi az érték, hanem ma-
gának kell ezt megtennie. Szerintem 
ettől csodálatos. Megkapnak minden 
segítséget, eff ektíve ők végzik a mun-
kát, és ezért is lehet büszkén kiállítani 
a végén. Nem kell, hogy mindig maxi-
mumra törekedjünk. Ha egy fi atalnak 
ahhoz van kedve, hogy három értékre 
fi gyeljen fel, akkor tegye meg azt.

B.-né U. M.: Mi az, ami meg szok-
ta ragadni elsősorban a fi gyelmüket, 
amit a leginkább érdekesnek találnak?

H. T.: Ez nagyon változó. Például a 
templom, az adott. De van, aki rácso-
dálkozik egy házi rétesre vagy annak 
a készítésére vagy a padlásról előkerül 
valami.

B.-né U. M.: Említetted, hogy az 
elképzeléseitekben a Népfőiskola is 
szerepel. Erről tudnál egy kicsit me-
sélni?

H. T.: Tényleg hosszú távú elkép-
zelés, de azt hiszem, hogy jó úton já-
runk hozzá. Azt gondoljuk, hogy elju-
tott az értékhálózat egy olyan szintre, 
és eljutott a KÖSZI egy olyan szintre, 

amit nagyon fontos tovább emelnünk. 
Amikor kiderült, hogy egy népfőis-
kolai hálózat kialakítása tervben van, 
akkor minden jel arra mutatott, hogy 
butaság volna nem részt vennünk 
benne. Hiszen az ifj úsági munkával, 
a vidékfejlesztő munkával és az érték-
gyűjtésben fi atalokkal végzett munká-
val ez a kis közösség élenjáróvá vált, 
és amúgy is abba az irányba mentünk 
már, hogy egy módszertani központot 
kellene létrehozni. Láttuk, ha a háló-
zat eléri azt a szintet, akkor muszáj, 
hogy mögötte álljon egy módszerta-
ni központ, mert anélkül ez nem fog 
menni, meg fog rekedni. Alapvető ter-
veink között szerepelt a Kárpát-me-
dencei nyitás. Amihez most próbáljuk 
összevadászni a pályázati lehetősége-
ket meg az egyéb támogatásokat, és 
a Népfőiskola adná meg azt a keretet, 
amire azt mondjuk, hogy: na, igen, 
ezért dolgoztunk, megérkeztünk. Azt 
gondoljuk, hogy egy bázis tud len-
ni a fi ataljainknak, akik az értékek 
mentén gondolkodnak. Folyamatos 
fejlesztési, továbbképzési, közösségi 
lehetőségeket teremt, ahol az ország 
és a Kárpát-medence különböző ré-
szein működő ilyen típusú csoportok 
és fi atalok megtalálják azt a stabil 
pontot, ami folyamatosan tudja őket 
segíteni. Ez volt, ami igazából mo-
tivált minket erre. Persze erre is tet-
tünk már kísérleteket, hogy nézzük 
meg, hogy tudunk együttműködni 
Kárpát-medencei szinten is. Ezért 
csináltuk végig az Ifj úsági Vidékfej-
lesztési Stratégia-alkotást közösen az 
erdélyiekkel, a  kisbaconiakkal, meg 
akartuk próbálni, hogy ez a két csa-
pat hogyan tud együttműködni, és 
minden jel arra mutatott, hogy tud 
együttműködni. Ugyanakkor ez biz-
tonságot is jelentene, hiszen az épü-
letfejlesztéssel, a szálláshelyekkel egy-
fajta bevétel is. Meg bízunk is abban, 
hogy ennek lesz egy stabil támogatási 
rendszere. Azt gondoljuk, hogy ehhez 
elsősorban nem épület kell, hanem el-
sősorban közösség. Hogyha megvan 
az a stabil közösség… Egyik projek-
temnél sem azt tartottam szem előtt, 
hogy üljünk le és gyorsan költsünk el 
valamit, hanem annak igenis legyen 
értelme, és ennek akkor van értelme, 
ha hosszútávon tudjuk működtet-
ni, ne kidobott pénzek legyenek az 
ablakon. Tehát itt van mögötte egy 

olyan stabil közösség, ami bebizo-
nyította az elmúlt húsz évben, hogy 
van realitása annak, hogy működjön. 
Olyan együttműködései vannak ma-
gának a szervezetnek, a  KÖSZINEK 
is a településen belül, a térségben, az 
ország határain túl is, ami alá tudja 
támasztani azt, hogy ezt tényleg tud-
juk működtetni. Infrastrukturálisan 
is mögé tudjuk tenni mindazt, ami 
kell, hiszen ahhoz, hogy egy népfőis-
kolát jól működtessünk, sok minden 
kell: épület, sporttelep. Tudatosan 
építkeztünk ebbe az irányba. Nem 
véletlenül alakulnak azok a szálláshe-
lyek, ezek is ezt az irányt fogják segí-
teni, hogy stabilan még egy harminc 
fős szálláshely ott legyen. Sportpálya 
felújítása folyik, most épül a műfüves 
pálya mellé, ami már ki tudja szolgál-
ni ezeket az igényeket. Ott van a helyi 
új iskolánk, amiben kiváló tantermek, 
jó infrastrukturális háttér van, amivel 
szintén lehet fuzionálni. Ne adj isten, 
de ha valami miatt azt mondja az in-
tézményfenntartó, hogy nem éri meg 
neki ennyi gyerekkel működtetni az 
iskolát, akkor nekünk maradjon meg 
az esély arra….

B.-né U. M.: Most mennyien jár-
nak egyébként a helyi iskolába?

H. T.: Nagyon csökken a létszám, 
most negyven körül vannak, és ez jö-
vőre csökkenni fog, tehát lehet, hogy a 
harmincat se fogja elérni. Nagyon nem 
szeretném, hogy megszűnjön az iskola. 
Tehát próbáljuk ezeket a lábakat alátá-
masztani, majd aztán továbbgondoljuk 
egy szakképzéssel vagy bármivel.

B.-né U. M.: Biztos vagyok benne, 
hogy lesz majd még egy csomó ötleted.
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A közösségi ember

Baloghné Uracs Marianna

H. T.: Sok minden adottságunk 
úgy érzem, hogy kiépült. A  közös-
ségeink, az erős háttérszervezetek 
megvannak hozzá, a  fi ataljaink szé-
pen lassan megvannak hozzá. A kül-
ső szakértői bázis gyönyörűen ala-
kulgat, látjuk, hogy kik azok, akikkel 
lehet együtt gondolkodni, ezért is 
hívtuk meg az elnök urat, hogy néz-
ze meg. Mi már dolgoztunk vele a 
Bács-Kiskun megyei ifj úsági értékőr 
mozgalom elindításánál, ismertük 
egymás munkáját meg gondolkodás-
módját is. Ő is úgy érzi, hogy van mit 
tennünk ebben. Speciálisan a fi ata-
lok lesznek az elsődlegesek, akiket 
meg akarunk szólítani. Holnap is 
két polgármester jön beszélgetni a 
fi atalokkal, akik meghatározó egyé-
niségek a térségben: a nemesvámosi 
és a halimbai, s mind a kettőnek van 
becsületes szakmája amellett, hogy 
nagyon jól csinálják a polgármes-
terséget. Az egyik állattartással fog-
lalkozik, húsfeldolgozással, a  másik 
falusi vendégasztallal, tehát nagyon 
sokrétűek, igazi stratégák. Nagyon 
szeretnénk azt, hogy a fi ataljainkban 
üljenek meg ezek, hogy nem lehetet-
len itt megélni. Múlt héten egy helyi 
kőműves mester volt, akivel beszél-
gettek, előtte héten szőlész, borász. 
Nagyon izgalmasak ezek, de hát en-
nek van értelme.

B.-né U. M.: Meg hát a boldogsá-
got az ember így találja meg. Sokszor 
érezzük, hogy „individualizálódik” a 
társadalom, mindenki otthon bezár-

kózik a maga kis kockájába, és nem is 
tudja, hogy mit veszít.

H. T.: Elérhetek bármit az életem-
ben és lehetek attól boldog. Összeül-
hetünk a feleségemmel és a gyereke-
immel egy asztalhoz, és örülhetünk 
annak, amit elértünk. De azért ami-
kor egy közösséggel ér el az ember 
eredményeket, tud alkotni közösen 
csodákat, szerintem annál többet 
nem kaphat érzelmileg. Életem egyik 

legszebb élménye volt, amikor Tali-
ándörögdön átadtuk az Általános Is-
kolát. Azt megélni, hogy amikor sok 
helyen iskolákat zárnak be, akkor mi 
építünk. Az átadó ünnepségen a leg-
kisebb gyerektől a nagyszülőig min-
denki ott van. Egy település életében 
egy iskola nagyon meghatározó do-
log. Akkor éreztem azt, hogy én ennél 
többet nem tudok kapni, hogy ezzel 
nekem minden meg van fi zetve. Hi-
ába ülök le otthon és vagyok boldog 
három-négy ember társaságában: Jaj, 
de jó, szereztem magamnak egy tv-t. 
Vagy vettem egy új autót – és meny-
nyivel lennék én ettől boldogabb. 
A  közösségi tevékenység bőségesen 
kárpótol nemcsak engem, hanem a 
családot is.

B.-né U. M.: A gyerekeid is folytat-
ják a te utadat?

H. T.: Hála istennek azt látom, 
hogy mind a két gyerekem ugyan-
ezt az irányt képviseli, ebből látszik, 
hogy fertőző a dolog. Nagyobbik fi am 
Pécsett van, és most kezdett önálló 
életet. Este beszéltünk Skype-on és 
elkezdte mesélni, hogy a férfi kar így 
meg úgy. Kiépítette a kapcsolatrend-
szerét, az egzisztenciáját. Annak kap-
csán, hogy ő közösségi ember, találta 
meg a számítását.

HOFFNER TIBOR tapolcai gimnáziumi évei után a pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen tanulta a művelődésszervezést, majd szülőfalujában, Monostorapátin kezdte 
az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Onnan Taliándörögdre került feleségével, ahol csa-
ládot alapított. Rövidesen a képviselőtestületbe került, először alpolgármesterként, majd 
1998-2006 között polgármesterként tevékenykedett. Új kihívást keresve 2006-ban élet-
re keltette a Völgy-Köz-Pontot, vezetve a mikrotérség összefogására létrehozott irodát. 
2007-től az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egyik vidékfejlesztő szakembere. 2014-
től újra elfogadta Taliándörögd alpolgármesteri megbízását. Élete során folyamatosan ve-
zető beosztást vállalt civil szervezetek működtetésében, kiemelt fi gyelemmel az ifj úságot 
összefogó, fi atalokat segítő szervezetekre (Dörögdért Ifj úsági Egyesület, Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifj úságért, Taliándörögd-Halimba Sportegyesület).

BALOGHNÉ URACS MARIANNA: 25 éve dolgozom a közművelődésben, ebből 24 évet 
Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban töltöttem művelődésszervezőként, szakmai 
csoportvezetőként majd igazgatóként. Itt legszívesebben színházi előadások szervezésé-
vel, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkoztam. Dolgoz-
tam a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, kompetenciafejlesztő 
képzéseket szerveztem. Foglalkoztam a közösségek fejlesztésével, a  generációk közötti 
együttműködések segítésével, a közösségek szerepének erősítésével a helyi értékek átörö-
kítése terén. Részt vettem a Pápai járás szervezeteit összefogó Civil Háló Szövetség vala-
mint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában és működtetésében, ennek 
érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában, valamint több olyan program-
ban, amely az önkéntesség elterjesztésére irányult. 2015 januárja óta dolgozom a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájában területi koordinátorként.
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A hetedik fi ú
Beszélgetés Born Miklós Életfa-díjas koreográfussal

A  84 éves Born Miklós szerint a 
tánc nem könnyű művészet, nem adja 
könnyen magát, meg kell érte dolgozni 
vérrel, verítékkel. A  közönség viszont 
mindenért kárpótol. A Samu bácsiként 
emlegetett koreográfus jól ismeri azt a 
világot, amelybe én akkor pillantottam 
bele először, amikor művészeti előadó-
ként 1994-ben a Békés Megyei Műve-
lődési Központba kerültem. Munka-
köröm fontos része lett a Balassi Tánc-
együttessel kapcsolatos ügyek intézése 
és a bejegyzett civil szervezetként, a már 
1989-től működő Békés Megyei Néptán-
cosok és Néptánccsoportok Szövetsége 
tevékenységének a segítése. Itt fonódott 
össze a munkánk Born Miklóssal, aki 
nyugdíjasként, önkéntes munkában fog-
lalkozott a megyei szövetséggel.

D. I.: Azt nyilatkozta egykor, hogy 
„A  nagy gazdasági világválság idején 
1931-ben születtem, de hogy miért, 
minek, azt csak az Isten tudja.”

B. M.: Ezt én mondtam? Ezek sze-
rint visszakanyarodunk egészen az ős-
időkbe. Rossz időben jöttem a világra, 
engem nem a gólya, hanem a nyuszi 
hozott, mert húsvét vasárnapján szü-
lettem. A  szüleim elég nehéz anyagi 
körülmények között éltek, aztán mire 
cseperedtem, jött a II. világháború. 
Nem volt könnyű, ráadásul a szüle-
im korán elhunytak. Szerencsére az 
életem teljesen másképpen alakult, 
mint ahogyan jósolni lehetett volna. 
A  nagyszüleim neveltek, és mint sze-
gény sorsú árvagyereket a békéscsa-
bai református egyházközség tanítta-

tott. Hálából pap akartam lenni. Ettől 
talán nem kerültem nagyon messze, 
ha úgy vesszük pap lettem, Terpszik-
horé, a  táncos kedvű istennő híve és 
követője. Talán az sem véletlen, hogy 
a családban én voltam a hetedik fi ú. 
A  régi pogány időben úgy tartották, 
a  sámánok minden hetedik fi út elra-
bolták, hogy sámánt neveljenek belő-
le. Későbbi pályám meghatározó sze-
mélyiségének Rábai Miklóst hozhat-
nám példának, aki 1946 és 48 között 
a békéscsabai Rudolf Reálgimnázium 
Batsányi Együttesének vezetőjeként 
dolgozott.

D. I.: Táncos lett, a  Balassi Tánc-
együttes alapító tagja.

B. M.: Az együttes 1947-ben a bé-
késcsabai Iparostanonc-iskola Árpád 
regös cserkészcsapatának keretében 
alakult meg. Ennek egyik ága a nép-
művészettel foglalkozott, az ide tarto-
zók falura jártak gyűjteni, szellemi és 
tárgyi dolgokat, meséket jegyeztek fel, 
ebbe a tánc is belefért. Amikor ’48-
ban betiltották a cserkészetet, akkor 
az Iparostanonc-iskola vezetősége 
nem eresztett minket szélnek, hanem 
átvett: de nem, mint regösöket, ha-
nem mint a Szakszervezeti Ifj úsági- 
és Tanoncmozgalom szervezetét.

Akkoriban az ilyen kulturális cso-
portok, együttesek, ugye, példaképet 
választottak, egy irodalom vagy mű-
vészet terén ismert embert. Békéscsa-
bán azokban az években nagyon sok 
ilyen szervezet működött – most civil 
együttesnek neveznék őket –, ezért Munka közben Born Miklóssal, 2001-ben
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foglalt volt a legtöbb név. Valamelyi-
künk javasolta, hogy válasszuk Balassi 
Bálint nevét, amit akkor még hivatalo-
san is Balassa Bálintnak írtak. A költő-
ről tudtuk, hogy a császári udvar előtt 
eljárt egy juhásztáncot, tehát a tánccal 
is van kapcsolata. Tulajdonképpen így 
kapta a táncegyüttes a nevét.

Az egyik táncosunk, aki a Batsá-
nyi gimnáziumi csoportjába járt, az 
ott tanult táncokat tanította nekünk. 
Ő  azonban cukrászinasnak készült, 
és amikor felszabadult, máshol vállalt 
munkát és nem foglalkozott tovább 
velünk, oktató nélkül maradtunk. Mi-
vel én voltam a legjobb táncos, rám 
bízták a közel harminc tagú lelkes 
csapatot. No, így csöppentem bele 
1947-ben, és ’49-ben, 18 évesen már 
saját koreográfi át találtam ki. A  két 
részes A viharsarki táncok című tánc-
füzérben más-más térformában ve-
zettem végig a különböző lépéseket. 
Ez akkoriban újszerűnek számított.

D. I.: Miért jártak a csoportba, 
miért nem csináltak mást ezek a fi a-
talok?

B. M.: Belekérdezett a velejébe. 
Persze magának a táncnak is van va-
rázsa, ha valaki megtanul a testével 
bánni, az egyfajta doppingszer is, de 
ha ez közösségben történik, az még 
többet ad. A  közösséget úgy kell ki-
alakítani, hogy szeressenek odajárni 
a tagok, másképpen lemorzsolódnak. 
Ha valaki nem érzi ott jól magát, ak-
kor nem fog jönni. Tehát a ténykedé-
sem nagyobbik része az elején arra 

irányult, hogy egyrészt elfogadjanak, 
sőt elismerjenek barátjuknak, más-
részt a tánctudásom jobb legyen az 
övékénél. Ugyan 1947-ben még csak 
16 éves voltam, de már arra töreked-
tem, hogy olyan közösséget építsek ki, 
ahova érdemes jönni. Ki kellett találni 
vonzó újdonságokat, például játéko-
kat, amik a tánc mellett egyfajta  szó-
rakozást is nyújtottak. Falura is jár-
tunk, vagy vonattal – busz még nem 
nagyon volt – vagy biciklivel. Elmen-
tünk Dobozra, Békésre, Vésztőre is, 
ahol az öregekkel beszélgettünk arról, 
miként éltek valamikor. No, és arra is 
megpróbáltuk rábeszélni őket, hogy 
mutassák meg, hogyan táncoltak.

D. I.: Készítettek fi lmet, hangfelvé-
telt vagy fotót?

B. M.: Nem, akkor nálunk még 
csak szóbeliekben zajlott a hagyo-
mányátvétel. Nem volt sem magnónk, 
sem fényképezőgépünk.

D. I.: Örömmel mentek a fi atalok?
B. M.: Ó, nagyon. A  táncolók ki-

fejezetten szerették az általunk falusi 
kirándulásoknak nevezett gyűjtése-
ket, mert sok mindent hallottak az 
öregektől, amiről nem tudtak, ami 
meglepte őket. Az idősek elmesél-
ték, hogyan szórakoztak a fi atalok a 
régi világban, amikor még nem volt 
se rádió, se tévé, se villany. A mi csa-
patunk el sem tudta képzelni, hogy e 
nélkül is lehetett élni. Nagyjából eb-
ből állt a munka, táncoltunk és gyűj-
töttünk. Akkor még szereplésekről 
nem beszélhettünk. 1948. március 
15-én, a  centenáriumi ünnepségen 
léptünk föl először. Majd a táncfüzé-
rem ránk irányította a szakma fi gyel-
mét: egyrészt megnyertük a megyei 
kultúrversenyt, másrészt felkerültünk 
a budapesti Világifj úsági Találkozóra 
(VIT). A vidéki gyerekeknek óriási él-
mény volt pesti színházakban fellépni. 
A  VIT előtt elvitték a társaságot egy 
felkészítő táborba, a  Dunántúlra, Mi-
kosdpusztára, ahol összerázódtunk. 
Majd jött az első külföldi utunk, Bécs-
be is eljutottunk egy állami ünnep-
ségre. Ezek a közös fellépések, közös 
utazások csak úgy sikerülhettek jól, 
ha egymást szerető módon, szinte 
családként éltünk.

Csabai fonó (2001), a Balassi Táncegyüttes előadása, Born Miklós koreográfi ája

A Balassi Táncegyüttes húsvéti locsolkodása a kezdetekben
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D. I.: Azt tapasztaltam a most 
már közel 30 éves pályafutásom alatt, 
hogy kell egy ember, aki a társaságot 
mozgatja. Erről mit gondol?

B. M.: Természetesen. Mindenütt 
csak úgy alakul ki valami, ha azt vala-
ki kitalálja. Ez az amatőr együttesek-
re is érvényes, kell egy ember, aki az 
egészet összefogja, irányítja, kitalálja, 
programot ad a fi ataloknak.

D. I.: Mi motiválta tizenéves fi a-
talként arra, hogy egy csapatot így ösz-
szekovácsoljon?

B. M.: A közösség. A közösségnek 
mindenféleképpen van egy családias 
jellege, ahol a családfő az együttes-
vezető. No és ugye fegyelem nélkül 
azért nem megy, valakihez igazodni 
kellett.

D. I.: Voltak le nem írott, ki nem 
mondott szabályok is?

B. M.: Igen, voltak íratlan törvé-
nyek. Például mindenki tudta, hogy 
kötelező pontosan és mindig megje-
lenni a próbán, ugyanis, ha az ember 
elkezdte a gyakorlást, akkor a későn 
jövők hátráltatták. Aki nagyon sokat 
hiányzott, azt a közösség nem fogad-
ta be. Aztán nagyon szigorúan vettük 
a fellépéseket: aki önhibájából nem 
tudott eljönni vagy előadás helyett 
elment valahova szórakozni, az auto-
matikusan kizárta magát.

D. I.: Jól emlékszem arra, hogy 
1949-ben kanyar következett Samu 
bácsi életében, elment főiskolára?

B. M.: Igen, ’49-ben fölfedeztek, 
mint Kolumbusz Amerikát. Így kerül-

tem be az akkori Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskolára, ahol ’49-ben ala-
kult egy táncrendező főtanszak. Oda 
csupa – hogy is fogalmazzak – táncos 
kedvű fi atalt vettek föl, akikből aztán 
táncrendezőt vagy koreográfust ké-
peztek volna. Ez néhány évig műkö-
dött, de gyorsan kiderült, hogy ebbe 
a kis országba ennyi koreográfus nem 
kell, úgyhogy automatikusan meg-
szűnt a szak. Végül nem sokan lettünk 
olyanok, akiket a szakma elismert és 
tényleg dolgoztak is. De ez egy újabb 
hosszú történet.

Szép pályát tudhatok magam mö-
gött. Egyrészt a Balassi, mint közös-
ség, mint táncegyüttes ’49 óta mindig 

ott volt az élvonalban. Kiváló címeket 
nyert. Mindenhol szerették az előadá-
sait, műsorait, mindenfele meghívták. 
Bejártuk Magyarország nagy részét, 
az én időmben még évente több mint 
hatvan turnét bonyolítottunk. Ami 
meg engem illet: több mint száz ko-
reográfi át készítettem hosszú életem 
alatt, néhány számom ment a televízi-
óban is. Sőt 1963-ban indult a „Ki mit 
tud” és a néptánc kategóriát mi nyer-
tük meg a Legényes című táncunkkal. 
Hogy folytassam a sort: a  Debreceni 
Virágkarnevál akkoriban verseny-
szerű táncfesztiválként is működött. 
Kérem szépen, akkor az első díjat a 
gyulai Körös Táncegyüttes nyerte a 
Három a tánc című táncommal, má-
sodik lett a Balassi a Dobozi emlék 
című koreográfi ámmal, harmadik lett 
a gyomai Körösmenti Táncegyüttes, 
és a szólótánc díjat a Mlinár házas-
pár – akkor még nem volt házaspár 

– páros nyerte. Én pedig a tetejében 
koreográfusként a koreográfi a díjat is 
megkaptam. S  hadd mondjak el egy 
érdekes dolgot arra példaként, hogy a 
földrajzi hovatartozás is számít. Ami-
kor a zsűri kihirdette az eredményt, 
akkor senki se azt kiabálta, hogy Kö-
rös, Balassi vagy Gyoma, hanem azt 
üvöltötték harsányan, hogy Békés 
megye. Ezek voltak a jó dolgok.

D. I.: Sok fellépésük volt? Járták a 
falvakat, városokat, a  művelődési há-
zakat?

B. M.: Igen, nagyon népszerű volt 
már akkoriban is a Balassi. Békés me-

Német táncok (2001), a Balassi Táncegyüttes előadása, Born Miklós koreográfi ája

Útban Temesvár felé megálltunk Köröskisjenőn (1968)
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gyében jelentős a nemzetiségi lakos-
ság, ezért a mi műsorunkba a közülük 
itt élők táncait is fölvettük, majd a 
nemzetiségi szövetségek is felkér-
tek bennünket turnékra. Akkoriban 
a teátrumok nemigen tájoltak, így 
az 50-es évek 60-as évek elején szín-
házbetöltő szerepet is teljesítettünk. 
Működtek már falusi kultúrházak, bár 
számunkra nem a legjobb feltételeket 
biztosították. Jártuk a megyét, az or-
szágot, mentünk legfőképpen a szlo-
vákok lakta falvakba, Nógrád- és Pest 
megyébe, a  Dunántúlra. Talán a mai 
gyerekeknek ez nem volna olyan él-
ményt adó program, de akkor az volt, 
különösen azért, mert az előadások 
után házakhoz, családokhoz mehet-
tünk aludni, egyesével vagy kettesével. 
Sőt, valamikor a vacsorát is, másnap a 
reggelit is ők adták. Mindezt teljesen 
ingyen és bérmentve tették, gondo-
lom, a  jegyzőnél vagy a tanácselnök-
nél kellett jelentkezni, hogy ki fogad 
vendégül minket.

D. I.: Élményekben gazdag évek 
voltak?

B. M.: Bizony, de ma már annyira 
elkényelmeskedtek a fi atalok, hogy ez 
számukra nem volna ilyen vonzó. Ar-
ról nem is beszélve, hogy akkoriban a 
jólét sok kívánni valót hagyott maga 
után. Az emberek tényleg úgy fogad-
tak, mintha közéjük tartoztunk volna, 
mintha rokonok lettünk volna. Pedig 
a táncosaink nagy része nem beszél-
te a nemzetiségiek nyelvét, de ez nem 
számított.

S  akkor voltak ebben roppant 
érdekes dolgok, hogy kitérjünk egy 
kicsit a humorra is. Egy bunyevá-
cok lakta faluban, Katymáron, nem 
tudom már melyik táncosommal 
kerültünk egy házba, ahol egy szobá-
ban aludtunk a középkorú házaspár-
ral. Ilyennel még nem találkoztunk, 
ahogy azzal sem, hogy a szalmazsák-
ba – mert akkor még az volt – nem 
szalma, hanem kukoricacsuhét töm-
tek. Ez, ha megmozdultunk, olyan 
hangosan zörgött, hogy egész éjjel 
nem mertünk megmoccanni, nehogy 
felébresszük a háziakat.

Ennél még érdekesebb eset egy 
nógrádi szlovákok lakta faluban tör-
tént, de nem árulom el a falu nevét. 
Előadás után egy közös vacsorára 
mentünk a vendéglőbe, utána jöttek a 

háziak, akik fogadtak. Egy fi atal me-
nyecske lett a gazdám, meglepő, de a 
házába engedett egy fi ckót. Mentünk 
haza a nagy sötétben. Megérkezünk. 
A  régi faluságban volt a tisztaszoba, 
volt a konyha, a  pitvar, és általában 
ezt a második szobát használták. Na, 
beléptünk a házba, a  menyecske pe-
dig bekiabált, hogy „Mama, ki az ágy-
ból, meggyütt a vendég!” Hát, kérem, 
az öreg mama melegítette nekem az 
ágyat. Ez a hatvanas évek elején volt, 
amikor még deli ifj ú voltam. A  fan-
táziám elindult, de nem sokat értem 
vele, mert az öreg mama kiszállt az 
ágyból, befeküdt a másikba és vele 
egy helyiségben aludtam. A menyecs-
két sajnos csak reggel láttam legköze-
lebb. Ilyenek történtek velem is meg 
a többiekkel is, életre szóló élmények 
voltak.

D. I.: Az együttesben működik sze-
nior csoport is. Ez hogyan alakult?

B. M.: 2007-ben, mikor 50 eszten-
dős lett az együttes, már a nyugdíjas 
éveimet töltöttem, a  tanítványom, 
Mlinár Pál volt a vezető. Ahogy ilyen-
kor szokott, az ünnepi műsorra ösz-
szeálltak a szenior táncosok, az öre-
gek, velük felújítottunk néhány szá-
mot, amit bemutattunk. Az időseket 
megcsapta megint a fellépések szele, 
mert az egy külön érzelem. Kérték, 
ne hagyjuk abba, hanem mint szenior 
csoport működjünk tovább.

D. I.: Tudom, most is összejárnak.
B. M.: A mai napig együtt vagyunk. 

Eredetileg úgy indultunk, hogy a Ba-
lassi Táncegyüttes szenior csoportja, 
ők, akik egyszer már abbahagyták, de 
mint látszik, mégsem tudták befejez-

Dinnyelopás. A Balassi Táncegyüttes előadása, Born Miklós koreográfi ája 
(Erkel Színház, Budapest, 1953)

Zbojnicky tanec, valamikor a hetvenes években, középen Born Miklós
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ni. Ez is jelzi, hogy micsoda érték van 
a táncban. Eredetileg úgy indult, mint 
egy klub: összejövünk csütörtökön, 
örülünk egymásnak, beszélgetünk 
és táncolunk. Közben kiderült, hogy 
van igény arra, hogy fellépjünk, a kö-
zönség előtt újból megmutatkozzunk 
és akkor jött az ötlet, hogy nevet vá-
lasszunk. Ránéztünk szegény Apáti 
Nagy Péterre, aki egyidős a Balassival, 
akkor született, amikor az együttes 
alakult, a  halántéka már őszbe ve-
gyült, így alakult meg a Balassi Tánc-
együttes „Őszülő Halánték” Szenior 
Csoportja.

D. I.: Vajon mi tartja még mindig 
össze ezt a generációt?

B. M.: Ide köti őket az ifj úságuk, 
a  közös emlékek, egyfajta nosztalgia. 
Mindenkinek van családja, munka-
helye, gondja, baja, ennek ellenére 
hetenként fontos számunkra a barát-
ság és a tánc szeretete, a közösség. Ez 
egy kulturális társaság is, aktív ko-
rukban a táncon kívül mindig kaptak 
egy csomó ismeretanyagot, néprajzit, 
művészettörténetit, ráadásul a kore-
ográfi a keretén belül sokan kerültek 
olyan helyzetbe, ami a jellemüket is 
alakította. Nem véletlenül jártam a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolára, 
ahol színészmesterséggel is traktáltak, 
én is oktattam hát az enyéimet. Ked-
velték. Tájékoztatni kellett őket a vi-
seletekről, a szokásokról, az év hagyo-
mányos ünnepeiről, népcsoportokról, 
mint például a pásztorok, mert az 
ugye egy külön emberfajta. A táncos-

nak ahhoz, hogy elő tudja adni, tudnia 
kell, mit jelent a szokás a helyi hagyo-
mányban. Ez a meggyőződésem talán 
a regös cserkész mozgalomból ma-
radt meg.

D. I.: A  jeles napokat is egy kicsit 
másképp ünnepelték, mint általában 
a békéscsabai emberek, az együttesnek 
vannak és voltak hagyományai.

B. M.: A  névnapokat, mindig 
megünnepeltük, ez a szokás most 
is megvan. Az érintett hozott be sü-
teményeket és próba után felkap-
ták, összecsókolták, megünnepelték. 
Ő pedig röptében megrendelte a fi úk-
nak az innivalót.

D. I.: A húsvét hogy nézett ki?
B. M.: Az 1951-ben elindult hús-

véti hagyományunk, némi változ-
tatással, a  mai napig él. Több mint 

hatvan esztendeje, húsvétkor a csa-
bai járókelők láthatják a táncosokat, 
amint csapatba verődve mennek 
meglocsolni a lányokat. De nem ám 
kölnivel, hanem vízzel, úgy, ahogy a 
hagyományban él. Annyi változás tör-
tént, hogy mi még biciklivel jártunk, 
a maiak meg fogadnak egy fuvarost és 
nagy stráfkocsival mennek.

D. I.: Karácsony kapcsán mi a szo-
kás?

B. M.: A karácsony igazából az én 
szervezésem volt, nekem kellett kita-
lálni a karácsonyi játékokat, ugyan-
csak 1951-ben. Állítottunk kará-
csonyfát és mindenki megajándékoz-
ta a másikat, úgy, hogy egy kalapból 
kellett kihúzni a nevét, és mindenki 
arra az illetőre fabrikálta ki az aján-
dékot. Ha a táncos ügyes volt, akkor 
valami nagyon jellemző dolgot készí-
tett. Nem az érték számított, hanem 
az ötlet, hogy minél tréfásabb, minél 
találóbb legyen. Egy nagy kosárban 
gyűjtöttük a tárgyakat, és én, a  kálvi-
nista prédikációm mellett kiosztot-
tam. Utána műsor volt, amit mindig 
nekem kellett kiötleni.

D. I.: Ebben a közösségben, ahol fi -
úk-lányok együtt táncoltak, alakultak 
nagy viharos szerelmek, aztán házas-
ságok?

B. M.: Hogyne! Ne menjünk mesz-
szire, az utódom, Mlinár Pál is innen 
házasodott, a  felesége, Kolarovszki 
Mária is itt táncolt.

D. I.: Nem egyszer volt násznagy.
B. M.: Valóban, a  táncosokkal 

közvetlen kapcsolatot teremtettem, 
mindegyiknek ismertem a család-
ját, a  problémáit. Házasságkötésnél 

A főiskolás évfolyamtársakkal 1953-ban, Born Miklós a felső sorban balról

Soissonsban tánctanítás a 70-es években, Born Miklós jobbról a második
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egyébként mindig a hagyományhoz 
közelítettünk és kitaláltunk lakodalmi 
eseményeket, tréfákat. Például, volt a 
tréfás halottbúcsúztató, amikor a lá-
nyok alakították a siratóasszonyokat, 
volt a kántor és én voltam a pap. Egy 
tanítványom, Dutkon Mari Francia-
országba ment férjhez. A  frank vő-
legényt, szegényt, azt is eltemettük, 
a hozzátartozók csak néztek, hogy mi 
ez itt, miért nevetnek ezek a magya-
rok?

D. I.: Hosszú és gazdag életpálya, 
sok-sok táncos növendék. Hányan le-
hettek a több évtized alatt?

B. M.: Nem tudom megmondani, 
elsősorban azokra emlékezem, akik 
aktívan táncoltak, de akadt olyan is, 
aki nagyon hamar megszökött. Az 
elején nem működött gyerekcsoport, 
de létezett utánpótláscsoport. Velük 
külön foglalkoztunk, közülük nem 
mindenki került föl a nagyokhoz. 
Egyébként ’47-óta mindig legalább 40 
lelket számolt a nagy együttes. Hosz-
szú pályafutásom alatt nem egyszer 
kellett visszamennem a kályhához. 
Újból kellett kezdeni, a  két lépéses 
csárdással. Békéscsabán sokáig nem 
működött főiskola, így azok, akik 
egyetemre jártak vagy továbbtanultak, 
elvándoroltak, aztán a fi úk bevonul-
tak sorkatonai szolgálatra, ami há-
rom évet tett ki és nem mindenki jött 
vissza. A  lányokat egy komoly kérő 
gyakran nem engedte táncolni. Egy 
szegény kislánynak meghalt az édes-
anyja, az se jött vissza többet, mert 

régen a hagyományban 365 napig kel-
lett a gyászt tartani. Előfordult, hogy 
én álltam be táncolni, így nagy keser-
vesen összejött hét fi ú. Akkor volt egy 

„nagy Pintér” nevezetű gyerek, ő fülön 
fogta az öccsét és addig verte, amíg 
el nem jött a Balassiba. Ez a „kis Pin-
tér” a Csaba Nemzetiségi Táncegyüt-
tes vezetője lett később. Emlékszem, 
1968-ban, a legelső romániai turnénk 
előtt is kevés fi úval számolhattunk. 
Összeültünk és azt mondtam: „Gyere-
kek, csak úgy tudunk egy elfogadható 
műsort megcsinálni, ha minden nap 
próbálunk!” S  egész nyáron, minden 
nap jöttek. Tényleg nagyon kemény 
próbákat tartottunk. Nyolc párral és 
Palotai Miklós zenekarával utaztunk 
Temesvár környékére, magyar fal-
vakba vittek minket. Az ottaniak éle-
tükben először láttak magyarországi 
együttest, még ha nem tudtunk vol-
na táncolni, akkor is tapsoltak volna 
nekünk. A  turnét befejező előadást 
Temesváron terveztük egy délutánon. 
Annak ellenére, hogy csak délelőtt 
tették ki a falragaszokat, zsúfolt ház 
volt. Miért? Azokból a falvakból, ahol 
jártunk, buszokkal bejöttek a temes-
vári előadásra újra megnézni minket. 
Fontos megemlíteni, hogy az előadá-
sokat egy román műszakis világította, 
Mihálynak hívtuk. A  temesvári mű-
sorban szerepeltem egy szólótánc-
cal, a  Kunverbunkkal, és képzelje el, 
amikor ez jött, piros fehér, zöld fényt 
tett háttérnek. Meg kellett ismételjem 
a táncomat, és az ismétlésnél felállt 

a közönség és úgy tapsolt! Abban az 
időben Erdélybe nem hívtak magya-
rokat.

D. I.: Ha visszagondol a pályafu-
tására, miért érte meg nemcsak táncot 
tanítani, hanem össze is fogni ezt a 
csapatot?

B. M.: Én a táncba teljesen „be-
leőrültem”. Egyszerűen nem tud-
tam nélküle elképzelni az életemet, 
a közösség az én közösségem is volt. 
Mivel délután és este tartottuk a 
foglalkozásokat, nem jártam seho-
va, a táncosok között töltöttem el az 
életemet.

A közösségi élethez tartozik, hogy 
amíg működött a próbateremmel 
szemben a Halász Csárda, próba után 
odamentünk sült krumplira vagy tú-
rós csuszára, ott már törzsvendégek 
voltunk, a  pincérek örültek nekünk. 
Béla nap volt, egyik táncos meghívott 
minket: „Gyertek fi úk, névnapom 
van.” Ez azt jelentette, hogy megyünk, 
eszünk, iszunk. Fizetéskor derült ki, 
hogy Béla otthon hagyta a pénzt, csak 
hogy hát, mi se mentünk el feltankol-
va. Károly bácsi, a főpincér, egy jópofa 
ember állt az asztalnál, mi meg el-
kezdtük összeszedni a pénzeket, hogy 
ki tudjuk fi zetni. Mondta Károly: 

„Vakarózzanak csak nyugodtan még, 
odébb van a záróra!” Valahogy össze-
jött, de ez Bélán rajtamaradt: „Nem 
megyünk Béla-napra!”

D. I.: Említette már, hogy a fi ata-
lokat elvitte gyűjteni, hogy egy kicsit 
összekovácsolja a csapatot. Ezekről 

Nyugdíjasként karácsonyra készülve a 
Balassi Táncegyüttes egyik öltözőjében

Jobbról balra: Mlinár Pál, aki 1991-ben átvette a Balassi Táncegyüttes vezetését, 
Born Miklós és Paulik László zongorakísérő
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vannak szép emlékek? Egy koreográfi a, 
a Csabai fonó története jutott eszembe.

B. M.: Ahhoz én gyűjtöttem 
anyagot a csabai Gálik mamókától. 
De például Dobozon egy ilyen kö-
zösségi gyűjtésen hármasával vagy 
négyesével osztottam be őket, ház-
ról-házra jártak, táncra, viseletekre, 
hagyományokra kellett rákérdezni, 
amit aztán papírra vetettek. Ebből 
született a Dobozi emlék című kore-
ográfi a. Az ’50-es évek elején, amikor 
a nagygazdákat téeszekbe kényszerí-
tették, Békésen hasonló gyűjtő úton 
jártunk. A  református papot keres-
tük meg, ő  ajánlott egy híres mula-
tós, táncos embert, aki nagygazda 
volt, de ezt nem mondta. Elmentünk 
a címre, elmondtuk neki, hogy miért 
jöttünk. De vélhetően tartott tőlünk, 
mert elvették a földjét és azt kiabálta: 

„Ha nem tűnnek el innen, eleresztem 
a kutyát!” Úgy zavart ki bennünket, 
mint annak rendje-módja!

D. I.: Jövőre 85 éves lesz, így visz-
szanézve, igen tartalmas pályafutás 
áll Samu bácsi mögött. Miért volt ér-
demes dolgozni?

B. M.: Úgy, ahogy van, az egészért! 
A  tánc nem egy könnyű művészet, 
nem adja könnyen magát, azért meg 
kell dolgozni vérrel, verítékkel, de a 
közönség tapsa mindenért kárpótol. 
Ha én eltűnök a világból, a  Balassi 
működni fog. Nyugodtan lehet mon-
dani, hogy nemcsak országos hírű, 
mert a világban sok helyen megfor-

dult. Aztán volt egy rövid időszakom, 
amikor a Gyulai Várszínházban is be-
mutatták a koreográfi áimat, még el se 
készült a darab, de a jegyeket már az 
IBUSZ eladta, minden előadás telt-
házzal ment. A  gyulai Körös Tánc-
együttest is én vezettem 23 évig. S ne 
felejtsük el, hogy több táncosomból 
profi , illetve együttes vezető lett. Az 
1974-ben először megrendezett Or-
szágos Szólótánc Fesztivál elindítása 
is hozzám kötődik. Ez a magyar nép-
tánc egyik igen rangos rendezvénye 
lett napjainkra, pedig igen nehezen 
indult. Vásárhelyi Miklós javaslatára 
jött létre, a  táncos anyanyelv ápolá-
sát tűztük ki célul. A  legelsőn 14 ver-
senyző volt, ebből hárman-négyen a 
megyéből érkeztek. 1975-ben ismét 
megszerveztük, majd kétévenként 
folytattuk. Mindig családias jelle-
ge volt, láttam nemegyszer, hogy az 
egyik versenyző a másikat javította. 
Máig a táncos egyéniségek többsége 
megfordult itt, rang lett az Örökös 
Aranysarkantyús és Örökös Arany-
gyöngyös cím.

D. I.: Szervezőként több alkalom-
mal részese voltam a nemes versen-
gésnek. Egy életre szóló élményt adott, 
hangulata egyetlen rendezvényhez 
sem hasonlítható, értékőrzést, orszá-
gos hálózat építését tekintve kiemel-
kedő. Potyogtak a könnyek, fogyott a 
pálinka, ha az „Aranygyöngyös” vagy 

„Aranysarkantyús” cím sikerült. Ha 
sikerült, akkor azért, ha nem sikerült, 
azért. A  táncosok örömüket, bánatu-
kat „kitáncolták”. Mit mondana a fi -
atalabb generációnak, hogyan kell egy 
közösséget így összekovácsolni?

B. M.: Én tanácsot elsősorban a 
szülőknek adnék, mert sok-sok gond-
juk, bajuk akad a nevelés során, külö-
nösen a kamaszkorúakkal. Ha a gye-
rek ebbe a korba kerül, mindegy, hogy 
lány vagy fi ú, el akar szakadni a szülői 
háztól és inkább a saját korúakkal érzi 
jól magát. A mai világban nagyon fon-
tos, hogy a fi atal megtalálja azt, ami-
ben kiteljesedhet. Olyan közösségbe 
kell tehát irányítani, ahol valami értel-
mes dolgot csinálnak. Mindegy, hogy 
énekkar, tánckar, színjátszó csoport 
vagy makett készítő, ha ott megragad 
és érdekli, akkor biztos, hogy nem 
fog elzülleni, nem kerül bandákba, ez 
tartja majd benne a lelket.

D. I.: Mi volt a legnagyobb elisme-
rés az életében?

B. M.: Engem a pénz és a kitünte-
tés soha nem érdekelt, a közösség és 
a közönség tapsa viszont igen. A mű-
vészeti műhely, amit létrehoztam, volt 
az életem. A  díj a tanítványaimtól 
érkezett: a  közösség, a  szeretet, amit 
tőlük kaptam, az volt a legnagyobb 
elismerés. Nagyon szép életet tudha-
tok magaménak és úgy elszaladtak az 
évek, hogy észre se vettem.

BORN MIKLÓS koreográfus 1931-ben született Békéscsabán. Békés megye néptánc 
mozgalmának meghatározó személyisége, a Balassi Táncegyüttes alapító tagja, majd mű-
vészeti vezetője volt. Elindította az Országos Szólótánc Fesztivált, amely a szólótáncosok 
legrangosabb megmérettetése, a nevéhez kötődik a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsé-
gének megalakítása. Munkásságáért Életfa-díjban, Békéscsabáért kitüntetésben valamint 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje elismerésben részesült.

DOMBI ILDIKÓ a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztályának fő-
osztályvezetője. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1988-ban magyar szakos általános 
iskolai tanárként és okleveles népművelőként végzett, majd 2000-ben művelődési és fel-
nőttképzési menedzser diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen. Pályakezdőként, a ka-
muti Általános Művelődési Központ közművelődési igazgató-helyettese, majd 1994-től a 
Békés Megyei Művelődési Központban művelődésszervező, majd művészeti osztályvezető. 
2006-ban a Békés Megyei Napsugár Bábszínház művészeti titkára, 2007 júliusától ismét 
a megyei közművelődési feladatellátás területén dolgozik, munkahelye a Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtár. 2009-től a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közmű-
velődési Nonprofi t Kft. irodavezetője, majd ügyvezetője, 2012 augusztusától munkatársa 
a Nemzeti Művelődési Intézetnek, a megyei irodák feladatellátását irányítja főosztályve-
zetőként. Munkája meghatározó része a 19 megyei iroda szakmai irányítása, valamint a 
megyei közművelődési feladatellátás feladatfi nanszírozás keretében történő hatékony 
működésének koordinálása annak érdekében, hogy olyan, a  közösségi művelődés min-
dennapi szakmai gyakorlatát, tevékenységét segítő folyamatokat generálására kerüljön 
sor, amelyek a kulturális intézményrendszer megerősödéséhez, módszertani fejlesztések 
elindulásához, jó példát mutató mintaprojektek megvalósulásához vezetnek.

Born Miklós a Balassi Táncegyüttes 25 
éves jubileumán a Körös Táncegyüttes 
ajándékát veszi át
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Kovács Gyula tündérkertje
Laudáció

A  tündérkert varázsos jelentésű 
szó a magyar emlékezetben: egyszerre 
jelenti az elérhetetlen szépségek szín-
helyét, és egy nagyon is valóságos me-
taforát. Mesebeli lények és az álmok 
paradicsomát, ahol minden a helyén 
van, és ahol minden Isten keze nyomát 
őrzi. Minden élőlény, minden termő 
fa; égen a felhők és az egész lefegyver-
ző idill. És a tündérkert jelenti Bethlen 
Gábor Erdélyét is – sok romlás közt 
egy valódi új világot és új földet, amely 
szinte már nem is emberi léptékű, ha-
nem inkább földöntúli alkotás.

De mára mintha eltűnnének a „tün-
dérkertek” – most nekünk kell újjáépí-
teni. A veszélybe sodort jövő azt is sejt-
teti, hogy bajban a tudásunk, bajban az 
ismeretünk fűről-fáról-szellemről és 
saját környezetünkről. Pusztul, egyben 
el is felejtettünk sokféle tradíciót – így 
a magyar gyümölcskultúra páratlan 
sokszínűségét és gazdagságát is.

Kovács Gyula, a nagyszerű kertész 
Göcsejből jött – és mára valódi „tün-
dérkertet” alapított. Előbb létrehozta 
szűkebb pátriája gyümölcs-emlékeit 
őrző kertjét, majd a Tündérkert-moz-
galom megalapításával megterem-
tette az egész Duna-medence talán 
ma élő legszebb hagyatékát. Mára 
több mint 2 ezer fajta régi magyar 
gyümölcsfa él és virágzik és terem 
páratlan gyűjteményében. A  szélró-
zsa minden irányából: Moldovától 
Udvarhelyig, Zentától a mátyusföldi 
Zsigárdig, a  Pilistől, Sárköztől Kalo-
taszegig és Szilágyságig. Mindenféle 
régi gyümölcs; gondosan felleltároz-

va, adatolva és virágozva – mindnyá-
junkat emlékeztetve egy valaha volt 
gyümölcsöző sokféleségre és a régiek 
nagyszerűségére.

Ő  maga „külső Göcsejből”, Pór-
szombatról indult, mint erdész – an-
nak is mesélő nevű szőlőhegyéről, 
Medesről. Hogy vagy harminc-negy-
ven éve elinduljon a Nagy Rekonst-
rukció felé. „Elmúlt legalább negy-
ven esztendeje, amikor nyár dereka 
táján beült a család az „öreg” 403-as 
Moszkvicsba és „elzarándokoltunk” 
a novai Nagyhegyre kajszibarackot 
szedni.” – Talán ezzel a szimbolikus 
vallomásrészlettel is jelezhetnénk, ho-
gyan vágott neki az akkori fi atalember 
a régi magyar gyümölcsök, az elha-
gyott és pusztuló kertek feltérképe-
zéséhez. „Amikor elhatároztam, hogy 
összegyűjtöm a régi idők pusztuló 
gyümölcsfajtáit, kezdetben kizárólag 
ennek a vidéknek a hagyatékát vettem 
számba, mert a múlt itteni gazdagsá-
gát jól szemlélteti a göcseji, de a novai 
tündérkert fajtagazdagsága is.”

És szakemberként és patriótaként 
is egyaránt azt kellett érzékelnie, hogy 
nagyszüleink évszázados tapasztalása 
vész el lassan és tűnik tova minden 
nagyszerű tudás, amelyet évszázadok 
alatt gyűjtöttek össze. „Érzékeltem”, 
írja, „hogy a göcseji gazda gyakorlati-
lag önellátó életet élt – mindenhez ér-
tett egy kicsit. Szántott-vetett, aratott, 
de maga javította a szekerét, maga 
patkolta a lovát, ám értett a gyümöl-
csészethez is, de nem csak a gazda, 
még a gazdasszony is.”

És idővel, ahogyan Kovács Gyula 
munkája és érdeklődése lassan kinőt-
te a göcseji kereteket, azt is megfogal-
mazta, hogy a Kárpát-medencében 
élő magyarság őstudása éppen azt 
üzeni mindannyiunknak, hogy az élet 
nem más, mint egyensúly és harmó-
nia. Egyensúly az égiekkel és a környe-
ző világgal. Harmónia a környezettel, 
embertársakkal, minden élőlénnyel. 
Eleink természeti embere mindig is 
jól értette környezetének szigorú ta-
nítását és fölismerte a természet kör-
forgását. És belátta munkája teremtő 
jellegét. Alapított, épített. Mindent, 
ami fontos: családot, kultúrát, civi-
lizációt. – Ezt vallja a kertész, aki az 
örök újjáépítésre vállalkozott.
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És Kovács Gyula szülőföldjét so-
sem elhagyva egész Kárpát-meden-
cei bolyongásai során ennek a belső 
parancsnak engedelmeskedve keresi 
és kutatja ma is a pusztuló gyümöl-
csészeti örökséget. Mert az utolsó 
órákban vagyunk, vagy már azon is 
túl – a legnagyobb magyar gyümöl-
csész, a  19. századi Bereczki Máté 
óta is elképzelhetetlenül pusztul, 
tűnik el napról napra az a hagyaték, 
amely a gyümölcsök sokféleségét je-
lentette.

Kovács Gyula számára elfeledett, 
régi tudósok munkái nyújtottak se-
gítséget. Rudinai Molnár István, Entz 
Ferenc, Villási Pál, Bodor Pál, Nagy 
Ferenc és mindenekelőtt a vidéki ma-
gányban is nagyszerű művet alkotó 
férfi ú, a  magyar gyümölcsészet atyja, 
Bereczki Máté. Bereczki, a nagy előd 
is begyűjtötte és rendszerezte, majd 
tovább is adta azt a gyümölcsanyagot, 
amely a 19. század Magyarországán 
még fellelhető volt.

Kovács Gyula méltó utódként 
gyűjt, szaporít és felajánlja hagyaté-
kunkat. „Oltottam gyökérbe és rügy-
be, fás és zöldoltással, de vannak 
egyedi módszereim is – mondja, és 
cselekedetével mindenkinek példát 
mutat. Saját gyűjteménye mellett 
megalapította a ma már 100-nál is 
több kisközösséget számláló Tündér-
kert-mozgalmat, amely szinte teljesen 
behálózza az egész Kárpát-medencét. 
S amely minden tájegységet, régiót és 
falut arra buzdít, hogy gyűjtse össze, 
leltározza fel saját lakóhelye pusztuló, 
nyomokban is alig föllelhető gyümöl-
csészeti hagyományát. Hogy avasson 
be saját földje és környezete múltjá-
ba – tegye meg az első lépést egy régi, 
ezerarcú gazdagság visszahódítására. 
A  Tündérkerteknek az a szerény, ám 
nagyon is méltánylandó kérése és 

üzenete: mindenki ültessen egy fát 
nagyszülei hagyatékából!

Kovács Gyula áldozatos és szívet 
melengető munkája révén megvaló-
sulhat Bereczki Máté régi álma is: te-
gyük Isten legszebb gyümölcsöskert-
jévé a magyar hazát.

(Elhangzott a Magyar Örökség 
Díjátadáson a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében, 2015. június 
20-án.)

A zalai gyümölcsfamentő

Ami nekünk alma meg szilva, 
az Kovács Gyulának pónyik és pe-
nyigei nemtudomka. A  Kárpát-me-
dence őshonos gyümölcsfáinak lel-
kes gyűjtője mára közel ezer fajtát 
mentett meg, soknak szó szerint az 
utolsó példánya áll a kertjében.

Kovács Gyula apjával az 1960-as 
években járta be az egész Nyugat-Du-
nántúlt. Akkoriban a jelenlegihez ké-
pest még eredetinek mondható gyü-
mölcsösöket találtak ott. „Itt, a  nyu-
gati szélen a határzár miatt az öregek 
teljesen elzárva éltek és őrizték a ha-
gyományokat” – érzékelteti a korabeli 
állapotokat a pórszombati erdész.

Munkája akár egy régészé. Sok-
szor már csak töredékekből próbálja 
újraépíteni a múlt sokoldalú fakultú-
ráját. Egy-egy ágból, hajtásból igyek-
szik megmenteni egy mosolygó Ba-
tult, selyemalmát, hólyagos cseresz-
nyét vagy a korabeli több ezer, mára 
kihalóban lévő gyümölcsfajta valame-
lyikét.

A  18-19. század folyamán egyre 
több őshonos gyümölcs kezdett kiszo-
rulni a termesztésből. Helyettük más 
európai vidékekről származó, majd 
Európán kívüli fajták nemesítésével 
létrejövő változatok terjedtek. A  20. 
század közepétől pedig a nagy lendü-
letet vett intenzív mezőgazdálkodás 
sodort a kihalásba rengeteg fajtát.

Kovács Gyula bő három évti-
zede kezdte feltérképezni először a 
szűkebb környezetét, majd az egész 
Kárpát-medencét. Amikor látta, hogy 
gyerekkorának, sőt netán őseinek 
gyümölcsfáit fi llérekért elkótyavetyél-
ve tüzelőnek vágják ki, elhatározta, 
hogy tesz valamit az évszázados ter-
mő gyümölcsösök túléléséért.

Elkezdte gyűjteni a kertje számá-
ra a fákat, majd a különböző helyek-
ről származó oltványok segítségével 
újraélesztette a kihalás szélén levő 
fajtákat. A  Mendes-hegyen elterülő 
első kertjét követte a második, majd a 
harmadik, ma hét kertben virágzik az 
ananászalmától a veresszilváig mint-
egy ezer gyümölcsfa.

Kovács Gyula számára a gyü-
mölcsfák begyűjtése és elültetése csak 
az első lépés, de ugyanilyen fontosnak 
tartja a hozzájuk kapcsolódó isme-
retek és legendák megőrzését is. Ez 
egy összetett, ha úgy tetszik, néprajzi, 
helytörténeti gyűjtőmunka is. Ezért 
olyan izgalmas.

Tevékenykedését eleinte sokan 
rossz szemmel nézték. Gyanakodtak, 
nem értették, hogy mit ólálkodik ez 

Kovács Gyula: A göcseji, az őr-
ségi és a hetési lokálpatrióta közös-
ségeknek felajánlottam, hogy akik 
településükön, vagy éppen a sző-
lőhegyen összegyűjtik a régi fajták 
oltóvesszőit, én készítek ezekről olt-
ványokat és nekik ajándékozom, ha 
cserébe ők ezekről a régi fajtákról 
mindent lejegyeznek és vállalják, 
hogy közterületen elültetik és gon-
dozzák őket. A  kezdeményezés si-
keresnek bizonyult, hiszen idén tu-
catnyi közösség hozta el régi fajtáit.
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az ember az értéktelennek hitt, kivá-
gásra vagy eltüzelésre ítélt öreg fák 
körül.

Az elmúlt évtizedben azonban 
a hozzáállás megváltozni látszik. 
Amint híre ment, hogy van Zalában 
egy megszállott, lelkes gyümölcsész, 
aki a Kárpát-medence kihalófélben 
levő gyümölcsfáit gyűjti össze, sokan 
keresték meg, hogy saját vagy nagy-
szüleik kertjének utolsó darabjait el-
juttassák hozzá.

Egy-egy jellegzetes fajtáért öröm-
mel utazik, akár Erdély legtávolabbi 
szegletébe is, de nem egyszer kapott 
már postán oltványokat, és az is meg-
történt, hogy valaki – értő, érdeklődő 
utód híján – végrendeletében hagyta 
rá kertjének öreg gyümölcsfáit.

Mindent a maga helyén
Minden régiónak megvannak a 

jellegzetes gyümölcsfajtái. Ezek hosz-
szú évszázadokon keresztül váltak 
olyannyira ellenállóvá, hogy túléljék 
a sokszor szélsőséges időjárás viszon-
tagságait is.

Ezzel szemben az elmúlt jó két 
évszázadban betelepített és nemesí-
tett fákkal általában sok a gond, óvni, 
metszeni, a  kártevőkkel szemben 
permetezni kell őket. Kovács Gyula 
szerint az ősnemes fajták metszést, 
vegyszerezést, külön öntözést nem 
igényelnek, állnak és teremnek akár 
38 fokos hőségben is.

Fontos, hogy a fák mellett az adott 
terület jellegzetes gyümölcskultúrá-
ja is megmaradjon. Ma már kevesen 
emlékeznek arra, miként lehet a több 
ezer fajta terméseit megfelelően fel-
dolgozni. Nem mindegy pedig, me-
lyik ételbe kerül például kobakalma, 
miként főzhető a tüskéskörtéből jó 
pálinka, vagy mire használhatjuk a ló-
szemű szilva húsát.

Kevesen tudják, hogy a mosoly-
gó Batul szintén egy almafajta, vagy 
hogy a Göcsej egyik legjellegzete-
sebb, már-már elfelejtett fája, a  házi 
berkenye régen fontos népi gyógyír 
volt. Korábban például minden ma-
gára valamit is adó gazda saját kert-
jének jellegzetes gyümölcséből főzött 
pálinkát, ezért is alakulhatott ki oly 
színes pálinkakultúra, meséli Kovács 
Gyula. Magában a Göcsejben is leg-
alább 500 fajta körtefát írtak le még a 
19. században, ő maga, felbuzdulva az 
új pálinkatörvény adta lehetőségeken, 
a  tüskéskörtéből főzte első „legális” 
pálinkáját.

Minden fafajtának megvan te-
hát a maga helye. Kovács Gyula így 
bárhonnan is kap megmentendő fát, 
amint lehet, annak oltványát vissza-
juttatja az eredeti termőhelyére. Ha 
pedig valaki csemeték után érdeklő-
dik, akkor is a legfontosabb, hogy a 
helyi viszonyokhoz, hagyományok-
hoz természetesen kötődő fákat kell 
kertjében elültetnie.

Bő egy évvel ezelőtt például a 
szombathelyi Múzeumfaluban, a régi 
parasztporták mellett csemetekertet 
létesítettek, ahova „visszatelepítették” 
a környék jellegzetes gyümölcsfáit. 
A mintegy 50 csemetéből álló „bemu-
tatót” Kovács Gyula a saját gyűjtemé-
nyéből, a  helyi adottságoknak megfe-
lelő fajtákból állította össze.

Tündérkert közösségek
A  ma mintegy bő ezer darabot 

számláló gyűjtemény csak a kezdeti 
lépés. Kovács Gyula áldozatos mun-
kája szerencsére követőkre is talált. 
Egyre többen fordultak hozzá taná-
csért vagy jelentkeztek lelkesen, hogy 
megmentenék közösségük régi fáit. 
Ezért hozta létre a Tündérkert prog-
ramot, amelynek segítségével kiskö-
zösségek ismét felfedezhetik és az 
utókor számára megóvhatják jellegze-
tes fafajtáikat.

Kovács Gyula segít a kertek lét-
rehozásában, a  fák kiválasztásában, 
oltványaik elültetésében, de a kertek 
további gondozása, a  termések hasz-
nosítása már a helyi közösség feladata.

Hiszen – teszi hozzá az erdész – a 
fák megtartásával, megismerésével a 
munka nem ér véget. A legfontosabb, 
hogy azok ismét teremjenek, és a he-
lyiek gyümölcslevet, lekvárt, pálinkát, 
ételekhez körítést készítsenek belő-
lük.

Mindemellett nagyon lényeges 
elődeink tudásának átadása is. Ko-
vács Gyula ezért olyan programokat 
szervez, amelyeken a régi paraszt-
emberek számára egyértelmű, mára 
azonban elveszett tudást oszt meg, 
főleg fi atalokkal. Ilyen például az ol-
tás tudománya, amely nem egy falu-
ból teljesen kiveszett.

Ma jó egy tucat Tündérkert mű-
ködik egyfajta új, falusi közéleti fó-
rumként, ahol a gyümölcsfák meg-
tartása mellett a tudás átadására és a 
gyümölcsök sokrétű, közös felhaszná-
lására is lehetőség nyílik. A gyümölcs-
fákhoz ugyanis komoly elhivatottság 
kell. A  gyümölcstermesztőkkel ellen-
tétben, akiknek ez csak egy szakma, 
gyümölcsésznek lenni életforma, ál-
lítja Kovács Gyula. A  több mint ezer 
megmentett, egyes fajták esetében 
valóságosan utolsó gyümölcsfaegyed 
pedig mindenképpen visszaigazolja 
gyűjteménye fontosságát.

Egy mára szinte elképzelhetet-
len gazdagságú gyümölcskultúra van 
ugyanis elveszőben, és Kovács Gyula 
számára személyes kihívás, hogy ezt 
a „kincset, amelyet vétek elherdálni”, 
legalább részben megőrizze az utókor 
számára. Ide kívánkozó szójátékkal 
élve, ezzel érne be munkája gyümöl-
cse.

Másodközlés. Megjelent a Tuda-
tos Vásárló Magazin 24. számában. 
2012.09.11-én. Szerző: Bán Dávid.

KOVÁCS GYULA erdész göcsej egyik településén, Pórszombaton él, gyümölcsfafajták 
tovább éltetésével foglalkozik. A megyei közgyűlés a „Zala megye kistelepüléseiért és ha-
gyományaiért” díjjal ismerte el munkáját 2011-ben. 2015-ben bekerült a Magyar Örökség 
Díjazottak körébe.

AMBRUS LAJOS magyar-történelem szakos tanár, 1978-tól Szombathelyen középiskolai 
oktató, 1983 óta az Életünk szerkesztője, 1987-1994 között főszerkesztő-helyettese, majd 
főmunkatársa. 1994 óta a Kortárs folyóirat esszé- és prózarovatának vezetője, 2010-től 
főszerkesztője. József Attila-díjas prózaíró (2005).
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Arcképek

Várnai JakabVárnai Jakab

Nemeshegyi Péter 
jezsuita szerzetes életműve

A  magyar kultúra és az egyházi 
tudomány nemzetközi hírű kiválósá-
gát ismerjük el és tiszteljük meg Ne-
meshegyi Péter atya személyében. Az 
egyházüldözés miatt magyar jezsuiták 
egész nemzedéke külföldön vállalt 
szolgálatot és lett a magyar tudomá-
nyosság nagykövete a világban.

Nemeshegyi Péter 1923. január 27-
én született Budapesten. Középiskolai 
tanulmányait a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban végezte. 1944-ben a 
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Jog- és Államtudomá-
nyi Karán fokozatot szerzett. Ugyan-
ebben az esztendőben belépett a jezsu-
ita rendbe. A fi lozófi ai tanulmányokat 
Szegeden kezdte, de a Rend magyar-
országi betiltása nyomán elöljárói 
a külföldre távozást javasolták neki. 
Innsbruckban fejezte be a fi lozófi át, 

teológiát pedig Rómában a Gergely 
Egyetemen tanult. 1952-ben szentelték 
pappá. 1956-ban teológiai doktori fo-
kozatot szerzett. Doktori disszertáci-
ójában Órigenész teológiáját tárgyalta. 
Még ebben az évben elindult Japánba.

1993-ig volt a tokiói Sophia Egye-
tem Hittudományi Karának professzo-
ra, két alkalommal dékánná is válasz-
tották. A dogmatika, patrisztika, teoló-
giatörténet és a fundamentális teológia 
tanáraként sokat tett a katolikus egy-
házi tanítás inkulturációjáért, valamint 
a japán teológiai és liturgikus nyelv 
kialakításáért. Emellett elindította a 
japán katolikus lexikon munkálatait, 
több katolikus folyóiratot, felügyelte a 
Szentírás és az egyházatyák műveinek 
japán fordításait, számos könyvet, ta-
nulmányt írt japánul és más nyelveken. 
1969 és 1974 között a Nemzetközi Teo-
lógiai Bizottság VI. Pál pápa által kine-
vezett tagja volt. Ugyancsak tagja lett a 
Japán Keresztény Tudós Társaságnak, 
valamint a Japán Cusanus Társaság-
nak. A  szigetország oktatásának fej-
lesztésért a japán kormány 2005-ben 

„a  Szent Kincs Rendje, Arany Sugarak 
a Nyakszalaggal” kitüntetésben része-
sítette. Külön sajátos szakterülete volt 
előadói pályájának a kereszténységről 
a nem keresztények számára tartott 
oktatás, amelynek során számos ja-
pán ember számára hozta közel a ke-
reszténységet és az európai kultúrát is, 
tudatosan támaszkodva a magyar és 
a japán lelki alkat és szellemiség közti 
párhuzamokra.

Külföldi működése során Ne-
meshegyi atya nem feledkezett meg 

a magyar egyházról sem: a  teológiai 
könyvkiadás korlátozottsága miatt 
még nagyobb értéket jelentettek itt-
hon élő honfi társai számára a „Teo-
lógiai Kiskönyvtár” sorozatban meg-
jelent alapvető munkái, valamint az 
emigrációban szerkesztett teológiai 
folyóiratokban megjelenő cikkei.

1993-ban, miután a Katolikus 
Egyház működési feltételei 1989-től 
jelentősen bővültek, és a Jezsuita 
Rend is visszanyerte Magyarországon 
a hivatalos létét, Péter atya hazatért 
Japánból és a teológiai képzés szol-
gálatába állt. Korát meghazudtoló 
energiával és lelkesedéssel tanított az 
Apor Vilmos Tanítóképző Főiskolán, 
Zsámbékon majd Vácott, a  Szegedi 
Hittudományi Főiskolán, a  budapes-
ti Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskolán és a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen. Péter atya a leendő 
hitoktatók felkészítését előadásaival, 
szemináriumaival, a  hallgatók számá-
ra készített jegyzeteivel, könyveivel, 
lelkigyakorlataival szakmai és hitbeli 
élménnyé tette. Hazai működésének 
is fontos oldala volt a kereszténység-
ről tartott általános bevezető előadás 
a nem hitéleti szakos hallgatók szá-
mára.

Egy magyar pap, tudós és tanár, 
akit nemzedékek hálája kísér nagy 
tisztelettel Japánban és Magyarorszá-
gon egyaránt.

(Elhangzott a Magyar Örökség 
Díjátadáson a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében, 2015. június 
20-án.)

VÁRNAI JAKAB 1994 és 2003 között a Ferences Rend Kapisztrán Szent Jánosról nevezett 
Rendtartományának provinciálisa volt, és fundamentális teológiát tanított a szegedi, a fe-
rences, majd a Sapientia Hittudományi Főiskolán. A magyarországi Férfi  Szerzeteselöljá-
rók Konferenciájának elnöke 1995-től 2003-ig és az Európai Szerzeteselöljárói Konferen-
ciák Egyesületének alelnöke 1999 és 2001 között. A  ferences rend római központjában 
dolgozott 2003-tól 2009-ig, a központi vezetőség tagjaként a francia, a belga, a holland, 
a német, az osztrák, a svájci, a magyar és az erdélyi rendtartományokat képviselte. Részt 
vett a 2000-ben megalakult Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításának elő-
készítő munkálataiban. 2012 óta rektora a három fenntartó rend közös intézményének.



66

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Példaadó

Vetési LászlóVetési László

„…az arra méltó Vasárnapi Iskola 
Alapítvány önkéntes szórványmentő 

szolgálata Magyar Örökség.”
„A vasárnapi iskola mozgalom ab-

ból a felismerésből indult útjára, hogy 
a szórvány magyarság körében igen 
nagy szükség van a pedagógusok mun-
kájának segítésére hétvégi foglalkozá-
sok keretében. A határon túli magyar 
gyerekek nagyrészt nem anyanyelvi 
környezetben töltik napjaik nagy ré-
szét, ez óhatatlanul az anyanyelv is-
meretének megkopásához vezet.”

Ezekkel a sorokkal – a közismert 
és közkedvelt rádiószerkesztő, Benkei 
Ildikó, a  mozgalom alapítója – ke-
reken 10 éve, 2005. április 5-én tette 
közzé felhívását arról, hogy indul és 
határon túli szórványmisszióba ké-
szül a Vasárnapi Iskola Mozgalom, és 
ehhez munkatársakat keres…

„A  Vasárnapi Iskola mozgalom 
keretében tanárcsapatok indulnak 
kéthetente a határ közeli települések-
ről az elszakított területek falvaiba, 
városaiba, hogy szombaton délután 
és vasárnap délelőtt foglalkozzanak a 
szórványban élő … gyermekekkel…”

Az „…önkéntes anyaországi peda-
gógusok célja, hogy délután néhány 
órában és vasárnap délelőtt az isten-
tiszteletek rendjéhez igazodva képez-
zék a tanulókat a magyar irodalom 
és nyelvtan, magyar történelem terén, 
színesítve a tanulást sok-sok kézmű-
ves foglalkozással, ének- és tánctanu-
lással.”

A felhívás kockázatot is hordozott, 
mert mi lesz akkor, ha a – sokszor 
megviselt, elfáradt – magyar peda-

gógus társadalom közönnyel válaszol. 
Nem így történt. Újabb bizonyosságot 
nyertünk abban, amit eddig is tud-
tunk: hogy a tanítói, oktatói hivatás 
gyakorlása lehet megélhetés, de a hi-
vatásszerűen végzett önkéntes, önzet-
len és anyagi jutalom nélküli munka 
másokért, az már küldetés. És innen 
jön az öröm, elismerés, feltöltekezés.

A szép hitvalló indító sorok és az 
első évek után a mozgalomnak sike-
rült hivatalos jogi, alapítványi keretet 
is nyernie, ahol az alapító okiratban 
ugyanilyen szépen folytatódik a célok 
gondos számbavétele, kijelölése.

„Az Alapítvány célja határo-
kon túl élő magyar gyermekek okta-
tásának, a  gyermekek magyar nyelv 
tanulásának fejlesztése és elősegítése, 
ehhez kapcsolódóan a gyermekek tör-
ténelmi, irodalmi, földrajzi, művészeti 
és kulturális ismereteinek elmélyíté-
se, illetve az ehhez szükséges anyagi 
eszközök biztosítása. E  célok elérése 
érdekében az alapítvány felkutatja 
azokat a magyarországi tanárokat, 
akik elkötelezettséget éreznek a hatá-
ron túli gyerekek magyar nyelvű ok-
tatása iránt. Megszervezi a tanárok 
kiutazását a határon túli területekre. 
Megszervezi a gyereket tanítását, az 
ehhez szükséges oktatóhelyiségeket, 
biztosítja a tanárok számára a szük-
séges oktatási eszközöket. Megteremti 
az oktatáshoz és az ehhez kapcsolódó 
egyéb feladatokhoz szükséges anya-
gi eszközöket, továbbá ellát minden 

olyan feladatot, amely a céljai megva-
lósítása érdekében szükséges.”

A  mozgalom oktatási gyakorlata 
és neve is régi hagyományt elevenít 
meg. Az iskolai vallásoktatás mellet-
ti hét végi hittanoktatást, vagy ennek 
hiányában az egyház keretei között 
végzett tanítói-nevelői munkát neve-
zik vasárnapi iskolának. Ennek lelki 
többlete már nem az iskola és padja-
inak rendje, szigora, hanem a szaba-
dabb foglalkozás és tanulás, a pedagó-
gusok számára is a tanítás szabadsá-
ga, a  jobban kitárulkozó szeretet. Itt 
olyan tevékenységeket is anyanyelvi 
környezetben és közösségben lehet 
folytatni, amire az iskola nem mindig 
ad keretet és módot: játék, népi mes-
terségek, kézművesség, énektanulás, 
diákszínjátszás; folynak a csoportos 
gyermekfoglalkozások, kirándulások 
és táborozások…

A  mozgalom a jelentkező pedagó-
gusok önkéntes munkáján alapul, té-
rítést nem kapnak érte. Költségeiket 
jó szándékú adományokból, pályázati 
pénzekből, önkormányzati támoga-
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tásból fedezik. Az elmúlt tíz év alatt 
143 oktató vett részt a vasárnapi is-
kolai foglalkozásokban és jelenleg 50 
körül vannak jelen folyamatosan az 
oktatási programokban. A mozgalom 
vezetői az első, kizárólagos erdélyi, 
partiumi és bihari szolgálatok után 
érezték, hogy tovább kell nyitni a … 
Felvidék, Kárpátalja és Délvidék felé is.

A Vasárnapi Iskola gyermekfoglal-
kozásai szorosan hozzákapcsolódnak 
a helyi magyar pedagógusok szolgá-
latához, és kölcsönösen kiegészítik 
egymást. Ez a testvéri segítésnek egy 
olyan egyedülálló példája, mely gyer-
mekeket, közösségeket, pedagóguso-
kat, gyülekezeteket, önkormányza-
tokat, vállalkozókat mozgat meg és 
kapcsol egybe… aki hálás gyermek te-
kinteteket, boldog arcokat akar látni, 
jöjjön el egy-egy foglalkozásra.

Lehet-e szebben és méltóbban ün-
nepelni a tíz éves évfordulót, mint az-
zal, hogy a Vasárnapi Iskola Mozgalom 
pedagógusainak munkája, önkéntes 
szórványmentő szolgálata az összetar-
tozás, a nemzetegyesítő Magyar Örök-
ség részévé válik. Azzal a bibliai bizta-
tással kérünk áldást további munká-
jukra, hogy „megmarad a hit, remény, 
szeretet, e  három, ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13, 13.)

(Elhangzott a Magyar Örökség 
Díjátadáson a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében, 2015. júni-
us 20-án.)

VETÉSI LÁSZLÓ (Székelyudvarhely, 1953) kolozsvári szórványügyi biztos, református 
lelkész, egyházi író, szórványkutató, szociográfus.

A Magyar Örökség Díjat Benkei Ildikó 
vette át

Benkei Ildikó:
Vasárnapi iskola – szombaton, a határokon túl

Nem rossz szóviccnek szántam a címet, valóban szombatonként járunk 
a határon túli területekre azért, hogy segítsünk a szórványban élőknek ma-
gyarságuk megőrzésében. Hogy miért választottuk akkor a vasárnapi jelzőt? 
Mert jelezni kívántuk, hogy folytatni szeretnénk a nagy múltú hagyományt 
a magunk szerény eszközeivel. Szerettünk volna élni a szó kicsit ünnepi 
hangulatával is, hiszen felemelő érzés a segítségnyújtásnak ez a módja.

… Ebben az írásban tapasztalatainkból szeretnék átnyújtani egy csokor-
ra valót. Nem titkolt célom az, hogy felkeltsem az érdeklődést a munkánk 
iránt, szeretném, hogy híre menjen a vasárnapi iskolánknak, sőt szeretettel 
hívjuk és várjuk az ehhez kedvet érző pedagógusokat. Bármilyen fáradtak, 
túlterheltek is a kollégáink, ezeken a szombatokon feltöltődnek. Mindnyá-
jan úgy nyilatkoznak, hogy legalább annyit kapnak, mint amennyit adnak 
ezeken az alkalmakon: gazdagodnak a gyermekek, a szülők, a falubeliek sze-
retetével és barátságával.

Munkánk célja a jelenlét a határon túli településeken, a rendszeres vissza-
térés. Ezzel jelezzük, hogy az ott élő emberek fontosak számunkra, hogy nem 
hagyjuk őket magukra. Baráti kapcsolatok szövődnek, s bizony jó érzés, hogy 
mi, a mozgalomban részt vevők is olyan közösséget alkotunk, amelyet nemes 
cél tart egyben. Mi is számíthatunk egymásra. Hasonlóan gondolkodunk, ha-
sonlóan érzünk, hasonlóak az örömeink és a bánataink. Egy évben kétszer 
igen nagy örömmel találkozunk egymással a jótékonysági bálunk és egy ösz-
szetartás alkalmával, amely egyben szakmai értékelés és továbbképzés is.

Visszatérve a módszertani kérdésekre: közös tanmenet alapján dolgo-
zunk, amelyet közös saját tapasztalatok alapján alakított ki egy debreceni 
kolléganő. A  tanmenet különösen a nem magyar vagy történelem szakos, 
illetve nem tanító diplomával rendelkezőknek jelent nagy segítséget, ugyan-
is ilyenek is vannak köztünk szép számmal. Bárkit örömmel fogadunk, s ha 
nem pedagógus az illető, akkor is találunk számára tennivalót. Férjek, na-
gyobbacska gyermekek is rendszeres tagjai egyik-másik kijáró csoportnak.

A szakos kollégák sem tudnak azonban szigorúan a tanmenet szerint ha-
ladni, mert minden településen más a gyermeklétszám, eltér a tanulók kora, 
tájékozottsága, érdeklődési köre. Általában óvodáskortól a felső tagozatig 
látogatnak minket, de akadt már egyetemistánk is, akinek – egész héten az 
idegen nyelvű egyetemen – hiányzott a magyar nyelv. A kézműves foglalko-
zás azonban sehol sem hiányozhat. Nagy örömmel készítik kicsik és nagyok 
a különböző, rendkívül leleményes dolgokat a tananyaghoz vagy a nemzeti, 
vallási ünnephez kapcsolódva. Ugyancsak népszerűek a drámapedagógi-
ai foglalkozások, amelyeknek nagy előnyük, hogy a nagyobb közösséget is 
össze tudják kovácsolni, hiszen a darab előadható a szülők, a faluközösség 
jelenlétében, kiplakátozható, felnőttekkel közösen készül a jelmez, a díszlet. 
Nagyon kedveltek a szabadtéri elfoglaltságok…

… Gyakran szegezik nekem a kérdést, hogyan fogad minket a többségi 
nemzet… A többségi nemzettel kapcsolatban … Kallós Zoltán elvét valljuk: 
tiszteljük a másik népet, de ugyanezt a tiszteletet mi is elvárjuk.

(Az Anyanyelv-pedagógia 2009.9-es számából, az írás részlete.)
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B. Gelencsér KatalinB. Gelencsér Katalin

Szabad
Szabad szavunk az óegyházi, ko-

rai szláv szvobod átvétele, 12. szá-
zadvégi korai szláv eredetű jöve-
vényszó. A tevékenységben, politikai 
jogaiban nem korlátozott személy, 
autonóm közösség, kisebbség, tele-
pülés jellemzője.

Jelzőként olyan tulajdonságot je-
lent, melynél fogva az illető bizonyos 
testi, vagy lelki, kedélyi, vagy társa-
dalmi stb. kényszerítéstől, megszo-
rítástól távol van, gondolatai, vágyai 
korlátlanok. Mind attól mentes, ami 
helyét, terét cselekvését vagy jogát 
korlátozhatná.

Amit kötelezettség nélkül, illető-
leg ingyen, bárkinek használni lehet.

Szabadság

„Jöjj el szabadság!,/Te szülj nekem 
rendet,/ Jó szóval oktasd/

Játszani is engedd,/ Szép, komoly 
fi adat.” – sóhajtotta József Attila.

A  szabadság idegen erőtől való 
függetlenséget jelent.

Lehet:
– személyes szabadság, a  szabad 

mozgás, a test szabad használata, ami 
büntetőjogi védelem alatt áll, csak a 
törvényben meghatározott esetekben 
és formák között szorítható meg

– fi zikai szabadság, lehetőség va-
lamit tenni, vagy nem tenni

– erkölcsi szabadság az ember 
szándékának, akaratának szabadsága

– jogi szabadság kiterjed mind-
arra, amit a jog szerint az embernek 
tenni lehet

– alkotó szabadság az ember gon-
dolati, képzeleti, cselekvési független-
sége.

A  gondolkodásban, a  képzelő te-
vékenységben azért lehet az ember 
szabad, mert az a testtől független 
szellemi tevékenység, a  bennük meg-
jelenő képeknek nincs kényszerítő 
erejük. Hogy a gondolkodásban ma 
mégis csak részben szabad az ember, 
annak az az oka, hogy a gondolkodó 
erő gyenge ahhoz, hogy a test, az agy, 
az idegrendszer, az anyagcsere befo-
lyása alól teljesen kivonja magát.

Az emberen kívül eső természet 
kötött, nem szabad, mivel a szükség-
szerűség jellegével bíró természeti 
okság törvényének feltétlen uralma 
alatt áll.

Azoknak a jogoknak összessége, 
amelyek az egyes embernek a társa-
dalomban lelki, döntési, választási, 
gazdasági és fi zikai függetlenségét, 
kényszertől mentes állapotát bizto-
sítják. Fizikai lehetőség arra, hogy az 
ember akaratának megfelelően cse-
lekedhessék. Mentesség a polgári és 
társadalmi megszorítástól.

A  pszichológia szerint a pozitív 
szabadság autonómiát, felelősségvál-
lalást, döntési, kontroll- és fejlődőké-
pességet, nyitottságot, változni és vál-
toztatni tudást jelent. Mindazt, amit 
az „érett személyiség” ismérveinek 
tekintünk.

Szélesebb értelemben a szabadság 
olyan állapotot jelent, amely népek 
számára az elnyomástól való mentes-
séget, az egyéni élet kiteljesítésének 
lehetőségét teremti meg, olyan ideál, 
amelyért népek és mozgalmak hábo-
rúkat, forradalmakat vívtak.

A  szabadság optimuma az a mér-
ték, ahol még éppen nem korlátozza 
azt, hogy mások mit tehetnek meg, 
ami másnak nem árt.

Belső szabadság

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyi-
latkozata a szabadság kétféle, pozi-
tív és negatív értelmezését használja, 
amikor felsorolja az alapvető emberi 
jogokat, mint pl. „a  vélemény és ki-
fejezése szabadsága” (pozitív szabad-
ság), és „védelem a kínzás, a kegyetlen, 
embertelen bánásmód és büntetés 
elől” (negatív szabadság) formáit.

A  szabadság megjelenési formája 
a belső autonómia, képesség az érte-
lemmel, önmagunkkal, értékeinkkel, 
az egyetemes értékekkel összhangban 
való, a  vágyaktól független, önkéntes 
cselekedetek végrehajtására, erkölcsi 
értelemben, az akarat függetlensé-
ge, melynél fogva az ember önállóan, 
külső kényszerítés nélkül valamire el-
határozhatja magát. Olyan cselekvés, 
melyben valaki bizonyos általános sza-
bályokat mellőz, mint pl. a művészi ki-
fejezésmód, vagy az emberi kreativitás. 
A  személyes szabadság a beavatko-
zástól mentes emberi cselekvés lehető-
ségét, a politikai szabadság pedig az 
uralom alatt nem álló szabad emberi 
állapotot jelenti.

Montesquieu szerint: „A  szabad-
ság az a jog, hogy mindenki megtehe-
ti azt, amit a törvények megengednek, 

…a politikai szabadság… nem abban 
áll, hogy az emberek azt tehessék, 
amit akarnak… az olyan társadalom-
ban, aminek törvényei vannak, a  sza-
badság csak abban állhat, hogy az 
ember megtehesse azt, amit akarnia 
kell, és ne lehessen arra kényszeríteni, 
hogy olyat tegyen, amit nem szabad 
akarnia”.

A  politikai szabadság garantálja a 
személyes szabadságot, azaz a politi-
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kai szabadság a személyes szabadság 
biztosításának az eszköze.

Álszabadság, mely az igazinak 
csak látszatát viseli, általában nyilat-
kozatokban, kvázi jogban deklaráló-
dik, de értékeit megvalósítani nincs 
módja a polgárnak. A  szabadosság 
korlátlan egoizmus, semmi rendet, 
törvényt nem ismer.

Erich Fromm szerint a szabadság 
kettős metafora. A  pozitív, a  valami-
re való szabadság, amely jogosultsá-
gokat, lehetőségeket jelent, a  negatív 
szabadság a magára hagyottság, elide-
genedettség, a  szorongató felelősség 
metaforája. A  modern ember meg-
szabadult a hagyományos tekintélyek-
től, gazdasági és politikai béklyóitól, 
de ugyanakkor új, most már nem in-
tézményes tekintélyek vették át fölöt-
te az uralmat: a siker, a pénz, a hírnév 
és a társadalmi presztízs hajszolása, 
a  kényszeresen végzett munka. Meg-
változott a többi emberhez való viszo-
nya is: az ellenségesség a sikereseb-
bekkel szemben, az elidegenedettség 
és a sértettség alapérzése lett, ahogy a 
magány, a  jelentéktelenség és a tehe-
tetlenség érzése is.

Szabad ember

A cselekvés iránti szeretetben élni 
és a másik akaratát megértve őt élni 
hagyni, ez a szabad ember alapvető 
jellemzője.

Az állam által biztosított sza-
badságjog magában foglalja a vallás-, 
a  vélemény közlésének lehetőségét, 
a  sajtó, gyülekezési- és ellenállási jo-
got, a  jogegyenlőséget, az alkotmá-
nyos berendezkedést, a  választások 
útján létrehozott törvényt hozó és a 
megvalósítást ellenőrző parlamen-
tet, a  gazdaság, a  kereskedelem és a 
vállalkozás szabadságát. Ma ebben 
az értelemben éljük meg a szabadság 
fogalmát:

Szabadnap

A  Szent István-nap ünneppé nyil-
vánítása Mária Terézia uralkodása 
idején, 1774-ben történt. Magyaror-
szágon 1891 óta munkaszüneti nap 
a vasárnap, és ekkor lett a Szent Ist-
ván-nap is szabadnap.

Szabadidő

Mindazon foglalatosságok összes-
sége, amelyekben az egyén önként 
vesz részt, akár azért, hogy kipihenje 
magát, akár azért, hogy szórakozzon, 
vagy társadalmi kapcsolatait ápolja, 
esetleg szellemileg, testileg képezze 
magát.

Ahogy növekszik a szabadidő 
nagysága és presztízse, úgy növek-
szik a hatóereje. Már nemcsak a 
munka kiegészítő vagy kompenzáló 
eleme, hanem az életvitel egyik meg-
határozó tényezője is. A  szabadidő 
eltöltése hat az emberre, alakítja sze-
mélyiségét.

Valódi szabadidőn csak a munka-
viszony, a  társadalmi kötelezettségek, 
a  fi ziológiai szükségletek által külön-
böző mértékben kötött időfelhaszná-
lás után fennmaradó többé-kevésbé 
szabadon felhasználható kötetlen időt 
értjük.

A  szabadidő a szeretet, öröm, ön-
tevékenység, az önkéntesség, a kíván-
csiság, a választott aktivitás, a játékél-
mények, a  szabadság világának ideje. 
Lényegi kérdése, hogy a szabad időt 
megélő mitől tekinti magát szabad-
nak, és mit akar átélni a szabadsága 
élményeként.

Hogy a személyiség dönthessen 
erről, a  vágyott értékvilágához köze-
lítő tevékenységek ismerete, kínálata, 
gazdasági feltétele szükséges. Olyan 
önként választott, méltányló kis kö-
zösség/ek kell/enek, amelyekkel a sza-
badidős tevékenységek együttes él-
ményként átélhetők, örömei megoszt-
hatók, elbeszélhetők, legendásíthatók. 
Nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy 
jól legyünk magunkkal és másokkal a 
világban.

Sajnos növekszik a birtoklás, a tu-
lajdonlás igénye, csökken az együtt-
élést gazdagító erkölcs, esztétikum, 
szolidaritás szerepe. Az ember esz-
közzé vált. A  nagyobb, szebb házak-
ban kisebbek a családok és több az 
összetört otthon.

A  tárgyak között az emberi kap-
csolat, érzelem háttérbe szorult. Meg-
nőtt a személyes szabadság, az egyéni 
szabadidő, ami egyszerre sok és kevés, 
hatása áldás és átok is. A  szabadidő 
üzleti ág lett. Piacán kínálatok sokasá-
gát tapasztaljuk a sikeres élet alapozá-
sára, az énerő, az önuralom növelésé-

re, a  tehetség gondozására, a  szolidá-
ris, karitatív segítésre. Megtalálhatók 
a kínálatban az egészség, a kultúra, az 
alkotó élet örömeit kondicionáló kö-
zösségek, a divatos formák.

Van példa énpusztításra, a  mél-
tatlanul élt élet negatív indulatainak 
levezetésére, a  szenvedélyek mérték-
telenségéhez szabadidős formákra, 
közösségekre is.

A  munka és szabadidős tevékeny-
ségek lehetősége alakítja egy-egy tár-
sadalmi csoport időbeosztását, amit 
meghatároz a személy élet- és mun-
kakörülménye, iskolázottsága, tér-
használata, művelődési, szórakozási 
igénye.

A  televíziózás terjedésével a 
könyv, az újság, a  színház és a mozi 
helyébe a többcsatornás kábel-TV és 
a videó lépett. Gyorsan népszerűek 
lettek a számítógépes játékok, amit az 
Internet rohamos elterjedése követett. 
Az Internet térhódításával megjelent 
az önképzés gyakorlata is a szabad-
idő-eltöltés palettáján.

Miközben a magyar társadalom 
arra törekedett, hogy a mintául vá-
lasztott szabadidős társadalmak, cso-
portok fogyasztását, életnívóját elérje, 
feláldozta szabadidejét. A napi megél-
hetés biztosítása, a vágyott, a  szüksé-
ges életszínvonal megtartása kénysze-
rítette a férfi akat többlet-jövedelem-
szerző, a  nőket kiadás-megtakarító 
tevékenységre, így saját életük meg-
élésének örömeire egyre kevesebb idő 
jut/ott.

Visszaesett a családdal, barátokkal 
folytatott tevékenység csakúgy, mint 
az „eljárós” kulturális aktivitás. Euró-
pában nálunk az egyik legalacsonyabb 
a társas tevékenységekre fordított idő.

A rendszerváltozás kezdeti nehéz-
ségei után a piacgazdaság életre hívta 
a maga kulturális piacát. Színvonalas 
hangversenyek, világszínvonalú ren-
dezvények, kiállítások kerültek a kí-
nálati elemek közé. Hagyományőrző 
fesztiválok, helyi rendezvények soka-
sága, idegenforgalmi stratégia, mar-
keting csalogatja a turistákat.

Azonban csak a kultúra iránt ér-
deklődő értelmiség, a  nagyvárosban 
élők intenzívebb fogyasztása fi gyel-
hető meg, és nem a közönség széle-
sedése.

A városi-vidéki életmód a szabad-
idő eltöltésben, napjainkban is eltérő 
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képet mutat. A  nagyvárosi életmód-
ban egyszerre jelenik meg a vágyako-
zás a természet iránt, és a nagyvárosi 
szórakozási formák (mozi, színház, 
hangverseny) gyakorlása. Vannak 
olyan szabadidős tevékenységek, 
amelyek speciális érdeklődésű cso-
portokhoz kapcsolódnak, a  különb-
ségeik nem a társadalmi dimenzió-
ból, hanem az egyén érdeklődéséből 
adódnak (pl. foci-rajongók, modelle-
zők stb.).

Az embernek szüksége van fi-
zikai és szellemi rekreációra is. 

A  szellemi rekreációt a kulturális 
javak fogyasztása, a  társadalmi élet 
nyújtja, a fizikai rekreációt a passzív, 
és az aktív pihenés. A  rekreáció a 
szabadidő-eltöltés kultúrája. Az em-
ber felfrissülésének, munkaképessé-
gének újratermelését, az igényesen 
megélt, minőségi élet megteremté-
sét szolgálja.

A  kikapcsolódás a monotonitá-
sából való kitörést, a  felgyülemlett 
feszültségek levezetését és a stressz 
feloldását, az életerő és az életkedv 
növekedését biztosítja.

A  magyar közművelődés intézmé-
nyei, szakemberei, civil szervezetei a 
közművelődési törvényben garantált 
szabadsággal ehhez kínálnak a tele-
pülések állampolgárainak teret, időt, 
megfelelő alkalmakat, tevékenységi, 
közösségi formákat.

Munkájukat összefogják, elméleti, 
gyakorlati formákkal támogatják, ha-
zai, nemzetközi fórumokon népsze-
rűsítik a Nemzeti Művelődési Intézet 
szakemberei, információs fórumai, 
kiadványai, és a Szín - Közösségi Mű-
velődés című szakfolyóirata is.

József Attila
Levegőt!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
  hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
  mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
  a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
  a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
  A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
  amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
  e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi , 
  de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
  mig nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
  s mikor miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
  s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
  mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
  - anyám ott született -
az eleven jog fájáról lehulltak,
  mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
  s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
  Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
  aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
  és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
  Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
  mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
  ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban 
  az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
  és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
  ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
  Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
  nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
  szép, komoly fi adat!

1935. nov. 21.
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Németh László küzdelme 
a magyar jövőért

Az 1943 nyarán Balatonszárszón 
rendezett konferencián a nemzet sor-
sáért felelősséget vállaló magyar értel-
miség, közelebbről a népi írómozga-
lomban gyülekező írók, újságírók és 
politikusok, illetve ennek akkori jobb- 
és baloldali szövetségesei vetettek 
számot az ország sorsával, pontosab-
ban a befejezéséhez közeledő hábo-
rú várható következményeivel. Csak 
vázlatosan idézem fel az akkori idők 
történelmi eseményeit. Február ele-
jén a hatodik német hadsereg Sztálin-
grádnál leteszi a fegyvert, ezzel tulaj-
donképpen eldőlt a Szovjetunió ellen 
viselt háború, bizonyossá vált, hogy a 
német birodalom nem nyerheti meg 
a világméretű küzdelmet. Március 
végén az észak-afrikai angol–ameri-
kai haderő nagy győzelmet arat a né-
met expedíciós hadsereg felett, ennek 
maradványai két hónappal később 
megadják magukat. Április végén a 
német csapatok leverik a varsói get-
tólázadást, a megtorlásnak ötvenezer 
ember esik áldozatául. Júniusban kez-
detét veszi a Japán ellen vezetett csen-
des-óceáni amerikai off enzíva, ennek 
hatására a japán hadsereg fokozato-
san felmorzsolódik. Július elején a 
német csapatok sorsdöntő vereséget 
szenvednek Kurszk térségében (ezt 

„második Sztálingrádnak” is szokta 
nevezni a hadtörténelem), a  hónap 
közepén az angol–amerikai csapatok 
partra szállnak Szicíliában, az olasz 
hadsereg lassan felbomlik, az olasz 
király rövidesen lemondatja Musso-
linit és kormányra juttatja Badoglio 
tábornagyot, s  az néhány hét múlva 

fegyverszüneti kérelemmel fordul a 
szövetségesekhez. Mindenképpen 
érzékelhetővé válik a világháború 
menetében bekövetkezett radikális 
fordulat, tudni lehet, hogy a Hitler-el-
lenes koalíció belátható időn belül 
győzelemmel fejezi be a nem általa 
indított háborút, és az is nyilvánvaló, 
hogy a német náci rendszer és vele 
együtt a szövetséges kormányok, így 
a magyar uralmi rendszer sem ma-
radhatnak meg helyükön.

Mi történik mindeközben Ma-
gyarországon? Február 9-én Kállay 
Miklós miniszterelnök a parlament-
ben arról beszél, hogy a nyugati szö-
vetségesek, a  magyar kormány remé-
nyei szerint, a Balkánon fognak partra 
szállni, s  a magyar haderőnek ebben 
az esetben el kell kerülnie a harc-
érintkezést, a  szovjet csapatok ellen 
azonban tovább kell folytatni a há-
borút. Márciusban Szegedy-Maszák 
Aladár, a  magyar külügy felelős be-
osztású vezetője Stockholmban tár-
gyalásokat folytat az angol kormány 
megbízottaival a kívánatos békekötés 
feltételeiről. Ugyanakkor a magyar 
kormány elutasítja a németeknek azt 
a követelését, hogy megszálló csapa-
tokat küldjön Szerbiába, viszont vál-
lalja a szovjet területen tevékenykedő 
megszálló csapatok megerősítését. 
Április elején Barcza György, koráb-
bi londoni nagykövet Svájcban angol 
megbízottakkal tárgyal avégett, hogy 
ismertesse a magyar kormány elkép-
zeléseit a háborúból történő kiválás-
ról. A  belpolitikai élet is megmoz-

dul, a korábbi háborús lelkesedésnek 
vége, tulajdonképpen mindenki a 
háború egyoldalú befejezésében re-
ménykedik. A  Don-kanyarban az év 
januárjában elszenvedett történelmi 
katasztrófa után fokozatosan erőre 
kapnak a háború elleni megmozdu-
lások; májusban megalakul a Magyar 
Parasztszövetség földmunkás szak-
osztálya és újjáalakul a Független Kis-
gazdapárt vezetősége. Június elején a 
korábbi Kommunista Pártból létrejön 
a Békepárt, júniusban a Kisgazdapárt 
nevében Bajcsy-Zsilinszky Endre és 
Tildy Zoltán a háborúból való kiválást 
sürgető memorandumot ad át a mi-
niszterelnöknek; augusztus közepén 
a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata 
Párt vezetősége ugyancsak a hábo-
rúból való kiválás elősegítése végett 
együttműködési megállapodást köt. 
Nyilvánvalóvá válik, hogy Magyaror-
szágnak, ha meg akarja őrizni, ponto-
sabban vissza kívánja szerezni állami 
függetlenségét, és legalább szerény 
mértékben (Romániával szemben) 
meg kívánja tartani a korábban visz-
szakapott területek egy részét, szakí-
tania kell német szövetségesével, és ki 
kell válnia a háborúból.

Ezt a történelmi kényszerűséget 
igen sokan felismerték, nem csak az 
akkori kormányhatalommal szemben 
álló politikusok – például Bajcsy-Zsi-
linszky Endrére és Tildy Zoltánra 
hivatkozhatom –, hanem a hatalmi 
rendszer korábbi megalapozóinak 
józanabb része is, így Bethlen István 
korábbi miniszterelnök, és azok a 
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diplomaták, akikre az imént hivatkoz-
tam, mi több, felismerte a hivatalban 
lévő magyar kormány vezetője: Kál-
lay Miklós és számos minisztere, így 
az igen befolyásos Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter is. Ugyanak-
kor a kormányzat, beleértve Kállayt, 
óvakodott attól, hogy valamilyen 
elhatározó lépéssel végleg megront-
sa viszonyát a német birodalommal. 
Vonatkozik mindez a kormányzóra 
is, aki maga is mindinkább tudatában 
volt annak, hogy az ország elemi ér-
dekei a háborúból való mielőbbi kivá-
lást helyezik előtérbe, ennek ellenére 
folyamatosan halogatta a cselekvést, 
és amikor erre végül rászánta magát, 
már túlságosan késő volt ahhoz, hogy 
döntése eredményes legyen. Ebben a 
tekintetben a fi atal román uralkodó, 
akinek kevés nagypolitikai tapasztala-
ta lehetett, igen határozottan vezette 
ki országát a háborúból (pontosabban 
vezette át a korábbi ellenség oldalára). 
Igaz, Romániának ehhez, Magyaror-
szághoz képest, jóval kedvezőbbek 
voltak a geostratégiai adottságai.

Mostanában új kultusz kezd ki-
bontakozni Horthy Miklós alakja és 
történelmi szerepe körül, nyilvánva-
lóan a korábbi igen negatív megítélés, 
esetenként a politikai célzatú rágal-
mazás ellenhatásaként. Azt azonban 
nem volna szabad elhallgatni, hogy 
Horthyt súlyos felelősség terheli 
először amiatt, hogy a magyar kor-
mányzat számos, a  formálódó Hit-
ler-ellenes szövetség vezetői részéről 
és a hazai értelmiség köréből érkező 
fi gyelmeztetés ellenére lelkesen vál-
lalta a háborús részvételt, ami törté-
nelmünk egyik legszörnyűbb tragé-
diájához vezetett, másodszor amiatt, 
hogy valódi államférfi hoz méltatlan 
módon igen hosszú időn keresztül 
halogatta a döntéseket. Közismertek 
a kormányzónak a Bajcsy-Zsilinszky 
Endrével folytatott megbeszélésén 
elhangzott szavai, idézem Horthyt: 

„Mi is gondolkodunk és igyekszünk 
elhárítani a veszedelmet, de nem 
idézhetünk elhamarkodott lépésekkel 
még nagyobb veszedelmet az ország-
ra… [Minden lépésünkhöz] meg kell 
szereznünk a németek beleegyezését, 
mert annyira össze vagyunk fonódva 
a németekkel, hogy egy ilyen lépést 
[különbéke kérést] csak velük egyet-
értve tehetünk meg.”

Talán nem kell felhívni arra a fi -
gyelmet, hogy a különbékében meg-
szerzendő német egyetértésről be-
szélni, ha mégoly lovagias gesztusnak 
volt is tekinthető, nem tartozott a 
politikai realitások közé. Kétségtelen, 
hogy az országra nehezedő történel-
mi nyomás mindinkább súlyosbodott, 
a  felelős politikai és katonai vezetők 
viszont tétováztak, és ezzel igen nagy 
lehetőségeket veszítettek el. Románia, 
és ez elsősorban az ifj ú királynak és 
a háborús években is széleskörű be-
folyást élvező Nyugat-barát politiku-
soknak, például Iuliu Maniunak volt 
köszönhető, jóval reálisabban ítélte 
meg a háborús helyzet alakulását, és 
ezzel Magyarországgal szemben be-
hozhatatlan előnybe került. Mindez 
történelmünknek egy olyan tragikus 
próbatétele volt, ami még ma is heves 
vitákat vált ki, és ma is késik az akkori 
események konszenzuális megítélése.

A  háborús események végső ki-
menetelének és az ország, illetve a 
nemzet várható sorsának megítélése 
adott feladatot és tartalmat az 1943. 
augusztus 23. és 29. között a népi 
írótábor vezető személyiségei, min-
denekelőtt Püski Sándor által (tu-
lajdonképpen második alkalommal) 
megrendezett Szárszói Találkozónak. 
Annak a történelmi szerephez jutó 
előadásnak a jelentőségéről szólnék, 
amelyet a tanácskozás harmadik nap-
ján Németh László tartott, és amely 
Szárszói beszéd címmel vált a magyar 
politikai irodalom egyik klasszikus 
művévé. Helye ott van a hazai köz-
életi beszéd klasszikusai – Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, Tisza István, 
Bethlen István és a többiek – törté-
nelmi jelentőségű beszédei között. 
A  beszéd természetesen nem várat-
lanul szólaltatta meg Németh László 
történelmi felismeréseit és szoron-
gásait, előzményei között ott találha-
tók például az 1942 novemberében 
rendezett lillafüredi írótalálkozón és 
az 1943-ban Nagyváradon tartott elő-
adások, valamint az a polémia, amely-
nek során Németh Népi író címmel 
fejtette ki nézeteit.

A  lillafüredi találkozón Németh 
mondhatni gyakorlatias javaslattal 
állt elő, közelebbről azzal, hogy a ma-
gyar íróknak miként lehetne szerepet 

és feladatot adni a népművelésben. 
Arra a hivatalos helyről feltett kér-
désre, hogy tudniillik az író mit tehet 
a háborúban álló ország és a háborús 
viszonyok szorításában élő nemzet ér-
dekében, és hogy ezt a feladatvállalást 
az államhatalom miként segíthetné, 
a  következőkkel válaszolt: „Támogas-
sa az alkotók és a különféle értelmi-
ségiek munkáját (mert ma már a pa-
rasztságnak, a  munkásságnak is van 
értelmisége), gyarapítsa és tolja men-
nél inkább előtérbe a nép előtt a nagy 
szellemi közmunkákat. A cél az volna, 
hogy minden községbe, minden isko-
lába kerüljön, vagy támadjon egy-egy 
olyan ember, aki műveltséggel, öntu-
dattal telíti környezetét. Ezeknek az 
embereknek persze segítőeszközök is 
kellenek; ezek közt legfontosabbak a 
könyvtárak.”

Az 1943 júniusában Nagyváradon 
tartott beszédben (amely eredetileg 
Kisebbségi sors címmel a Magyar 
Élet című folyóirat 1943/6. számá-
ban jelent meg) Németh László fi atal 
hallgatóság előtt beszélt arról, hogy 
a kisebbségi sorsból szabaduló erdé-
lyi magyarok előtt milyen tennivalók 
állnak. Németh annak a fontosságá-
ra fi gyelmeztetett, hogy a kisebbségi 
sorsban kialakított és tanúsított kö-
zösségi erkölcsöt: a  felelősségvállalás, 
a józan számvetés és az egymás iránt 
tanúsított szolidaritást a „hazatérés” 
után, tehát a többségi helyzetben 
is mindenképpen fenn kell tartani. 

„A  nagy ellenség ellen – jelentette ki 
– nagy lelket kell növeszteni. Engem 
a világháború rémségei közt ez tölt el 
csaknem optimizmussal: Európában 
sokkal több erkölcs lappang, mint hit-
tem. A kis népek, csoportok, egyének 
hősiesebben védik jellegüket, mint a 
civilizáció langyos fürdője után vár-
ni lehetett. Még a magyarságban is 
javára csalódtam. Nos, a  kisebbségi 
embernek, akár magyar, vagy holland, 
vagy hindu, ilyesformán kell hűség-
ben, halálraszántságban, áldozatkész-
ségben fokozottan fegyverkeznie. Az 
elnyomás arzenáljai ellen a katakom-
bák arzenáljait kell megépítenünk.”

A Népi író című, vitairatnak is te-
kinthető tanulmány valamivel koráb-
bi keletű, viszont jóformán teljes gon-
dolatkörben foglalja össze Németh 
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László véleményét a népi irodalom-
ról és ezzel összefüggésben a magyar 
kultúra akkori helyzetéről és időszerű 
tennivalóiról. Korábban Cs. Szabó 
Lászlónak Mérleg című, a Nyugatban 
közreadott tanulmánya vetett számot 
ezekkel a kérdésekkel, erre refl ektált 
Németh László írása, és azután ter-
jedelmes vitát váltott ki. Ebben nem-
csak Veres Péter vagy a népi írómoz-
galommal kapcsolatokat ápoló, más-
különben kommunista erdélyi író: 
Nagy István szólalt meg, hanem olyan 
baloldali politikai fi gurák is, mint Ma-
rosán György, aki akkor még a szoci-
áldemokrata pártban tevékenykedett. 
Németh és a szociáldemokrata, illet-
ve kommunista baloldal között nem 
először és nem utoljára éleződtek ki a 
feszültségek, ennek hátterében nagy-
részt az volt található, hogy mindkét 
baloldali csoportosulás, a  demokrata 
és a diktatúrára hajló egyaránt bizo-
nyos mértékig elhanyagolta azokat a 
nemzeti tapasztalatokat és tennivaló-
kat, amelyeket az író megkerülhetet-
lennek tartott.

Ahogy Németh akkori írásai álta-
lában, a népi irodalom helyzetéről és 

protagonistáiról rajzolt összegző kép 
is azokat a súlyos aggodalmakat szó-
laltatta meg, amelyeket a világháború 
második szakaszába fordult történel-
mi események hívtak elő. A  tanul-
mány írója akkoriban nem egyszer 
küszködött azzal a felismeréssel, mi-
szerint a magyarság – mindenekelőtt 
vezetőinek, a  „politikai osztálynak” a 
tétovázása és késedelmessége mi-
att – képtelen lesz saját sorsának be-
folyásolására és (hasonlóan az első 
világháború végén tapasztaltakhoz) 
jóformán minden megfontoltság 
és cselekvő akarat nélkül engedi át 
magát a végzetszerűen bekövetkező 
eseményeknek, amelyek számára ter-
mészetesen nem lesznek kedvezőek. 

„A  magyarság újabb kori balsorsának 
én (sokszor megírtam) azt tartom – 
olvasom a nagy ívű tanulmány befe-
jezését –, hogy a világhistória órája 
gyorsabb volt, mint a mienk. Mire mi 
kiérleltünk volna valamit, kinn kaszá-
ra érett a kor. Az utolsó százötven év 
katasztrófái: csupa májusi aratás. Ez 
ellen egy védelem van, ha belső nem-
zeti folyamatainkat, amennyire lehet, 
függetleníteni tudjuk – nem a kor 
eszméitől, hanem a kor beavatkozá-

saitól. A népi irodalomnak is erre van 
szüksége. Értékes hazai növény ez; 
a  világszelekkel együtt hajlongó. Ha 
védeni s nevelni tudjuk: egy nemzet is 
elfér az árnyékában. Üldözés, erőszak, 
megszállás nem fog rajta. De jaj neki, 
ha mi magunk tesszük törzsére a fű-
részt: a hűtlenséget.”

Több hasonló írást is felidézhet-
nék azok közül, amelyek mintegy elő-
készítették a Második szárszói beszéd 
gondolatmenetét. Németh nem min-
den belső vívódás nélkül vállalkozott 
arra, hogy engedve Püski Sándor hí-
vásának, átránduljon a Szárszón ta-
nácskozó írók közé, és felszólaljon a 
nevezetes tanácskozás harmadik nap-
ján (augusztus 25-én). Előadásának 
akkor jelentős sajtóvisszhangja volt, 
és azóta tekintélyes irodalma van, 
s  ez a kezdetben (még a nyolcvanas 
években is) megmutatkozó elhatáro-
lódás vagy értetlenkedés után mára 
egyértelműen igazolta Németh ok-
fejtésének indokoltságát, arra a min-
denképpen helyeselhető megítélésre 
jutva, miszerint a szárszói találkozó 
máig sugárzó legfontosabb eseménye 
Németh László előadása volt. Van-

Szárszói táborozók, az első sorban középen Veres Péter és Darvas József, jobbra a második Erdei Ferenc (Fotó Magyar Hírlap)
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nak irodalmunk és művelődésünk 
sok száz éves múltjában olyan művek: 
főként költemények, de prózai írások 
és tanulmányok, illetve előadások is, 
amelyek minden másnál érvényeseb-
ben és határozottabban vetettek szá-
mot a nemzet történelemformáló ta-
pasztalataival. Néhány Ady-, Babits-, 
József Attila-, Illyés-versre, néhány 
Móricz Zsigmond-, Babits Mihály-, 
Kosztolányi Dezső-, Szabó Dezső-, 
Németh László-, Kodolányi János- és 
Déry Tibor-regényre, illetve elbeszé-
lésre, és ugyancsak néhány Széchenyi 
Istvántól, Kossuth Lajostól, Deák Fe-
renctől, Tisza Istvántól, Teleki Páltól 
és Nagy Imrétől származó politikai 
beszédre gondolok. Kétségtelen, hogy 
Németh László szárszói felszólalása 
is közéjük tartozik. (Érdemes lenne 
egyszer összeállítani ezekből egy tör-
ténelmi szöveggyűjteményt.)

A nevezetes beszédnek most csak 
két fontos motívumát idézem az ol-
vasó fi gyelmébe – hiszen magáról a 
beszédről (hátteréről, fogadtatásáról, 
következményeiről) egy egész köny-
vet lehetne összeállítani. Nos, ez a két 
rendkívül fontosnak és találónak tar-
tott eszmei motívum nézetem szerint 
a következő: először is a nemzet sor-
sának várható alakulása, másodszor 
pedig a kívánatos nemzeti stratégia 
felvázolása, a  kettő természetesen 
szervesen összefügg. A  hamarosan 
bekövetkező történelmi változások 
felől a szárszói szónoknak nem vol-
tak kétségei – szemben azzal, hogy 
az első napon fellépő Erdei Ferenc 
már előre helyeselte azokat a radiká-
lis átalakulásokat, amelyek azután a 
szovjet megszállás és a kommunista 
hatalomátvétel következtében rövi-
desen bekövetkeztek. Erdei vélemé-
nyével ellentétben Németh László 
pontosan tudta és ki is mondta, hogy 
a szovjet megszállásnak milyen súlyo-
sak lesznek a következményei. „Én ezt 
a háborút – idézem a beszéd egyik 
lényeges megállapítását – az első pil-
lanattól mély pesszimizmussal néz-
tem. Nemcsak a háború pusztításai-
tól: megszállásoktól, bombázásoktól, 
a  legjobbak elhurcoltatásától féltet-
tem azt, amit idáig csináltunk, sokkal 
inkább a háború utáni »rendezés«-től. 
Az az »üdvösség«, amellyel Európa 
fog megajándékozni, nem az lesz, 

amely társadalmunk halk folyamatai-
ban készül. Nem is lehet, hisz azokat 
odakinn senki sem ismeri. Előrelát-
ható volt, hogy kívülről neveznek ki 
ránk »megváltók«-at, s  mint minden 
kinevezésnél, ennél is a protekció ér-
vényesül: a dugaszban levők közül az 
lesz a »poglavnik«, akit a külföldön 
élő tanácsadók s hazai sugalmazóik a 
legalkalmasabbnak tartanak. Mond-
juk-e, hogy ezek a tanácsadók – még 
a jóindulatúak is, – keveset tudnak a 
magyarság valódi állapotáról, a rossz-
indulatúak pedig első dühükkel épp 
az ellen fognak fordulni, ami itt a 
bennszülöttek védelmére fölépült, 
s  az ő illetékességüket vitássá tehe-
ti.” Amitől itt Németh László féltette 
a magyarságot, az, jól tudjuk, hiszen 
bővében vagyunk a tapasztalatoknak 
és az ismereteknek, néhány esztendő 
múlván valóra vált.

A  Szárszói beszéd másik igen 
fontos megállapítása az volt, amit 
a szónok az értelmiség szerepéről, 
helyzetéről és küldetéséről mondott. 
Németh László számos írása tanúsítja, 
nemcsak tanulmányai, de regényei és 
drámai művei is, hogy az „értelmiségi 
társadalom” utópiájában találta meg 
azt a szellemi és erkölcsi stratégiát, 
amely hite szerint képes lehet kivezet-
ni az emberiséget és a magyarságot a 
modern kor folyamatos válságaiból. 
Ennek az „értelmiségi társadalomnak” 
az ideálját, de így is mondhatom, az 
utópiáját mutatta fel a nevezetes be-
széd zárógondolataiban. „Én az osz-
tálytalan társadalmat – jelentette ki 

–, ha az nemcsak névleg van meg, de 
az emberek műveltségében is, más-
nak, mint értelmiségi társadalomnak 
el sem tudom képzelni. Ez az osztály 
az, amely a többit lassan magába 
ölelheti. […] Nincs tehát semmi oka 
annak az értelmiségnek, amely ezt a 
nevet megérdemli, csüggedten száll-

nia a jövő zűrzavarába. […] Én pedig 
azt mondom: sosem volt ilyen szép 
értelmiségi embernek lenni, mint 
ma. Csak az értelmiség hivatását ne 
felejtsék el. Értelmiségi foglalkozásu-
kat föladhatják, válthatnak munka-
könyvet, elmehetnek szőlőt kapálni, 
azt azonban ott is tudniuk kell, hogy 
értelmiségi emberek s ma az értelmi-
ség a Noé bárkája. Benne ring mind 
az a hagyomány, küzdés, emlék, amit 
az izgalomba jött emberiség tán haj-
landó volna föláldozni. S benne menti 
magát a Jövő nagy utópiája is: az osz-
tályok valódi összeölelkezése – egy 
megtisztult értelmiségi kultúrában.”

Az imént jelzett két stratégiai 
mondanivaló természetesen szorosan 
összefüggött egymással: a  magyarság 
sorsát és a magyar értelmiség sorsát 
nem is lehetett volna egymástól elvá-
lasztani. Ebben a tekintetben a szár-
szói szónok nemcsak „ideológusnak”, 
hanem „jövendőmondónak” is bizo-
nyult – a magyar értelmiség szinte fo-
lyamatos közéleti szerepvesztésének 
(amelyet, fájdalom, csak ritka törté-
nelmi pillanatokban, így 1956 őszén 
és 1989–1990-ben lehetett elkerülni 
vagy csökkenteni), tehát ennek a sze-
repvesztésnek a veszedelmét és követ-
kezményeit Németh igen jól érzékelte. 
A Szárszói beszéd éppen azt szolgálta, 
hogy ezt a veszedelmet valamiképpen 
el lehessen hárítani, legalább oly mó-
don, hogy a magyar értelmiség legyen 
tudatában annak, hogy mi történik 
hazájával és mi történik vele. Ebben 
a tekintetben Németh László gon-
dolatai, jóllehet megfogalmazásuk 
óta éppen hét évtized telt el, ma sem 
veszítettek aktualitásukból: tanulni 
lehet és kell tőlük az előttünk álló év-
tizedekben is.

(Másodközlés. Első megjelenése a 
Várad folyóirat 2013/8-as számában.)

POMOGÁTS BÉLA (Budapest, 1934) kritikus, tanár, irodalomtörténész, az irodalomtu-
dományok doktora, Széchenyi-díjas (2003).
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Bábeli adományok*

Levelek Kenyeres 
Zoltánnak

2010. március 15.
Kedves Tanár Úr! Olvasom vala-

hol (egyébként éppen honlapodon, 
Babitsod és Kosztolányid – Egy kap-
csolat mozaikjai – végkövetkezteté-
sében), hogy az újabb matematika 
állításai szerint az egymással szemben 
álló kijelentések és vonatkozások (a jó 
öreg Arisztotelészre bizony alaposan 
rácáfolva) néha egy időben is igazak 
tudnak lenni. Szerintem is. (Erről 
egyébként a mellékelt kötet mélyén 
valahol, talán Erich Frommot idézve 
magam is teszek kijelentést.)

Hogy az ellentéteknek ez az egy-
beesése vagy egyszerre való fennállá-
sa mennyire igaz (megállapítás) tud 
lenni, azt Kosztolányi Füst Milán által 
elbeszélt egyik esete (vö. Még egy em-
lékezés Kosztolányi Dezsőről, 1956, in: 
Füst Milán válogatott művei, Szépiro-
dalmi K., 1978) is kiválóan bizonyítja. 
Tudom (sejtem), hogy újabban éppen 
Kosztolányival kívánsz alaposabban 
foglalkozni. Mivel nem lehetek biztos 
abban, hogy még a Te árgus tekintete-
det is nem kerülte-e el a szóban forgó 
anekdota, ide írom.

„A  horgas elméjű szikár úr” egy 
alkalommal beteg kisgyerek kórházi 
látogatására igyekezve arról beszélt az 
őt elkísérő Kosztolányinak (aki mon-
danivalójával sűrű bólogatások közben 
egyet is értett), hogy mennyire helyte-
len a gyerekeket nevelés címén túl ko-
rán a felnőtt társadalom igájába fogni. 

A  kórteremben aztán a gyerek anyja 
mintha igazolni akarta volna Füst ál-
lítását, a  csak nemrég koponyalékelé-
sen átesett kicsit az etikett szabályaira 
igyekezett hajlítani: „köszönj szépen a 
bácsiknak!”. Füst Milán s kaján ördö-
ge (a gyerek nyilvánvaló örömére) így 
válaszolt e fogadtatásra: „Látod ezt a 
ronda bácsit? Mondd néki: Taknyos 
M. bácsi!” Az anya ezen az imperti-
nencián megbotránkozva bizonygatta 
nevelési elveit, melyek szerint („a  bá-
csi” felfogásával szöges ellentétben) 
a társasági elvárások érvényesítésére 
éppen a gyerek érdekében kell minél 
előbb sort keríteni. A  jelenetet és az 
okfejtést fi gyelő Kosztolányi most is 
buzgón helyeselt. A  kórházból távoz-
ván Füst Milán nem is mulasztotta el 
megjegyezni: „Megengedem Dezső-
kém, hogy ne érts velem egyet, de leg-
alább öt percig tarts ki a véleményed 
mellett”. Erre Kosztolányi titokzatos 
mosolyával: „Ne haragudj rám ezért, 
kedves Barátom! Én valóban ilyen em-
ber vagyok. Nincsen véleményem”.

Kedves Tanár Úr! A  véleményal-
kotás e hiánya, e  mosolyogva beval-
lott „elvtelenség” is bizonyára beso-
rolható a „coincidentia oppositorum” 
azon esetei közé, amelyekről Te Kosz-
tolányi és Babits kétféle felfogásával 
kapcsolatban, a  két író egymástól 
eltérő művészi karakteréről szólván 
beszélsz („az ellentétek néha egyszer-
re és egy időben és vonatkozásban is 
igazak lehetnek”). Kosztolányi eseté-
ben egyetlen életművön belül is – ezt 
a fönti anekdota csak megerősíti. Ta-
nulságát, e  sajátos „elvtelenséget” az 

írói alakítás persze az életbölcsesség, 
a  világlátás magasabb szintjére eme-
li (az „opus”, az „oeuvre” világában). 
Gondolom, elég, ha itt éppen csak 
utalok az Esti Kornél-novelláknak 
egyébként általad is idézett, mára már 
közismert, de a korabeli fogadtatás 
idején értetlenséget, sőt megbotrán-
kozást is okozó sajátosságára: az er-
kölcsi megítélés alá vonható pszichi-
kus jelenségek diszparát voltára, villó-
dzó kétértelműségére.

Nem folytatom, ellenkező esetben 
kénytelen lennék e levelemet is beso-
rolni a mellékelt kötet „bábeli” iromá-
nyai közé. Ettől pedig (e  levéltől) már 
mentse meg a jóisten a tisztelt olvasót. 
Túl nagy csalódást azért, remélem, nem 
okozok vele (s  kéretlen okvetetlenke-
désemmel). Fáradozásod, véleményed 
előre is köszönöm. Tanítványi tisztelet-
tel és barátsággal üdvözöllek: S. Pali

2010. május 5.
Kedves Zoltán! Köszönöm szíves 

közbenjárásod, remélem, lesz is va-
lami eredménye. Remélem továbbá, 
hogy nem Dienes-fájljaimtól lett rosz-
szul a számítógéped. Ezt az előadást 
egyébként Dienes Valéria a tihanyi 
szemiotikai konferencián személye-
sen adta elő kilencvenhét vagy kilenc-
vennyolc éves korában. A küldött szö-
veg eredeti gépírás (ennek szkennelt 
másolata). (Vajon tudtál-e vele vala-
mit kezdeni?)

Nem hagy nyugodni egy nem is 
olyan régi (vagy nem is olyan közeli) 
történet, benne egy részemről mind-
eddig refl ektálatlanul hagyott meg-

Fotó: Kállay Kotász Zoltán

* Írások a szerző Bábeli adományok c. könyvéből (Napkút Kiadó, 2011).
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jegyzéseddel. Bevallom: egy ideje a 
bögyömet nyomja, talán a legjobb, ha 
most kibeszélem magamból. Biztos 
Te is emlékszel rá, valamilyen doktori 
vagy kandidátusi disszertáció védésé-
ről volt szó, melynek során az előadó 
Kaff ka Margitot a mai gender-divat-
nak megfelelően kívánta interpretálni, 
valahogy így: „női identitás”. Te akkor 
felszólaltál s megjegyezted: talán óva-
tosabb kézzel kellene az identitás kér-
déséhez nyúlni, mert ha Kaff kát a női 
identitás utcájából közelítjük (közelít-
hetjük), akkor ugyanilyen joggal köze-
líthetnénk pl. magyarságának utcájá-
ból is (vö. pl. Színek és évek). Túl azon, 
hogy e kérdésfelvetés már önmagában 
is elgondolkodtathatta az előadót, Te 
még hozzá is tetted: „identitás márpe-
dig csak egyéni lehetséges”.

E  megjegyzésed ütötte a szöget a 
fejembe. Nem azért, mintha engem 
itt és most különösebben éppen a 
Kaff ka-kérdés érdekelne. Ebben, a ku-
tatások irányát, folyását, hangsúlya-
it, tematizáltságát stb. is fi gyelembe 
véve, megengedem, igazad lehet. De. 
Ugyanakkor alaposabban is meg kellett 
néznem a lapot (kártyádat), amellyel 
az előadóét ütötted (és vitted). Sejtem, 
hogy amit akkor ott láttam-hallottam, 
az a jéghegynek (felfogásodnak) csu-
pán a csúcsa. Ennek ellenére vagy ép-
pen ezért én a helyében nem fogadtam 
volna el az érvedet (persze akkor már 
nem ő lettem volna – hanem, csak, 
én.) Felfogásom szerint ugyanis kol-
lektív identitások is léteznek (egyre ke-
vésbé, elismerem, de még mindig, hála 
istennek). S hogy léteztek, ez a nem is 
nagyon távoli múltban még egyáltalán 
nem volt kétséges. Elég, ha itt olyan 
klasszikusokra utalok, mint Petőfi , 
Ady, József Attila vagy Illyés Gyula. De 
hogy ez mai irodalmi életünk neural-
gikus pontja, elismerem, és sajnálattal 
konstatálom. Mintha a skolasztika ko-
rába hátráltunk volna vissza. Én egyéb-
ként így is tekintem e vitát: harc az 
univerzálék kérdése körül.

Az az érzésem, hogy e problé-
mát pusztán teoretikusan sohasem 
lehet megnyugtató módon tisztáz-
ni, vagy csak úgy, ahogy a skolasz-
tika is tudta. Vagy ahogy a Gulliver 
firtatja: melyik végén kell a tojást 
feltörni, a  vastagabbikén-e vagy a 
vékonyabbikén. S ha már itt tartunk, 
azt is firtatni lehetne, hogy melyik 

volt előbb: a  tojás vagy a tyúk? (Ez 
utóbbira egyébként van megnyug-
tató válasz. A  tyúk. Hogy miért? 
A  Jóisten nem volt bolond a tojást 
teremteni először – akkor neki kel-
lett volna kiköltenie.) A  válasz ko-
molytalansága nyilvánvaló, de lehet 
komoly olvasata is. Mikszáth jut 
eszembe, aki egyszer az Akadémia 
üléséről tudósított, s  meglepődött, 
hogy képviselőtársaival szemben az 
akadémikus urak gyakorlati kérdést 
(ti. hogy ki legyen az elnök) elegáns 
módon elméletileg, a kompatibilitás 
kontra inkompatibilitás fölvetésével 
oldották meg. Szerintem az identi-
tás felfogásában is hasonló a teória 
szerepe. Az, hogy uneversalia ante 
rem vagy in re stb., bizonyos érte-
lemben ízlés kérdése. Ezzel csupán 
azt akarom mondani, hogy értékvá-
lasztásé. Erről pedig (bizonyos ke-
retek között maradva) csakis disku-
rálni érdemes. Vagyis ott elkezdeni, 
ahol a vége van.

Bocsánat a csapongásért. Azért is, 
amiért a levélírás (mániájának?) örvé-
nye fölé vittelek. Remélem, nem kö-
veted a példámat – veszélyes. Figyel-
medet azonban előre is köszönöm, 
s barátsággal üdvözöllek: Pali

2010. május 6.
Kedves Zoltán! Sokat töprengtem 

leveleden (pedig még egy napja sincs, 
hogy „kézhez vettem”). Sok mindent 
kavar és forgat, mint egy mosógép, 
s most alig tudom, mit emeljek ki be-
lőle. (Mindenesetre megvárom, amíg 
lejár a program.)

Talán a „kollektívum” kérdését. 
Megértem „eluralkodásával” kapcso-
latos aggodalmaidat, sőt, osztom. De 
azt már nem gondolom, hogy ennek 
(az eluralkodásnak, a  kizárólagos-
ságra törekvésnek, vagy nevezzük 
bárminek) maga a kollektívum lenne 
az oka. Totális rendszert (újabban!) 
akármire lehet építeni – médiaura-
lomra is. Hálózatokra, mit tudom én! 
(E tekintetben fi gyelemre méltó dol-
gokat Kiss Lajos András és Kovács 
Gábor könyveiben olvastam – vö. 
Haladásparadoxonok – bevezetés az 
extrém korok fi lozófi ájába, illetve: 
Az utolsó kísértés – változatok a ha-
talomra, mindkettő Liget Könyvek.) 
A  magam részéről ezek után nem 
szívesen állítom szembe az egyest az 

általánossal (mérsékelt realista len-
nék? – universalia in re?). Lehet. Már 
csak azért is, mert meghatározni 
bármit is csak valamiféle nemfoga-
lom alatt tudok (megkülönböztetve a 
megkülönböztetendőket). Magamat 
is csak így (emberként, magyarként, 
cigányként, bevándorolt feketeként, 
angolként) azonosíthatom. Hogy 
hova álljanak ezek után (s a vicc sze-
rint) a belgák, én sem tudom. De ez 
legyen az ő gondjuk. Jut még eszem-
be Farkas Attila Márton könyve is, 
ez már a mai magyar közbeszédről 
(Arrobori – Liget). Ebben mindenféle 
őrültség szépen le van írva (akárcsak 
Defoe-nál az angol pöcegödör). Any-
nyi mindentől kellene félnem ezek 
után, hogy már nem is félek. Ez per-
sze nem igaz, félek én magyarként is, 
zsidóként is, cigányként is becsüle-
tesen és rendesen mindentől. Most 
már baráti üdvözletekkel is: Pali

2010. szeptember 21.
Kedves Zoltán! A nyáron többször 

eszembe jutottál. Mi tagadás, aggaszt, 
hogy keveset tudok az egészségi álla-
potodról. Remélem, a nyarat gyógyu-
lásra használtad! Én mindenfélére, 
de többnyire kifolyt a kezeim közül. 
Nemrég hallottam Horváth Ivánt a 
rádióban irodalomtörténetéről (a „vil-
lanyspenótról”) nyilatkozni. Az iro-
dalomtörténet poszt-posztmodern 
teóriáját fejtegetette, kíváncsivá tett, 
hát megnéztem bevezetését az inter-
neten. Tetszett, hogy van „prekon-
cepciója” – az irodalom bizonyos né-
zőpontból olyasmi, mint egy kávéau-
tomata: csak akkor ad ki valamit, ha 
bedobjuk az érméinket. Ha van ilye-
nünk. Neki van. Eddig rendben is len-
ne, de H. I. szerintem nem kávét töl-
töget (oszt) – sokkal inkább ítéletet, 
ahelyett, hogy megértene, hogy meg-
értésre (konszenzusra, párbeszédre, 
a  szociális minőségnek legalább a 
fönntartására, akármire) törekedne. 
Ezzel pedig (számomra elfogadhatat-
lanul) kirekeszt. Ilyen alapállásból föl 
sem merülhet az igazság kérdése, pe-
dig ugyancsak ezt feszegeti. Még azt 
is megengedem, hogy igaza van, de 
az igazság nem bot stb. Itt küldök egy 
verset, egyelőre nem kívánom megje-
lentetni, de szeretném, ha Te olvas-
hatnád. Jó egészséget kívánok, baráti 
üdvözletekkel: Pali
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Levél Sipos Lajosnak

2008. november 29.
Kedves Lajos! Nem ismerlek erről 

az oldaladról, ezért némi kis aggoda-
lommal kérdezlek: ugye nem veszed 
rossz néven, ha szembe dicsérnek? 
Ezt azért kell kérdeznem, mert elol-
vastam (végre) Tamásidat (Tamási 
Áron, Élet- és pályarajz, Elektra Ki-
adóház, 2006). Meg kellett állapíta-
nom, hogy ennek a fi ckónak igen nagy 
szerencséje volt: ennyire értő fülekre 
találni, s  mindjárt a szomszédságból 
(talán a rokonságból is?), nem utolsó 
kivételezettség. Mindvégig, minden 
mondatában nagyon élveztem köny-
vedet. Úgy is, mint fogalmazást, de 
lefegyverzett (pedig nem könnyen 
tudom megadni magam) – megfo-
gott megállapításainak pontosságával, 
arányosságával és méltányosságával, 
a  szakirodalom szuverén felhaszná-
lásával is. Milyen kitűnő pl. a žme-
gači valószerűség kontra nyelvsze-
rűség fogalmainak adaptálása pl. az 
Ábel-elemzésben. S  egyáltalán: az 
értelmező alázata a művel és élet-
művel szemben: nem beskatulyázni, 
hanem kibontani és megvédeni akar, 
az újabb keletű, modern fegyverzetű 
értetlenségekkel szemben is. És tud is 
(felfogásomban kb. ezt jelenti a szuve-
rén irodalom-felhasználás). Ha mégis 
néha a fejemet csóváltam, erről nem 
Te tehetsz, kedves Tanár Úr! Egy ki-
csit bántott Tamásinak a Kádár-re-
zsim utolsó éveiben a hatalommal 
szemben mutatott engedékenysége, 
s  azt sem értettem egészen, miért 
kellett mindig, mindjárt (négyszer 
is!) megnősülnie és elválnia. Persze 
tudom, emberek vagyunk, esendősé-
geinkkel együtt igazán színes a kép. 
A  Te könyved azonban mindenféle 
esendőség nélkül színes és gazdag. 
Köszönöm, és gratulálok szeretettel 
és üdvözlettel: S. Pali

Levelek Búzás Hubának

2008. október 27.
(részlet)

Drága Barátom! A Te tollad köny-
nyedén fut a papíron gondolataid 
nyomában, én meg olyan vagyok, 
mint egy tyúk vagy kappan toll nél-
kül: leforrázva. Vagy mint az ökör: 

húzom lustaságom igáját, verem a 
billentyűket. És itt van még Hegel is, 
aki elől, látom már, nem térhetek ki 
szó nélkül. Jön szembe velem. Meg 
kell adnom magam, kedves Hubám, 
el kell ismernem „e  közhelyes fi ckó” 
zsenialitását. Hanem az az övé, s csak 
ritkán magyarázóié. Hegelt könnyű 
leegyszerűsíteni. Túlságosan nagy a 
csábítás erre. Nem véletlenül persze, 
mert Hegel, miközben az arisztote-
lészi azonosság tételét a tagadáséval, 
illetve a tagadás tagadásáéval vál-
totta föl, s  ezzel megújította a logi-
kát, ugyanakkor (ontológiája révén) 
önkényes kiterjesztésének hibájába 
is esett: a  logikai kategóriákat on-
tologizálta. Túl fényesre sikeredett 
így lételmélete és világmagyarázata. 
Ma már ez eléggé nyilvánvaló: a  va-
lóság (a rajtunk kívüli, de a bennünk 
lévő is) túlságosan heteronóm ahhoz, 
hogy jelenségeit néhány logikai vo-
natkozásra redukálni lehetne. A  vi-
lágszellem önmozgásának, az abszo-
lút eszméhez vezető útnak általa föl-
állított (meglehetősen determinisz-
tikus, determinisztikusan-optimista) 
teóriáját a történelem, történelmünk 
(sajnos) sehogy sem akarja igazolni. 
Minduntalan lekési a hegeli vonathoz 
a csatlakozást. Kénytelen szaladni 
utána. A fejlődés szép eszméje ennek 
következtében (mintegy kifi camítva a 
bokáját) elkezd sántítani. Legalább-
is az én szememben, kedves Hubám 
– ezért történhetett, hogy hegeli 
okfejtésed iránt (elismerem: eléggé 
udvariatlanul) csak kevés megértést 
tudtam tanúsítani. Ugyanakkor el kell 
ismernem Hegel gondolatfutamainak 
kivételes ökonómiáját, a bennük mu-
tatkozó valódi bölcsességet. Szinte 
félelmetes világának tágassága, ta-
pasztalatainak bősége, találatainak 
hajszál-pontossága. Ha ezekre tekint 
az ember, hajlandó megfeledkezni 
rendszerének közismerten gyenge lá-
bazatáról. Azt hiszem, az előbbiekben 
(és inkább csak ezekben) mi is nyu-
godtan követhetjük (vagy idézhetjük). 
Most én is megpróbálkozom vele, ép-
pen az általad fölvetett témában (té-
ged idézlek): „a  gyanútlan olvasókat 
elgázoló arc-nélküliek”, az „irodalmi 
turkálók” jellemzésére. (Hegelnek ez 
az okfejtése igazi trouvaille, a  lehető 
legpontosabb, fogalmazóját a tárgy 
abszolút birtokosának mutatja.)

Az Esztétika első részének har-
madik fejezetében, a  művészről szóló 
alpontokban olvasom a következőket 
(Fölteszem, Te is ismered, de bemá-
solom, mert bemásolni is élvezet.). 
Mindenekelőtt az ihlet jellemzése-
ként: „Az igazi ihlet valamely meg-
határozott tartalmon lobban lángra, 
amelyet a képzelet – művészi kifeje-
zése céljából – megragad; az ihlet en-
nek a tevékeny alakításnak az állapota 
mind a szubjektív bensőben, mind a 
műalkotás objektív kivitelezésében, 
mert mindkét tevékenységhez nélkü-
lözhetetlen.” Már ebből a meghatáro-
zásból is kitűnik Hegel alapkoncep-
ciója a műalkotás lényegéről: az igazi 
műalkotásban a tárgyi és a szubjektív 
oldalnak maradéktalanul eggyé kell 
válnia. Szinte paradox, de Hegelre 
nagyon is jellemző, és telitalálat érté-
kű, hogy az alkotásnak éppen ebben 
a „tárgyszerűségében” látja a művész 
(a művészet) eredetiségét. Erről a Mo-
dor, stílus és eredetiség című részben 
a következőket írja: „Az eredetiség 
ennélfogva a valódi objektivitással 
azonos, és oly módon egyesíti az áb-
rázolás szubjektív és tárgyi elemét, 
hogy a kettő már semmiféle idegen 
mozzanatot nem tartalmaz. Az egyik 
vonatkozásban ezért a művész legsa-
játabb bensősége fejeződik ki általa, 
másfelől mégis csupán a tárgy termé-
szete tárul fel, úgyhogy a művész sa-
játszerűsége kizárólag a tárgy sajátsze-
rűségeként jelentkezik, és ugyanúgy 
ebből a tárgyból jön létre, amiképpen 
a tárgy az alkotó szubjektivitásából.” 
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A  művész és a tárgy „sajátszerűsége” 
tehát összetartozik, ha nem, a  műal-
kotás eredetisége, sőt, maga a művé-
szet szenved csorbát. Ilyenkor jön az 
„idegen elem”: a szubjektív önkény, az 
„ötletbörze”, a  művészet címén foly-
tatott szélhámosság és különcködés. 
Erről-ezekről a következőket olvasom: 
„Az eredetiséget ezért mindenekelőtt 
el kell határolnunk a puszta ötletek 
önkényétől. Mert eredetiségen rend-
szerint különcségek létrehozását értik, 
amelyek az adott módon kizárólag egy 
bizonyos szubjektum sajátjai, senki 
másnak nem juthatnának az eszébe. 
Ez azonban csupán rossz partikula-
ritás.” E  jellemzést Hegel még humor 
és irónia címszavak kapcsán is foly-
tatja, ugyanilyen értelemben, úgyhogy 
ezektől már eltekinthetünk. A  fönt 
mondottakból az is nyilvánvaló, hogy 
az ilyen „alkotóművészek” (állítólagos 
„alkotóművészek”) kóklerkedésének 
leleplezéséhez nem szükséges sem-
miféle „regressziót” feltételeznünk 
(ahogy állítod). Ezek az urak vagy höl-
gyek már Hegel korában is kiválóan 
működtek.

Levelek Németh István 
Péternek

2008. szeptember 2.
(részlet)

Elkezdtem Czigány Györgyről szó-
ló monográfi ádat (Kalitkában is ma-
dár, Hungarovox K., 2006) is olvasni, 
kitűnő olvasmány, jó kalauz. Értőn 
vezet a versek és az életrajz világában 
is. Vajon Cz. Gy.-höz is személyes szá-
lak fűznek? (Lehet, hogy édesapádnak 
tanítványa volt? Győrben?) Kicsi ez a 
magyar glóbusz – biztos voltam ben-
ne, hogy hamar találunk (még) közös 
ismerősökre. Tehát „Czoma direktor 
úr”, egykori egyetemi csoporttársam 
apja s a Te nagyapád barátok voltak! 
Sajnálom, hogy édesapádat el kellett 
veszítened. Az én szüleim igen korán 
elmentek, édesanyám nem érte meg a 
hatvanat, őt több mint huszonöt, apá-
mat több mint tíz éve temettük (hár-
man vagyunk testvérek).

S  hogy kérdésedre is válaszoljak: 
érettségi után (’63-ban) költöztem el 
Paksról, azóta (Ágh István szavával) 
én is a „hűséges hűtlenek” közé tar-

tozom. A  „hűség” persze az én ese-
temben sokkal inkább jelent érték-
rendhez, mint helyhez való kötődést. 
Nem tudom egy szóval megnevezni 
a szülőhelyemet: Bezenyén születtem 
(Kormos István pátriáján is túl), de itt 
azóta csak egyszer jártam, ide a há-
ború véletlene vetette anyámat (s  ér-
telemszerűen: engem). Apám csak 
hat évvel később, malenkij robotból 
hazatérve láthatott először, Pakson, 
a  nagyszülők házában. Itt gyerekes-
kedtem, Pakshoz kötnek emlékeim 
– persze ez más Paks, mint a mai. 
Szülőföldem sokkal inkább létezik 
időben, mint térben. Nekem kell hor-
doznom, hogy legyen. De van.

Kedves Pista! Verseidet is szeret-
tem volna elolvasni, sajnos, a  Sza-
bó Ervin Könyvtárban hiába. Pedig 
a költőre is kíváncsi lennék. Vajon 
hol juthatok verseskönyveidhez? 
(A  könyvtárost kérdezem.) S  üdvöz-
löm barátsággal mindkettőtöket (vagy 
mindhármótokat): Pali

Ui.: Egy kissé kései (ti. az ui.) – de 
közben befejeztem Czigány-könyved 
olvasását. A  „témához”, Cz. Gy.-höz: 
verseihez, de személy szerint ő ma-
gához is nagy szeretet fűz, most, tük-
rödből nézve még inkább. S látom azt 
is, amit fönti levelemben még nem: 
édesapád osztálytársa volt, nem pe-
dig tanára Cz. Gy.-nek. (Egyébként, 
nem tudom, észrevetted-e: nagyjából 
másfél évtized van közöttünk – ez is 
egy névsor: Czigány, Suhai, Németh.)

2008. szeptember 8.
Kedves Pista! Köszönöm a velem 

való foglalkozást, ahogy te nevezed: 
a  „bíbelődést”. Több ez annál. Sajnos, 
a  dolgodat minden igyekezetem elle-
nére is csak kevéssé tudom megköny-
nyíteni. Mint a mellékletekből kide-
rülhet: kaptam (talán a nagy hallga-
tásokra válaszul? – s lehet, hogy tíz 
évenként?) biztatást és elismerést is, 
méghozzá igazán érdemes személyek-
től, de mintha Vészi Endre jó jósnak 
bizonyult volna: időnként föl kellett 
fedezni engem. Ez jó is, meg rossz is. 
Rossz: miért nem volt elég egyszer? Jó: 
úgy látszik, van mit fölfedezni rajtam 
(vagy bennem). Nem tudom, Csűrös 
Miklósnak a Kortársban megjelent 
tavalyi kritikája ezt a benyomást erő-
síti-e – vagy ő már ismerősként üdvö-

zöl? Majd Te eldöntöd! Mindenesetre 
érdekes fényt vetünk mi Búzás Hubá-
val a közelmúlt irodamára: itt van két 
szakállas csecsemő. Nem tudni, hogy’, 
de egyszerre csak előálltak.

Kíváncsian várom tudósításodat 
bazsi-i élményeidről, a  sümegi bú-
csúról. (Ágh István visszaemlékezé-
seiből is látom, hogy a Ti vidéketeken 
milyen fontos esemény a búcsú – ezt 
én, sajnos, a magam pátriájában nem 
tapasztaltam.) Nagyon tetszett Czi-
gány-köteted: megkapott benne az ér-
tékek iránti teljes odaadás (a feltétlen 
szeretet) képessége. Hol juthatok ver-
seidhez? S  ugye 10-én találkozunk? 
Én már fölkészültem. Barátsággal üd-
vözöllek: Pali

2009. március 8.
(részlet)

… A  reformáció genfi  emlékműve 
előtt megszólaló Illyéssel tartok (még 
akkor is, ha magamat „katolikusnak” 
tudom). Mit számít, ha „a kétféle had 
papjai” szószékeikről „bent még ősi-
mód dörögnek, / de kijövet az utcán 
átköszönnek / s ujjon mutatják, hogy 
hány órakor / s kinél lesz ferbli-kör 
vagy harcsa-tor / s egy kis ital”. Tu-
dom, irodalmi életünk „véresen ko-
moly” valósága még messze van a hit-
béli kérdések e kedélyes-patriarkális, 
de nagyon is praktikus „megoldásától”, 
számomra mégis ez, ez a „megmoso-
lyogtató” a szimpatikus és kívánatos. 
Nem remélek, nem is akarok egy hitet, 
de megértést igen. Megint csak Ily-
lyéssel szólva: „Értsük meg egymást!” 
Ha Veres Péter annak idején „nép-
ben-nemzetben” gondolkodott, én 
hajlamos vagyok „ellipszisben” gon-
dolkodni. (Véletlenül sem „körben” 
– a „kör” csak egy középpontot enged 
meg, az „ellipszis” azonban kettőt – a 
Másik, egy másik álláspontját, s ezzel 
máris a dialógus lehetőségét.)

Esszék, kritikák
Világteremtés – 
történetekkel

A  történet és szinonimái olyan 
szóbokrot alkotnak, amelynek egyes 
elemeit a köznyelv és a tudomány is 
használja anélkül, hogy értelmüket, 
jelentésüket illetően általános kon-
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szenzusról beszélhetnénk. Ha valaki 
tehát ilyen kifejezéseket használ, mint 
történet, történelem, történés, törté-
netmondás stb., elsőrendű feladata és 
érdeke, hogy az általa a szónak tulaj-
donított jelentést világossá tegye.

A  nehézségek másik része fogal-
mi természetű, s  a szövegmagyarázat 
tárgykörébe tartozik. Mind a történe-
lem, mind az irodalom tudományának 
különböző korszakai voltak, s  ezek 
történelemképe lényegesen különbö-
zött. A pozitivizmus pl. a megismerő 
és tárgya egymástól való függetlensé-
gét, az „objektív” történelmi „törvény-
szerűségek” megismerhetőségét hang-
súlyozta. A  szellemtörténet ugyanezt 
a hozzáállást az intuíció jegyében s 
egy-egy korszak „uralkodó eszméivel” 
szemben kívánta érvényesíteni. Nem 
így az elmúlt évtizedek hermeneuti-
kája, amely a hatástörténeti tudatot 
tartja fontosnak, vagyis az értelmezé-
si, sőt értelemadási törekvést. A  szö-
veg tanulmányozásába (mint valami 
párbeszédbe) a kutató (elme) saját 
kérdéshorizontját is bevonja. Ilyen 
értelemben olvasandó a „modern” 
hermeneutika atyjának, Hans-Georg 
Gadamernek a kijelentése: „aki egy 
szöveget olvas […], maga is benne 
van a szövegben. Ő  is hozzátartozik 
a szöveghez, melyet megért”. A törté-
nelemmel adott hagyomány fölött (az 
utókor valamiféle többlettudásának, 
hamisan értelmezett fölényének bir-
tokában) nem „ítélkezni” kell tehát. 
A  feladat e hagyomány párbeszédbe 
vonása, megértése, amely ennek ered-
ményeként mindig önmegértés is. 
Semmiféle értelem nem lehetséges e 
dialógus előtt. Mivel nincs két azonos 
értelmező, nem lehetséges két azonos 
értelmezés sem. A történelem (ha van 
ilyen egyáltalán) egy, a  történet vi-
szont annyi, ahány a vele diskurzusba 
elegyedő személy. Ha mindezt emlé-
kezetünkbe idézzük, világossá válik, 
miért van szükség időnként az iroda-
lom történetének újraírására. Nem 
egyszerűen az ismeretek „bővülése” 
igényli e munkát, hanem a szemlélet 
változása, új nemzedékek új horizont-
jának a megjelenése. Elég, ha itt éppen 
csak utalok a magyar irodalom utóbbi 
évtizedeinek nagy tudományos para-
digmaváltására, s  ennek eredménye-
ként az összefoglaló munkákra: már 
címükben is, mintegy homlokukon 

hordozzák sajátos történelemfelfogá-
sukat. Az egyik az 1964-es, hatköte-
tes mű (népszerű nevén a „spenót”): 
A magyar irodalom története. A másik 
egészen friss: A magyar irodalom tör-
ténetei. A címben csupán egy jottányi 
az eltérés, de micsoda különbség a 
szemléletben! Az egyiket a „történel-
mi célelvűség”, illetve a „megkérdője-
lezhetetlen objektivitás és totalitás” 
(marxista) követelménye, a  másikat 
éppen az előbbiek tagadásaként az 
irodalomtörténeti „narratívák” „plu-
rális modelljének” s a „nyitott törté-
net-elbeszélés” ideálképének napjaink 
tudományosságára jellemző felfogása 
hívta életre. (Hogy milyen sikerrel és 
saját elvei jegyében-e – erről most ne 
beszéljünk!)

A  mai ember történelemről szól-
ván valamilyen lineáris eseménysort 
hajlamos elképzelni, amelynek eleje, 
közepe és vége van. Ez a hármas ta-
golás nagyjából megfelel civilizációnk 
időképének: a múltról, jelenről és jö-
vőről alkotott felfogásunknak, amely, 
mint azt pl. Vilém Flusser Az írásról 
szóló könyve mutatja, maga is törté-
nelmi termék. Történeti konstrukció, 
melynek kialakulásában a szóbeliség-
ről az írásbeliségre való áttérés ját-
szotta a döntő szerepet. Csak a betű-
jelek egymás utáni sora, szakadatlan 
áradása alapozta meg ugyanis az em-
ber tudatában a linearitás képzetét, 
amelyet aztán az eddig körben forgó 
idő fogalmára is átvittek, megalkotva 
ezzel a kronológia, az időbeli egymás-
utániság (és a múlt, jelen, jövő) el-
képzelésének lehetőségét. Ez egészen 
más „történet”, mint amit a „rituális 
koherencia” korában, a szóbeli hagyo-

mányozás világában átélt az archaikus 
ember. A mitikus szövegekben még a 
világ ősi rendjének ciklikus időszerke-
zete érvényesült, szemben a születés 
és halál két végpontja közé szorult 
egyéni életek vagy a rend megszegését 
jelentő egyedi esetek későbbi, lineáris 
(és sokszor tragikus) történéseivel.

Volt idő, amikor az idő (túl vagy 
innen a linearitáson) visszafelé is 
folyt. A középkori ember pl. a bibliai 
utolsó ítéletre várakozva a jövőt mint-
egy megelőlegezte: „A  kereszténység 
története […] egyfelől a végidőkre 
való szüntelen várakozásnak, másfelől 
a világvége folyamatos késlekedésé-
nek a története. […] Ez a jövő nem az 
idők végén helyezkedik el, a linearitás 
jegyében, hanem az idők vége eleve 
csak azért tapasztalható, mert az egy-
ház már mindig is magában hordoz-
ta.” Reinhart Koselleck eme okfejtését 
Elmúlt jövő című könyvéből idéztem. 
E  cím a maga beszédességével már 
önmagában is mutatja az idővel kap-
csolatos fogalmaink egyáltalán nem 
„természetes”, nagyon is konstruált 
jellegét.

Nem árt, ha tudjuk: minden lát-
szat ellenére magunk teremtjük 
nemcsak történeteinket, de (általuk) 
önmagunkat és világunkat: történel-
münket is. Minden történet (és törté-
netmondási szisztéma) egy identitás 
alapkőletétele. Világteremtés a tények 
széthulló birodalmában. A  felelősség 
pedig ott kezdődik, ahol ez a világte-
remtés is: a  Másikkal való találkozás 
határán és hatására.

(A  Liget, 2008/2. számának írása 
alapján.)

SUHAI PÁL 1945-ben született Bezenyén. Pakson érettségizett, 1968-ban az ELTE BTK 
magyar–történelem szakán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses középiskolai tanári diplo-
mát szerzett. Előbb a TIT Budapesti Szervezetében szervezőként dolgozott, majd a 31. sz. 
Szakmunkásképző Intézetben, illetve a Vas utcai Kereskedelmi Szakközépiskolában tanított. 
Időközben az OPI-ban tantárgygondozói állást is vállalt. 2005 óta nyugdíjas. Irodalom tan-
könyvcsaládját a Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban Pedagógus Kutatói Pályadíjban 
részesítette. A Magyar Írószövetség tagja. Kötetei: A magunk kenyerén (kortárs költők vers-
antológiája), Szépirodalmi, 1971; Akár az üldözött (versek), Magvető, 1984; Mikszáth Kál-
mán kritikai kiadás 78. és 80. kötet (sajtó alá rendezés Rejtő Istvánnal), Akadémiai, 1984, 
1987; Porba írt sorok (versek), szerzői kiadás, 1994; Irodalom, művészet az alteritás korában 
(tankönyvcsalád, 1–3. kötet), Holnap, 2004; Kísértetek kora (versek), Orpheusz, 2005; Gyer-
mekrajzok (versek), Holnap, 2007; Tudósítások a katedráról (tanulmányok, esszék a közok-
tatásról), Orpheusz, 2007; Külön körön (versek), Napút Káva Téka, 2010; Bábeli adományok 
(irodalmi levelek, esszék, kritikák), Napkút, 2011; A  tükröd én vagyok, nézd (Válogatás a 
Búzás Hubával való irodalmi levelezésből), Napút Káva Téka, 2012; Szigorú napok (versek), 
Napkút, 2012; Vallomás sötétből (R. M. Rilke hatvankét versének fordítása), Orpheusz, 2014; 
Bábeli adottságok (irodalmi levelek, esszék, kritikák), Napkút, 2014.
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A népművészet napszámosa. 
Keszler Mária életútja és írásai

Dokumentumok a néptáncmozgalom hőskorából – 
Bura Ibolya összeállításában

A Magyar Pedagógiai Társaság új 
kiadványaként megjelent kötet tisz-
telgés egy jelentős életút előtt a 90. 
születésnapon. Az ünnepelt Keszler 
Mária pályafutását az oral history 
módszerével és forrásdokumentu-
mok közlésével tárja elénk a szerző 
Bura Ibolya. A rögzített beszélgetések 
anyaga mellet az ágyneműtartóban és 
az íróasztal legalsó fi ókjában poro-
sodó, többségében az 1970-es évek-
ből származó archív dokumentumok 
(emlékeztetők, jegyzőkönyvek, jelen-
léti ívek) gazdagítják a kötetet.

A történelmi kort, a közművelődés 
korabeli állapotát bemutató szemel-
vényekkel, valamint a Keszler Mária 
életútjában kiemelkedő szerepet ját-
szó szakemberek vázlatos pályaképe 
foglalják keretbe az életrajzot. A  szer-
ző, Bura Ibolya egymásba fonódva, 
elsősorban az életút időrendjéhez 
igazodva rendezte össze anyagát. Az 
életrajz-pályakép és a forrásdokumen-
tumok váltakozva követik egymást. 
A kötet utolsó harmadában néhány, az 
ünnepelt tollából származó írás olvas-
ható, amelyek munkásságának egy-egy 
kiemelt jelentőségű részéhez kapcso-
lódnak, majd róla egykor írott mélta-
tások, végül Keszler Mária írásainak 
bibliográfi ája következnek.

Aki Keszler Mária életútját követ-
te, tudja, hogy a gyerektánc, táncpe-

dagógia, illetve a nemzetiségek – kü-
lönösen a német nemzetiség – folk-
lórja, népművészeti mozgalma állt a 
pálya fókuszában.

Ajánljuk a kötetet a kortársaknak, 
akiknek módjukban áll közös emlé-
keket idézni, ajánljuk a tanítványok-
nak, akik átgondolhatják, hogy a XX. 
század második felének folklorizmus 

mozgalmainak mi a történelmi jelen-
tősége és mik a tanulságai, ajánljuk 
az utókornak: ne csak értse a hagyo-
mányokat, de vállalja is a stafétát, 
ajánljuk kutatóknak (akár szakdolgo-
zóknak, doktoranduszoknak), akik új 
forrásokat találnak, pedagógusoknak, 
akik hitet, erõt meríthetnek az életút 
tapasztalataiból.

SÁNDOR ILDIKÓ a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely Oktatási 
és Közművelődési Osztály Folklór szakterületének osztályvezetője, néprajzos.

TRENCSÉNYI IMRE az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának témavezetője, 
a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára.
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„…Hanem vagyok Úristen követje…”
A téli ünnepkör dramatikus szokásaiból – 

Nemzetközi Betlehemes Találkozók játékszövegei

Huszadik évét ünnepelte a Ta-
lálkozó – 2009-ben –, amikor a fenti 
címmel jelent meg kötet a Nemzetkö-
zi Betlehemes Találkozókon bemuta-
tott játékok szövegeiből, melyek a ka-
rácsonyi dramatikus játékok legtöbb 
fajtájára mutatnak példát a történelmi 
Magyarország minden tájegységéről. 
Összehasonlíthatók a nagy misztéri-
umjátékok a rövidebb pásztorjátékok-
kal, és a különleges bábtáncoltató já-
tékoknak is több változata olvasható. 
Az ötszáz oldalas mű kiegészül a Bet-
lehemes Találkozók DVD felvételeivel.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
elődintézetében Dr. Tömöry Márta 
DLA szerkesztésében és Dr. Szacsvay 
Éva PhD lektorálásával – a Szülőföld 
Alap támogatásával a Magyar Nyelv 
Éve alkalmából – megjelent hasznos 
kézikönyv mindazoknak jó segítség, 
akik búvárkodni szeretnének a hagyo-
mányok világában és felelevenítenék 
a betlehemezés szokását, vagy egy-
szerűen csak megismerkednének vele, 
mert vonzza őket a drámaszövegek 
bölcsessége, szakralitása és jókedvű 
humora.

A  könyv pdf. formátumban letölt-
hető az internetről, a  könyv címének 
beírásával.

Borítóján a szenttamási betlehe-
mezők láthatók: „Az angyali vigasság” 
mondói, Blanka tisztelendő nővér di-
ákjai az 1930-as évek elején.

„A  hatvanhat játékszöveget tar-
talmazó kötet szerény merítés ab-
ból a tengerből, melyet őseink téli 
ünnepköri szakrális hagyatékának 
nevezünk. Immár a 20. évét ünnep-
lő találkozónkat az égi Vendég befo-
gadása jegyében indítottuk, s  évről 
évre összegyűlünk, mi hét országi 

magyarok (s  a velünk élő nemzeti-
ségek), hogy együtt vegyünk részt a 
nagy örömben.

Az összegyűjtött szövegekben ott 
fénylik a hit, a  megvilágosodás élmé-
nye: hogy Isten Fia leszállt az istállóba 

– s vállalt minket a keresztfáig –, sze-
retetből. De bennünk csillog eleink, 
testvéreink szivárványos kedve, böl-
csessége, humora is – ahogy népünk 
ezt a jóhírt fogadja.

Az idő sürget: közkinccsé tenni e 
szövegeket. Hisz sok játékot elsodort 
a változás, a  kiürülő falvakban nem 
járnak már a jóhír kis követei. Sorra 
elmennek azok is, akik át tudnák adni 
a titkos tudást, a  gesztusok nyelvét, 
az ének módját, s  a ládában őrzött 
rendkívül szép viseletet. És mekkora 
invenció kívántatik a komikus Öre-
gek, az ősök maszkjaihoz, kellékeihez, 
a  játszó kedv átplántálásához! Lessük 
el a betlehemezés titkát, adjuk tovább 

– megéri. Betlehem a szentségház 
neve, ahol a fény születik, de a játék-
forma neve is ez. Mintánk csepp a 
tengerből – felkínáljuk, szeressék!”

TÖMÖRY MÁRTA kitalálója és szervezője az Országos – ill. a magyarok sajátos helyzete 
miatt Nemzetközi – Betlehemes Találkozónak, a Kárpát-medence téli ünnepköri játékai 
szemléjének.
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Júniusi napló
2015

A naplóíró az olvasóhoz

Kedves olvasó barátaim!
Ez a mostani napló, eklektikus 

napló. Levél ez, információkkal, ne-
kem fontos történetekkel. Álcázott 
dicsekvés is, hiszen szó esik benne a 
most megjelent új könyvemről, A kürti 
harmincról és annak sikeres tiszakürti 
bemutatójáról, közlöm is a kitűnő ba-
rátnak, dr. Botos Katának, az ismert 
közgazdásznak elemző felvezetését, 
valamint a polgármester asszonynak a 
könyv elé írt lényeglátó ismertetését.

Meghatódással olvastam, s  enge-
délyét kérve, közlök még egy levelet, 
melyet Komlós Orsi itteni védőnő fo-
galmazott, a  könyv ébresztette asszo-
ciációit rögzítve benne.

Nem titkolom, hogy büszke va-
gyok magamra, amiért elővettem, 
újra szerkesztettem életem első önál-
ló előadóestjének szövegkönyvét, az 
1986-ban nagy sikerrel bemutatott, 
és sorozatban játszott monodrámát, 
mely akkor ezt a címet kapta: Az öreg 
ácsot palira vették. Kiderült, hogy az 
egykori, színpadi körülmények kö-
zött játszódó, groteszknek mondha-
tó furcsa játék, itt most Tiszakürtön, 
a  Nyárköszöntőn egy régi, paraszti, 
úgynevezett tisztaszobában is meg-
fogta az embereket. Erről is szól egy 
írás. Aknay Tiboré.

Aztán megidézem a feleségemet, 
Kósa Vilmát, aki úgy véli – velem 
együtt – hogy igencsak ez volt az 
utolsó kürti Nyárköszöntő, mivel igen-

csak kopunk, fogy az erőnk. A  tényt 
bátorkodom kiegészíteni annak a 
megállapításával, hogy nemcsak mi 
kopunk, hanem a kuckós társaság is, 
minek következtében „számbéli ko-
pás” is érzékelhető a Nyárköszöntőn.

Közlök egy levelet, melyet egy új 
barát, Dr. Pécsy Tamás írt, nyugal-
mazott állatorvos Debrecenben, aki 
a májusi naplómra refl ektál szellemes, 
fi lozofi kus írásában.

Jómagam meg adósságot törlesz-
tek, Írok Aknay Tibor Macskaistennő 
című könyvéről, miután másodszor is 
elolvastam.

Közlök még egy írást, a  Tiszakür-
ti Hírmondóba írtam, abból az ap-
ropóból, hogy kivételes eseménynek 
voltak tanúi a kürtiek. Egy napon át 
volt látható a helyi református temp-
lomban a magyar Szentkorona – nyíl-
ván másolat – abból az alkalomból, 
hogy levonult a koronaőrség, hogy 
emlékezzen az itteni temetőben és a 
templomban a Tiszakürtön nyugvó 
Kisléghi Nagy Lehelre, a  koronaőrség 
egykori parancsnokára.

A  Napló végén olvasható még 
négy információ:

Közéteszek egy levelet, melyet én 
írtam, amelynek az volna a lényege, 
hogy szívesen megyek képzési, to-
vábbképzési fórumokra, mégpedig 
tiszteletdíjat nem igényelve. Feltéve, 
ha vannak még, akik kíváncsiak a drá-
mapedagógia még élő alapítójának az 
emlékeire, könyveire, s  egyáltalán a 
véleményére.

Úgy tetszik, szeptember végén, 
végre! sor kerülhet a két éve megje-
lent Történt pedig című memoárom-
nak, a  módszertani szakmai mun-
kámmal is foglalkozó memoáromnak 
a bemutatójára, mégpedig azon a 
helyen, ahová huszonhárom éven át 
jártam, a  Corvin téri Nemzeti Műve-
lődési Intézetbe, az egykori Népmű-
velésibe.

A  régi nagykőrösi tanítványaim, 
úgy döntöttek, hogy felújítják az egy-
kori, híresnek mondható dokumen-
tumoratóriumunkat A  tiszaladányi 
jeremiádot, októberben, abból az al-
kalomból, hogy 25 éves lett a főiskola. 
Nyáron kezdődnek el a próbák.
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Ugyancsak októberben újítjuk fel 
Tetemrehívás címmel azt a dokumen-
tum-műsort, melyet Cserna Csabá-
val mutattunk be jó tíz évvel ezelőtt 
Frankfurtban.

Dr. Kiss Györgyné, 
Tiszakürt polgármestere 
ajánlja A kürti harmincat 
olvasásra

Íme egy könyv, amely Tiszakürt-
ről szól. Ahogy a Debreczeni házas-
pár – Tibor bácsi és Vilma néni – lát 
minket. Harminc éve, hogy tavasztól 
őszig Kürtön élnek, hogy adófi ze-
tő polgáraink, akikről ismert, hogy 
dolgos emberek, szépítik házaikat, 
rendben tartják kertjeiket, akik – 
köztudott róluk – szeretik a kürtie-
ket, miként a kürtiek is szeretik őket. 
A  könyv – A  kürti harminc –, amit 
kézben tart az olvasó, tele kürti em-
lékekkel, történetekhez, helyzetekhez, 
különböző személyiségekhez kap-
csolódó emlékekkel. És mögöttük a 
történelem, a  Kádár-korszak, a  rend-
szerváltás, szóval a harminc év, hol 
fényben, hol árnyékban, hol a kettő 
villódzásában.

És olvasmányos a kötet, lehet be-
lefeledkezni, de fel-felütve, bele-bele-
nézni is, mivel nemcsak szöveget lát-
hat az érdeklődő, de időrendbe kom-
ponált képeket is.

Amiért külön is dicsérendő a szer-
ző és a felesége: magukkal hozták 
Kürtre a szellemiségüket, magyar-

ságszeretetüket és kultúrájukat, és 
azt igyekeztek is megosztani velünk. 
Alkalom volt erre az évenként meg-
rendezésre kerülő Nyárköszöntő és 
Nyárbúcsúztató, és az előadóművész-
ként is ismert Debreczeni Tibor jó 
néhány előadói estje, valamint egyéni 
megszólalása községünk ünnepi al-
kalmain.

A  kötetből kiderül, a  képek is bi-
zonyítják, hogy hány neves író, köl-
tő színész, előadóművész, muzsikus, 
festő, fotóművész, zenekar, tánccso-
port és színházi együttes lépett fel 
náluk, nálunk, az ő meghívásukra, 
és természetesen ingyen, az önkor-
mányzat támogatását nem is igé-
nyelve.

Debreczeniék vendégei – az idők 
során ezernél is több – mind vitték 
magukkal itt szerzett élményeiket, 
a mi jó hírünket az ország különböző 
tájára, sőt határokon túlra is. Most 
meg bízvást remélhetem, hogy Deb-
reczeni Tibornak – nekünk már csak 
Tibor bácsi – eme színesen megírt 
könyve sok Kürtön kívüli kedvét éb-
resztgeti majd, hogy ellátogasson 
hozzánk élményt gyűjteni, a Tiszához, 
az Arborétumba, a Helytörténeti Mú-
zeumba, s egyáltalán, Tiszakürtre.

Dr. Botos Kata volt szíves 
írásban is megfogalmazni 
elemzését

Debreczerni Tibor könyvét három 
szempontból elemzem. mit adott ne-
kem, az olvasónak, mit a kürtieknek 
és a kuckósoknak, s mit a szerzőnek, 
önmagának.

Nekem azt, hogy láttam cseppben 
a tengert. A  magyar közelmúlt tör-
ténelmét egy kis település tükrében. 
Láttam, hogy változtatták az idők 
szelei a lét-körülményeket. Hogyan 
fejlődött – bizonyos értelemben visz-
sza – a lassan polgárosodó, sok civil 
szerveződéssel a gazdag élet, vegetáló, 
perspektívátlan létté. Mit jelentett a 
TSZ-esítés és mit a rendszerváltozás. 
Egyik se azt, amire az ember vágyik.

Személyesen a könyv számomra 
világító fáklya. Egy emberpár életé-
ről. Egy értelmiségi magán-akciójáról, 
a  világ ellenében. Hogy nem hagyta 
el magát akkor se, amikor mindenki 

már leírta, nyugállományba helyez-
te, s  mint kétszemélyes intézmény, 
működtette a Kuckót. Visszatalált a 
vidéki gyökerekhez, amelytől lélek-
ben sose szakadt el. A legyőzhetetlen 
ember, az egymáshoz hűséges két társ 
képe az, ami szégyenkezéssel tölt el, 
és egyben erőt ad, amikor a csalódá-
sok csüggesztenek.

A kürtieknek is tükör e könyv. Mi-
lyenek vagyunk: hát, ilyenek, és olya-
nok is… Van köztünk dolgos, aranyke-
zű, van alkoholista, életunt. Van meg-
bízhatatlan és szavatartó. Van mély 
gondolatú és felszínes, csúnya szájú. 
Fogyunk, lézengünk. Látszik, hogy a 
szappanoperák nézésével múlatjuk az 
időt. Unokám, Vicuska felolvasásából 
kitűnt: ezekből adunk nevet a gyer-
mekeinknek. Itt a multikulti. A Boga-
ras gazosodik. A falunapok programja 
nem túl változatos. Hogy üresen kong 
a templom. De van arborétum, Szent 
Iván napi tűzugrás, és vannak orszá-
gos találkozók. Kuckós rendezvények, 
s  egyebek is. A  kuckós programok 
gazdagsága lenyűgöző. Hogy olyan 
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nagy személyiségek is, mint a Hídem-
ber főszereplője, eljön ide barátságból. 
S hogy a kis közösség mennyi kincset 
tud adni egymásnak! Micsoda előadá-
sokat produkált! Hogy mindenkiben 
mennyi érték van! Milyen jó együtt 
lenni! Micsoda anyagi és szellemi ál-
dozatkészséget, összefogást mutatott 
fel e kis társaság! S mindezt, egy em-
ber szervező munkájának köszönhe-
tően, aki mögött ott áll egy törékeny, 
de vasakaratú kis asszony: „Anyánk”, 
ahogy Juhász Laci mondja…

S  az írónak mit adott? Elgondol-
kodhatott, miért is élünk. Hogy men-
nek el mellőlünk egymás után a kor-
társak –, s mi még itt vagyunk. Vala-
mi feladatra, nyilván! „Oda túl nem 
látszik a part, de a hóban a sok nyom, 
mind mind odatart…” S  hogy mégis-
csak érdemes hinni a van vagy nincs 
Úrban, mert nem lehet hinni semmi 
másban. S  hogy nem számít, kinek 
csináljuk: tesszük a dolgunkat. Hogy 
ha szent Péter majd megkérdezi, mit 
végeztünk, elmondhassuk: „Közvetí-
tettünk, Uram!”

A könyv után. Komlós 
Orsi leveléből tömörítve 
szemelgettem. 
A módfeletti dicséreteket 
elhagytam.

Tibor bácsi és Vilma néni példaké-
pek – ahogy a nagyszüleim –, akikre 
felnézek.

Szeretetet közvetítő, igazi embe-
rek.

Köszönet minden kedves, biztató 
szóért.

Akik hiszünk, az élet értelmét ke-
ressük.

A  könyv megírása önálló munka, 
de hogy sokakhoz jusson, csapatra 
van szükség.

Lelke van ennek a könyvnek. Ott 
él benne az írója lelke, de azoké is, 
akik olvassák.

A  könyv nemcsak a teret hódítja 
meg, hanem béklyóba veri a térnél is 
nagyobb ellenségünket, megállítja az 
időt. Ennél nincs nagyobb csoda.

Mi a tehetség? Olyan sajátosság, 
ami az embert megkülönbözteti má-
soktól. A tehetség előttünk jár.

Mindnyájunk élete jobb lenne, ha 
mindig ott lenne egy könyv mind-
egyikünk hátizsákjában.

Büszkeséggel tölt el, hogy a barát-
jukká fogadtak!

Aknay Tibor: Az öreg ács 
Tiszakürtön járt

Debreczeni Tibor szobaszínhá-
za Tiszakürtön, a  Rózsa utcában. Az 
öreg ácsot palira vették előadására 
gyűltünk össze – kuckósok és jóba-
rátok, úgy harminc-egynéhányan. 
A  nádtetős ház nagyszobája csordul-
tig teli. Várunk. Szemben, a  búbos 
kemence és az ajtó alkotta térben a 
fehér terítővel borított kis kerek asz-
talka: rajta egyetlen lámpa világítja a 
meszelt falat. Belép Dété. Feketében, 

szemüvegén megcsillan a lámpafény. 
Baljával az asztalra támaszkodik. Fi-
gyelem az arcát: egyfajta visszafogott 
rezignáltságot vélek megjelenni rajta. 
Pont, mint egy öreg tanár, azaz maga 
az öreg tanár, aki egész életében mást 
sem tett, mint a reá bízott dolgát vé-
gezte: hol a katedrán, hol az íróasztal 
mögött, hol meg a színpadon. Néha 
külön, néha együtt az említetteket.

A  szobát foglyul ejti a csönd. Ha 
befelé hallgatózom, surrog a vér az 
ereimben. Dété, mintha csak magá-
nak mondaná, mintha csak gondol-
kozna – arról, ami volt, és ami lehe-
tett volna. Az ellopott év(tized)ekről. 
Olvassa a szöveget, néha fölnéz – a 
szemével, a  mimikájával kérdezi: ér-
ted, amit mondok, fi am?

Elfordul az asztaltól, a  nyitott aj-
tóra rajzszögezett papírokból idéz – 
átsüt az ember magánya a hűvösödő 
estén. Egy villanásnyi időre elhagyja 
a színt: visszafelé megáll az ajtóban, 
szemüvege az ingnyakába akasztva. 
Most nem Dété, hanem a versbéli 
Tabák tanár úr személyesen, aki so-
molyogva nyújt kezet… Hogy jól át-
vert és Te hagytad magad, hogy mind 
hagytuk magunkat? Ugyan már!

Áll a meszelt falú kemence olda-
lánál, árnyéka mögötte magasodik. 
Mondja az évtizedes szövegeket – 
Weöresét, Örkényét, Kányádiét, Spíró-
ét, Esterházyét, Kornisét s a többiekét 



85

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kitekintő

Debreczeni Tibor

– és várja a hatást. Vajon másképpen 
szól-e, mint majd harminc évvel ez-
előtt, vajon mást hallanak ki belőle, 
mint akkor, a nyolcvanas évtized vége 
felé? Vagy minden maradt a régiben?

Debreczeni Tibornak nemcsak a 
szavai, a  mondatai emlékezetesek a 
nádas házi színpadon. A  csöndjei is, 
a csönd-hídjai két megszólalás között. 
Tanítani kellene. Beszédesek.

Az utolsó kép: Dété áll, jobbjában 
a szöveget tartalmazó mappa. Olvas, 
miközben baljával, mintha karmester 
volna, az érzéseinket próbálja irányítani. 
Hogy az ég szerelmére, vegyétek észre, 
hogy az öreg ácsot palira vették… De az 
is lehet, hogy nem az öreget?

Az utolsó Nyárköszöntő – 
ekként gondoltuk

– Tibikém, mondta a feleségem, 
aki amúgy nem olyan becézős, ez volt 
az utolsó kürti Nyárköszöntő. Fo-
gyatkozóban van az erőm meg a tű-
rőképességem is, amelyről eddig sem 
voltam híres. Ha kuckósok szeretnék 
továbbfolytatni – én sem bánnám, de 
vendégként lehetnék jelen –, törjék, 
törjük a fejünket, hogyan.

– Ugyan, ex katedra tetted a kije-
lentésedet, amit én nehezen viselek, 
válaszoltam, de most nem berzenke-
dek, s ellent sem mondok. Nekem is 

nehezemre esik már a szervezés, a fo-
lyamatos készenlét. Tapasztalom, ko-
pok én is.

És tudod mit? Nemcsak mi öreg-
szünk, de a tagság is Kinek mi a baja, 
válik lassan, a  magánbeszélgetések-
ben fő témává, s  egyre több a gyere-
kekre vigyázó nagymama, vagy olyan, 
akinek a tehetetlen apjára, a  klerozi-
sos anyjára kell ügyelni, vagy éppen 
maga készül kórházba.

Nem véletlen, hogy jóval keveseb-
ben voltunk most Kürtön, mint szok-
tunk. S alig maradtunk a végére. Nézd 
a képet. Ennyien vagyunk és még 
Emőke, aki fotózott.

És tényleg, a  színpad is korhado-
zik. Valamikor kalákában építettük fel, 
most meg a renoválásra sincs erő.

Szóval minden azt mutatja, hogy 
valaminek vége van. Mivel hogy 
mindennek rendelt ideje van. Lejár-
tunk volna?

– De Tibikém, nem felejtsük, szép 
volt! S milyen jó, hogy megírtad, szin-
te az utolsó órában ezt A  kürti har-
mincat.

Pécsy Tamás, aki 
valamiképpen Samu 
is, azon kevesek közé 
tartozik, aki időnként 
rászánja magát, és refl ektál 
a naplóimra. Mint most a 
májusira.

Kedves Tibor!

Én úgy gondolom, hogy ez a Nap-
ló a sikerültebbek közé tartozik. Le-
het, hogy nem szándékod szerint va-
lóan, a  három jóbarát leskiccelt port-
réját kivéve, egyetlen kérdéskört jársz 
körül: Nem lettem bölcsebb (ehhez én 
a szókimondóságnak álcázott, meg-
szokott faragatlanságommal hozzá-
teszem: csak öregebb.) Leginkább az 
tetszik ebben a Naplóban, ahogy ezt 
a félig kimondott premisszát kezeled, 
és a szösszeneteid sorában cáfolod. 
Kezdem sorban:

Nem lettem bölcsebb.
Szerintem a megfontoltan szólás, 

a  körültekintő nyilatkozás, az érzel-
meink feletti mindenáron történő 
uralkodás nem a bölcsesség jele és 



86

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kitekintő

Debreczeni Tibor

nem is nevezném keresztényi visel-
kedési, érzelmi modellnek. Ez sokkal 
inkább az öregség, a fáradság és az el-
használtság jele.

Írod: a bölcsesség jele, ha ”kezdjük 
megközelíteni a végső kijárati kaput, 
szívesen mutatkozunk olyannak, mint 
kik elrendeztek mindent maguk körül”. 
Ez sem bölcsesség, csak egy olyan 
ember viselkedése, aki mindig úr 
akar lenni, de mit gondolsz, amikor 
a leltáraddal az ÚR elé kell állnod, fel 
mersz nézni rá? Én azt hiszem, nem a 
kétkedés a bűn, hanem csak az, ha be-
leteszed a kezed a stigmákba, és még 
mindig nem hiszel.

Nem bölcsesség, ha a modorta-
lanság nem bőszít, ha a bunkóság 
nem háborít fel, és ha a véleményedet 
elhallgatod, mert illenék.

A  bölcsesség szeretet! És bölcs 
ember vagy, ha tudsz adni, tudsz sze-
retni, tudsz hálás lenni, tudsz játszani, 
tudsz nevetni és nevettetni, és tudod 
a másikat megölelni.

Milyen világban is élünk?
A bölcs ember sem tud többet mon-

dani, mint Márai: „ A világ tele volt ke-
gyetlen igazságtalansággal és mégsem 
volt olyan hierarchikus távolság ember 
és ember között, mint ebben a demokrá-
ciában, ahol nem számít, ki mit ér, csak 
az, hogyan tudja eladni magát.”

Minden időben a pénz döntött 
el mindent, az mindegy, hogy néha 
valóságos papírral, néha inkább kap-
csolati-valutával fi zettek az emberek. 
Milyen világban is élünk? Hát ilyen-
ben! Meg olyanban, ahol egyeseknek 
mindent szabad a szent alapvető em-
beri jogok nevében, másoknak meg 
magukat megvédeni sem szabad, még 
élniük sem.

Azt írtad fentebb: Nem lettem böl-
csebb. De rájöttél! Igaz egy kicsit hama-

rabb is rájöhettél volna: „És a művelt 
nyugat! Máig különbséget tesz a német 
és a szovjet fasizmus között. Itt kinyitja, 
ott meg behunyja a szemét. Príma egy 
demokrácia!”. De ami késik, nem múlik. 
Rájöttél, tehát bölcsebb vagy!

A palánták megkapaszkodtak
Ez a szösszenet egy igazi bölcs 

öregember története:”Hol a szívem 
vert gyorsabban, hol a derekam kez-
dett fájni, s amit azelőtt nem éreztem, 
a  térdem is hasogatott. Ha bölcs va-
gyok, abbahagyom a munkát. De ez 
eszembe sem jutott. A feladatot, hogy 
a virágpalántákat elültetetem, ma-
gam adtam magamnak, Isten ments, 
hogy ne akartam volna bevégezni.

Nem akartam, hogy fészket verjen 
bennem a sejtés, hogy hanyatlom.”

Nem az a lényeg hogy a térd fáj, 
hanem hogy a palánták megkapasz-
kodtak!

Jegyzeteid, Szépséggel próbáltam 
feltölteni a bennem lévő űrt, Évek után 
ismét zsűrizek és Miféle ünnep is a Pün-
kösd? címűek, az író bölcsességének bi-
zonyítékai. Csak bölcs ember tud ülni, 
nézve a semmit, és élvezni az ürességet. 
Akkor észre sem veszi, de később rájön, 
hogy azt az ürességet betöltötte a szép-
ség. Csak a bölcs ember képes megta-
nulni, hogy megtalálja mindenkiben, 
mi a dicsérhető. Csak a bölcs ember 
tudja, hogy Isten maga a szeretet. Az 
isteni lélek kiáradása nem lehet más, 
mint annak a tapasztalása, hogy a sze-
retet belénk költözött, működik ben-
nünk a szentlélek. Azaz velünk az Isten.

A Napló elején azt mondtad: Nem 
lettem bölcsebb. Aztán szépen sorban 
meggyőzted az olvasót, hogy igenis 
bölcsebb lettél. Ha ezek után is kétel-
kedsz magadban, vedd elő a kötetedet, 
amely az életedről szól, olvasd újra, és 
megláthatod, mennyivel bölcsebb a 
valahai hebehurgya egyetemistánál a 
mai 86 éves öregember.

A  leltárral pedig ennek ellenére 
törődni kell! Mint a jó diáknak, fel kell 
készülni a válaszokra! Én az infarktu-
som óta (2002. október 9.) gyakran el-
gondolkodom, mit válaszolnék az ÚR 
kérdéseire. Én legjobban a talentuma-
immal való elszámolástól félek. Úgy 
érzem, egy kicsit Te is. De mi vinné 
előre a Világot, ha mindenki elégedett 
lenne önmagával?

Szeretettel üdvözöl benneteket 
Samu.

Aknay Tibor 
Macskaistennőjéről

Elolvastam másodszor is Aknay 
Tibor kisregényét, most már mondat-
ról mondatra, s  amit először a nagy-
sietségben nem vettem észre, nos, 
Tibor szépen ír, a  leíró részeknél, mi-
ként egy költő. Mondatainak zenéje, 
hasonlatainak és metaforáinak, me-
lyek vizuálisan szinte érzékelhetőek, 
színük van.

A könyv címe lehetne akár a könyv-
béli férfi é; végül is róla szól a regény, az 
ő életéről, mint élt családban, nők közt, 
a  társadalomban, egy konkrét időben. 
Aknay nemcsak lírikus, de nagyon jó 
realista megjelenítő. Igazság szerint 
akkor van elemében, amikor ábrázol. 
Pompásak az úgynevezett melléksze-
replők, akik életének tartozékai, fér-
fi ak és nők, akikkel kapcsolatba kerül, 
s akiknek a segítségével megjeleníti ezt 
a mi huszadik századi kisvilágunkat.

A  szerző, óh nagyon ismeri a női 
lelket, sokat tud a szerelemről, a  fél-
tékenységről, a szemérmes erotikáról.

Amit viszont nem árul el; eme mi-
tológiai asszony, aki isten, mit lát bele 
ebbe az öregedő férfi ba, mi kivételest, 
hogy a kedvéért vállalja az emberi lé-
tezést, az anyaságot is.

Egyébként a macskaistennőben 
sincs semmi isteni, azon kívül, hogy 
csodatevő hatalommal rendelkezik. 
Az biztos, hogy jó nő, és szereti az 
egeret és az öregedő férfi t.

A macska, ragadozó. Az egér után 
nemde a férj lesz az áldozat? Mintha 
erre utalna is a szerző, a  kisregénye 
végén.

Írtam korábban, hogy szeret-
tem Aknay Tibor realista novellá-
it. Egyik-másik írásában már ott is 
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megjelentek szürreális elemek. Tibor 
most játszott egy nagyot. Megmu-
tatta, mindenekelőtt magának, hogy 
pompásan képes keverni a valóságot 
a fantáziával.

Aknay Tibor végleg író lett. Jeles 
író, akivel majdan az irodalomtörté-
netnek számolnia kell.

A múltat nem lehet 
eltörölni – írtam egy 
kivételesen jelentős kürti 
ünnepségről

A fi ataljaink ezt már nem tudják, és 
gondolom, az iskolákban sem tanítják, 
hogy volt olyan időszak Magyarorszá-
gon – a múlt század ötvenes éveiben, 
az úgy nevezett felszabadulás utáni 
években –, hogy hivatalos ünnepsége-
ken csak az Internacionálét volt szabad 
énekelni. A  Himnuszt sem, vagy ha 
igen, csak az Internacionálé után. Azt 
akarták ugyanis elérni a kommunista 
rend urai, hogy felejtsük el a nemzeti 
múltunkat, felejtsük el ősi, történelmi 
és népi hagyományainkat. Legyünk 
nemzetközivé, legyünk internaciona-
listákká, legyünk kozmopolitákká. Jól 
tudták: ha egy népet megfosztanak a 
múltjától, azaz elvágják a gyökereit, 
hamarosan elsorvad. A  Szentkorona 
még gúny tárgya is lett. Az augusztusi 
Szent István napi ünnepből meg Új ke-
nyér ünnepséget kreáltak.

Tiszakürt önkormányzata most, 
tavasszal, ünnepélyesen bizonyított. 
Kiderült, hogy a község még el nem 
közönyösített része, nem merem 
írni, hogy sokasága, ragaszkodik még 
nemzeti hagyományaihoz. A  korona-
őrség ünnepi szertartása, zarándoklá-
sa a templomban elhelyezett Szentko-
ronához, a demonstrációnak is tetsző 
szép ünnepség a temetőben, a  Bol-
za-rokon, Kisléghy Nagy Lehel sírjánál, 
a  rá való emlékezés, mindez együtt 
jelezte, hogy Tiszakürt község önkor-
mányzatával az élen, azon a csapáson 
kíván járni, melyet parasztpolgár ősei 
kezdtek kitaposni annak idején.

Remélem, erről már nem lesz 
újabb letérés. És remélem, hogy 
két-háromszáz év múlva is magyarok 
élnek majd itt, leszármazottaink, ezen 
a nagyon szép, Árpád-kori települé-
sen, Tiszakürtön.

És négy információ

1
Kaposi Lászlónak írtam levelet, 

de mindenkinek szól, aki, fontosnak 
tartja, hogy személyesen találkozzék 
a magyar drámapedagógia ősbölényé-
vel, azaz velem. Íme a levél.

Kedves Laci!
Eszembe jutott, hogy szólok ne-

ked! Ha gondolod, közzéteheted, 
hogy Debreczeni Tibor szívesen el-
megy, ha hívják, olyan tanfolyamra, 
miegymásra, ahol a drámapedagógia 
elejéről van szó, és szívesen beszél, 
ha kérdezik. És nem kér tiszteletdíjat. 
Gondolom, ezeken a helyeken szól-
hatnék a Történt pedig című köny-
vemről, amelynek semmi propagan-
dája nincs. Ősztől, ha élek, még mű-
ködhetne az ajánlat.

Alkotó nyarat kívánok Neked és 
családodnak.

Öleléssel: Tibor

2
Talán mégis csak meglesz a Tör-

tént pedig című szakma-történeti 
könyvemnek két év után a bemutatója.

Hiánypótlónak gondoltam a 
könyvet, mivel tudomásom szerint a 
Nemzeti Művelődési Intézet elődjé-
ről, a  Népművelési Intézetben folyó 
művészetpedagógiai és módszertani 
munkáról eleddig nem írt senki. Én 
leírtam a magam élményeit, s vártam, 
hogy a szakmai utód majd csak jelent-
kezik, hogy bemutatnák a könyvet.

Most látszik megtörni a jég. 
A  Corvin téri Intézet megbízott fő-
igazgatója Polyák Albert érdeklődik. 
S úgy néz ki, hogy szeptember máso-
dik felében csak leülünk beszélgetni 
és könyvet nézni! S  lesz könyvbemu-
tató is!

Jó volna, ha közbe már semmi 
akadály nem jönne!

3
A  régi színpadosaimmal felújítjuk 

a Tiszaladányi jeremiádot, az első 
magyarországi gulág-drámát.

Ez viszont fantasztikus! Elsőként 
az országban szerkesztettem és ren-

deztem Gulág-drámát. Az elhurcolt 
magyar tizenévesek drámáját. Ti-
szaladányi jeremiád címmel. Dobozi 
Eszter Tiszaladányban szólaltatta 
meg azokat az asszonyokat és férfi -
akat, akiket szinte gyerekként vittek 
el a falujukból. Ezekből a beszélgeté-
sekből írta meg Mi csak a napnyugtát 
níztük címmel, megrázó erejű köny-
vét, s ebből komponáltam az említett 
című dokumentum-oratóriumot, me-
lyet rögvest a rendszerváltás tájékán, 
a  nagykőrösi tanítóképzős főiskolá-
saimmal mutattam be, szerte a Kár-
pát-medencében, száznál is többször.

És most úgy határoztak többen 
az én kedves színpados tanítványa-
im, hogy ők ezt felújítanák. Mit szó-
lok hozzá? Boldog voltam. Remélem, 
rendkívüli élmény lesz, résztvevőnek 
és nézőnek egyaránt.

A  felújítás időtartama október 
eleje, amikor is megalakulásának hu-
szonötödik évét ünnepli a főiskola.

4
Ötvenhatos dokumentum-mű-

sor ez is. Egyszer került bemutatásra 
Frankfurtban

Cserna Csabával adtuk elő, két 
részben. A  követségek titkos írásaira 
épül az első rész, és arról szól, mint 
hagyták cserben a forradalmat a nyu-
gati nagyhatalmak. A  dokumentum-
szövegek között korabeli versek hall-
hatók.

A  második részt Kádár János le-
velezéséből válogattam. A  magyar ér-
telmiség árulásának bizonyítékaként. 
A  dokumentumanyagok között iro-
dalmi művek szerepelnek, Illyés Gyu-
lától Zalán Tiborig és Borisz Paszter-
nákig.

Az már biztos, októberben két 
előadásunk is lesz. Mégpedig Buda-
pesten.

Kedves Barátaim!
A képeket – azok többségét – Ak-

nay Tibortól kölcsönöztem, de éle-
temben először magam helyeztem a 
szövegek közé.

Mint tetszenek látni, lehet fejlőd-
ni vénkorban is.

DEBRECZENI TIBOR Karácsony Sándor-díjas pedagógus (2001),  Csokonai-díjas előadó-
művész (2003).
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Szerkesztői jegyzet 
az Új Pedagógiai Szemléből

November 11-én este meghallgat-
tam a Zeneakadémián a Caracasi Ifj ú-
sági Zenekart, a venezuelai El Sistema 
zenepedagógiai rendszerben kiala-
kult harminc (!) szimfonikus zenekar 
egyikét. Szépen játszottak, hallatlan 
kisugárzása volt a dobogót zsúfolá-
sig megtöltő, nagy odaadással zenélő 
fi ataloknak. Bármennyire is hitetlen 
az ember saját pedagógiai küszködé-
seinek tudatában, negyedszázaddal 
ezelőtti nagy hazai pedagógiai ábrán-
dok elillanását is megélve, de mégis 
csak hinni kell, el kell fogadni, be kell 
ismerni, hogy vannak, lehetségesek 
pedagógiai forradalmak. Pedagógiai 
csodák. A nagy gondok előhívhatnak 
rendkívüli válaszokat, rendkívüli si-
kereket. Hogy aztán mi hol vétettük 
el, azt jó lenne mihamarabb, minél 
pontosabban tudni, hiszen ez ide-
ig inkább csak egy negatív csodával 
büszkélkedhetünk, valahai, épnek 
tűnő oktatási rendszerünket olyany-
nyira sikerült több hullámban megja-
vítanunk, hogy húsz év után újrakez-
dődött az alapozás.

Ugyanakkor utánaeredtünk a ve-
nezuelai megoldásnak is, szeptem-
bertől 15 magyar általános iskolában 
kezdődött el a venezuelai mintára a 
Szimfónia program. Reméljük, hogy 
végig tudjuk vinni, s  ha a caracasi 
koncerttermekbe nem is, de a sikeres 
szakmunkás vizsgájuk vagy érettségi-
jük utáni banketten való örömzené-
lésig legalább, egy kis magyar csoda 
volna ez is.

A  dél-amerikai fi atalok koncert-
jének teltházas, tomboló sikere volt. 

Már az első rész után akkora volt a 
taps (én az előtérből hallgattam, mert 
lekéstem a kezdést), hogy azt hittem, 
ez a koncert vége lehet csak. Ebben 
a túlzott lelkesedésben alighanem 
bőven volt önsajnálat és lemondás is. 
Mégis inkább azt emelném ki, hogy 
mennyire várjuk, kívánjuk a nehéz 
sorsú fi atalok felemelkedését, sikerét, 
örömét. Ez kellene adjon ihletet min-
den cselekedetünknek.

„Aláírást kértem tőle.” „Annyira 
jó kétségben élni! Hinni a csodában!” 

„Tuti, hogy nincsen! De mindenki le-
tagadta!” Szüleimnek eljátszottam, 
hogy várom.” „Elhittük és szerettük!” 

„Addig jobbak voltak az ünnepek, 
amíg hittem ezekben a dolgokban.” 

„Annyira szeretem ezeket a karácso-
nyi akciókat!” „Alsóban végig egy 
tanár volt a Mikulás, annyira vártuk, 
mindig tornacipőben volt, mindig a 
tornacipőjét fi gyeltük.” „A  nagyok-
nak, nekünk is megadták, hogy gye-

rekek lehettünk.” „Én nagyon szere-
tek virgácsot kapni!”

Ezeket a mondatokat a Keresztesi 
Ilona szerkesztette Vendég a háznál 
című Kossuth rádiós program Miku-
lás-napi Válasz-utak adását hallgatva 
jegyeztem le december 5-én 11.32 és 
11.58 között. Középiskolások meséltek 
egymásnak gyermekkori Mikulás-em-
lékeikről. Miközben megokosodva 
hajtogatjuk, hogy a mai fi atalok má-
sok, szem elől téveszthetjük, mennyi-
re ugyanazok is, mint amilyenek mi 
voltunk, meg az előttünk sorjázó sok-
sok gyermeknemzedék. Nekik is kell 
a varázslat, hiába az infotechnológiai 
civilizáció bennszülöttei. Azt éreztem, 
mondataik, izgatottságuk, lelkesültsé-
gük minden tantervet felülír.

2014. december 15.

A szerkesztői jegyzet az Új Pedagó-
giai Szemle 2014/11-12-es számában 
jelent meg.

TAKÁCS GÉZA (Pápa, 1953.) magyar-történelem szakos tanár. A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán végzett Szegeden, 1976-ban. 1981-ben kapott történelem szakos diplo-
mát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az idejét javarészt különböző is-
kolákban töltötte. Harminc éve ír mindenfélét mindenfelé, az Alföldtől, a Hajdú–Bihari 
Naplótól és a régi Mozgó Világtól az Új Könyvpiacig, az Iskolakultúráig és a Kommentá-
rig. 2003-ban jelent meg az Önkonet gondozásában Iskolapróza Egy szabad iskola prob-
lémái című könyve, majd Kiútkeresők. A cigányok iskolai reményei címmel 2009-ben je-
lent meg szociográfi ája a Magyarország felfedezése sorozatban. Szerkesztette a Taní-Tani 
című alternatív pedagógiai folyóiratot, s Iskolakép címmel volt egy rövidéletű saját folyó-
irata. 2013 áprilisától az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője.



Látóutakon és ifj úsági tréningen vettek részt a 
Leleményes Hőseink program fi atal közösségei

Megyéről megyére a Mediawave-en

A  Nemzeti Művelődési Intézet Leleményes Hőse-
ink programja a 2014/2015-ös tanév első iskolai féléve 
során buzdította országszerte példaképkeresésre és kö-
zösségi cselekvésre az általános és középiskolás fi atalo-
kat. A részt vevő fi atal közösségeknek szűkebb pátriájuk 
értékadó helyi hősét kellett felkutatniuk, s személyéből 
inspirációt merítve a közösség javát szolgáló saját kez-
deményezést útjára indítaniuk.

A  programba bekapcsolódó fi atal csapatok közül 
szakmai testület emelt ki tizenkettőt: a  közösségek 
tagjai ötleteik megvalósítását vagy folytatását segítő, 
kifejezetten rájuk szabott ifj úsági tréningen vehettek 
részt Lakitelek Népfőiskolán június 29-től július 1. 
között.

A  további, különösen jól teljesítő ifj úsági közössé-
gek tagjai háromnapos tanulmányi útra – ún. látóútra 

– utazhattak, megismerve a hazai jó gyakorlatokat, ér-
dekes kezdeményezéseket a közösségfejlesztés, ifj úsági 
munka, önkéntesség és közösségi művelődés területén. 
A  Nemzeti Művelődési Intézet az ország keleti, illetve 
nyugati régióiba is szervezett számukra egy-egy látó-
kör-szélesítő kirándulást: a  kelet-magyarországi útra 
június 19–21., míg a nyugat-magyarországira június 
25–27. között került sor.

Május 2-án – a tavaly hagyományteremtő módon meg-
rendezett program folytatásaként – immár második alka-
lommal terítettek értékasztalokat a Mediawave együttléten a 
Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái. A megyék egyedi 
kulturális-gasztronómiai kincseit, valamint a megyei értéktár 
bizottságok munkáját bemutató értékasztalok mellett mes-
terségbemutatók, helyi portékák vására, illetve hagyomány-
őrző produkciók is színesítették a Nemzeti Művelődési Inté-
zet „értékőrei” kínálta programpalettát.

A  fenntartható gazdálkodást folytató termelők gasztro-
nómiai különlegességekkel csábították a nagyérdeműt, a  be-
mutatkozó népi kézműves mesterek között éppúgy szerepelt 
tojásfestő, csuhé- és szalmafonó, mint keramikus, fafaragó, 
vagy éppen szőnyegszövő. Akik pedig igazán aktívan akarták 
megtapasztalni a megyék kultúráját, néptáncot és népdalokat 
tanulhattak avatott muzsikusoktól.

Egy játék, amiről elmondható: 
egyedül nem megy

A székkutasi közösség büszkén 
mutatja az átvett emléklapot

Projekttervezés 
kockáról kockára

A Peron Music Alapítványnál a dobo-
lásba is belekóstolhattak a fi atalok

A fi atal résztvevők büszkén viselték 
a projekt pólóját a találkozókon

Egy kis játékra mindig volt idő 
a Látóúton

Búcsú csoportkép a lakiteleki tréning résztvevőiről
Népviseletben várták a szabolcsi 

kollégák a vendégeket

Helyi termékek 
a Bács-Kiskun megyei értékasztalon

Néptáncbemutató 
az értéknapon

Kézműves foglalkozásból 
sem volt hiány

Emléktárgyak is készültek agyagból Szegedi papucs a Csongrád megyei értékasztalon

Fotók: Hajnal Ágnes és Huszerl József



Mediawave, spontán táncház a komáromi erőd előtt. 
Fotó: Hegedűs Katalin
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www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg
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