Oh be jó itt!...veteményes kertünk ajtaja megett, melyen a gyümölcsösbe járnak, a sövényt vastagon befutotta a komló, a mely általfonódik egy szép kökényfácskára, és ezen nyájas boltozat alatt áll az én kis asztalkám, a melynél oly jó ízű az olvasás. Ide lopom
ki magamat sok vasárnap délutánján és sok korán reggelen, mikor senki sem lát, senki sem bánt. Itt olvasok orozva, itt írok, itt sírok orozva.
Oh te kedves zöld setétség, titkaim meghittje! Mely édes alattad az ábrándozás, szabadabb alattad a pihegés, és midőn alád érek,
malomkőnyi nehéz teher esik le mellemről. A napsugárok csak helylyel-helylyel sütnek papirosomra és barátságos csalfasággal látszanak hozzám beleselkedni;… egy komlószár nyájasan, s hízelkedve nyúlik által hozzám vállamon keresztűl, s látszatik esmért
barátnéját általölelni… Oh be jó itt! Ez a hely engem oly jó szívvel fogad… Kedves szomorúságú dongása hallik a méhecskéknek,
melyeknek kasai túl a sövény mellett vagynak kirakva, barátságos mormolásuk olyan, mint a forrás álomhozó csergedezése… Néha
egy eltévelyedett, lézengő méh rövid látogatást ád hajlékomban… Kedves kis vendégem, örömmel látlak. …egyező társaságtokban
közszerelemmel munkáltok…
(Kármán József: Fanni hagyományai. Napi jegyzések és levelek 1795. – Kriterion Könyvkiadó Kincses Könyvtár sorozat, Bukarest-Kolozsvár 1998. 10-11. pp.)

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
Konferencia és továbbgondolás
A tudás szerepe a vidékfejlesztésben címmel adtak elő Hunyadi Zsuzsa a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus kutatója és Borbáth Erika főigazgató.
A Szín – Közösségi Művelődés című intézeti folyóirat 2007es terveit ismertette – közös munkára hívva és a folyóirat oldalain tapasztalatok átadására, megosztására buzdítva – a főszerkesztő Mátyus Aliz, majd Daróczi Ágnes főmunkatárs, roma
referens hat részes oktatófilmet, két kötetes Holocaust könyvet
és a társadalmi párbeszéd generálására egy írást ajánlott fel a
résztvevőknek.
Az ünnepi konferenciára a Látószög Stúdió által készített
videó-filmet a Magyar Művelődési Intézet 60 éve gondolatsorral
Földiák András főigazgató helyettes vezette be.
A konferencia résztvevői – immár hagyományként – megkapták az intézet Évkönyvét, valamint a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által készíttetett fali és
asztali naptárakat.
Számunk ízelítőt ad a konferencián elhangzottakból, válogat a konferencia előadásaiból, s tovább viszi az ott felvetődött
gondolatokat további írásaiban, rovataiban is.

Előzmények
30. számmal kaptak Körlevelet 2007. január 3-i keltezéssel
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
munkatársai Tóth Zsóka, a koordinációs osztály vezetőjének
aláírásával.
Kedves Kollegák!
2007. január 10-én (szerdán) 15 órai kezdettel összmunkatársi értekezletet tartunk az MMIKL földszinti Stúdiójában
(Bp. I. Corvin tér 8.).
Az értekezlet témája a Magyar Művelődési Intézet és a Képzőművészeti Lektorátus összevonása.
Szeretettel várjuk a Magyar Művelődési Intézet és a Képzőművészeti Lektorátus munkatársait, hogy személyesen is találkozhassunk.
Az új esztendőre jó egészséget, sikeres pályázatokat, szép
programokat, és mindehhez türelmet és jó munkát kívánok!
Tóth Zsóka
Konferencia
Összevont, újnevű intézményként hívta év eleji országos
konferenciájára munkatársait, vendégeit, a szakma képviselőit
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, Borbáth Erika.
A Magyar Kultúra Napjához kötődő helyi eseményeket követően megrendezésre kerülő, immár hagyományos, A Magyar
Kultúra Napi ünnepi konferencia a Tudás – kreativitás – fejlesztés címet viselte. A szokásoknak megfelelően a Budai Vigadó színháztermében zajlott, 2007. január 31-én.
Folyóiratunk 2007-es első száma e témával foglalkozva kapta meg tematikus számként a TUDÁS – KREATIVITÁS –
FEJLESZTÉS címet.
A konferencia olyan témákat választott, hogy azok segítséget jelentsenek a közkultúra, a felnőttképzés, a kreativitást elősegítő feladatok átgondolásában és meghatározásában.
A köszöntőt, bevezetőt Borbáth Erika főigazgató asszony
mondta, s egyben levezető elnök szerepet töltött be a konferencia Tudás – kreativitás – kulturális fejlesztés című első része alatt. Levezető társelnöke: Dr. Enyedi György akadémikus
volt.
Előadásokat tartottak A tudás szerepe a településfejlődésben: a
kreatív város címmel Dr. Kovács Zoltán tudományos tanácsadó az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetből és A kultúra
szociális tétjei címmel Gergely Attila szociológus, a Károli Gáspár Egyetemről.
Az első részt a Művelődési Intézmények, Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége „Ezüst Gyűrű-díj”-ának átadása zárta. Átadta: Margittai Katalin, a Szövetség elnöke, a Budapesti Művelődési Központ igazgatója.
A konferencia Kultúra – tudás – lehetőség/esély című második részében Földiák András főigazgató helyettes elnökölt,
levezető társelnöke: Bíró András újságíró, szerkesztő, Alternatív Nobel-díjas volt, aki Felnőttképzés vagy provokáció címen
adott elő. Ezt követte Társadalmi kirekesztettség, képzés, esélyteremtés címmel Zolnay János kutató az Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások Közalapítványtól.

A Szín – Közösségi Művelődés 2007-ben
A folyóirat szerkesztőbizottsága 2007. január 24-én összeült
és meghatározta a 2007-es év tematikus számait, valamint döntött a folyamatosan készülő rovatokról.
A folyóirat második száma – terveink szerint – a kulturális
stratégiával foglalkozik, egy e témában megrendezésre kerülő
konferencia anyagát is felhasználva.
Harmadik számunk egy regionális tematikus szám lenne, a
negyedik a kultúra finanszírozását tekintené át, benne a pályázatok és a pályáztatás rendszerét. Tóth Zsuzsanna javaslata
alapján, a Nemzeti Kulturális Alap kurátorait is megszólítvamegszólaltatva.
A kortárs művészetek művelődési színtereken való megjelenése és a Képzőművészeti Lektorátussal kialakuló közös tevékenység (pl. települések köztereinek alakítása), valamint az
ünnepek és az ünnepek szerepe, s ezek megrendezésében a
szakma részvétele az ötödik és hatodik számunk témája.
Rovataink közül megerősítjük a szakmai recenziókat közlő
KÖNYVISMERTETÉS, KÖNYVKRITIKA rovatunkat, és
rendszeressé tesszük az e számunkban bevezetett ESZMÉLET és
FÓRUM elnevezésűeket.
Az intézet hatvan évéről, mintegy történelemként, szintén
rovatban képzelünk el folyamatos beszámolót. Megkerülhetetlen a civilekkel való kapcsolatról egy rovat, benne a Péterfi Ferenc által ajánlott közösségiség – intézményiségről való gondolkodás és az e területeken gyűjtött tapasztalat feltárása.
Érdemesnek találjuk a hivatásról, az etikáról, a mozgástérről
egy vitaindítóval szakmai vitát kezdeményezni, s egy rovatban
folyamatossá tenni.
Első számunk készítése során megkezdődött a szakma jeles
képviselőinek a lap kialakításába való bekapcsolódása, melyet
újabbaknak is ajánl figyelmébe a főszerkesztő:
MÁTYUS ALIZ
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TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS címmel
2007. január 31-én
mind a döntéshozók, mind pedig – számos esetben – a befogadók is, nem másként kezelték, mint valami díszt az életünkben.
Ez a szemléletmód jelentős változásokon megy keresztül, és talán most már elhisszük, hogy igenis, hogy a kultúra az meghatározó eleme az életünknek. Ezért kell nekünk magunknak is a
közművelődési rendszert, a kultúraközvetítő, művelődésszervező feladatellátást újrafogalmazunk.
Szinte már közhelyként, rendszeresen megfogalmazzuk,
hogy a közművelődés helyi tevékenység. Mit jelenthet ma a
megváltozott, kitáguló vagy szűkülő tér? Mitől több, mitől lehet kevesebb ez a tér, amelyben a mindennapi életünket éljük?
És ezt a kérdést, nem csupán úgy tehetjük fel, hogy egy településen élő állampolgár számára mit jelent ez a tér, hanem úgy is
feltehetjük, hogy mit jelent nekünk magunknak, közművelődési szakembereknek, művelődésben dolgozó szakembereknek ez
a tér. Tapasztaljuk, és egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra,
hogy a kultúra dinamizál, közösségeket, tereket szervező erő, és
tulajdonképpen egyre inkább látható, hogy a kultúra önmaga is
fejlesztő erővé válik.
A mai szakmai konferenciánkon ezeket a kérdéseket szeretnénk körbejárni. Két nagyon jelentős pólusról indítva a gondolkodásunkat. Az egyik a városok megváltozott szerepe a kultúra szervezésében. Egy kulturális alapú városfejlesztés megfogalmazása fontos lehet az elkövetkezendő években. Ez nem
idegen a napi gyakorlatunktól, hiszen számos kisebb-nagyobb
város közösségi művelődésében, vagy akár arculatának kialakulásában már pontosan azok a kulturális meghatározottságok
voltak jelen, amelyeket a napi munkánk során mi magunk kezdeményeztünk, s az évek során hagyományként, újra és újra
megszerveztünk.
A másik nagyon fontos kérdéskör az esélyteremtés lehetősége. Az esélyteremtés lehetősége a kultúra eszközeivel. Úgy
gondolom, hogy ebben a körben nem kell felhívni a figyelmet
arra, hogy mit jelent hátrányos helyzetű térségekben, hátrányos
helyzetű rétegek esetében a tudás hiánya, az információ hiánya.
Amik fogódzót adhatnak a napi feladatokhoz.
És ez a folyamat csupán csak látszólag fut két szálon. Amikor azt mondom, hogy a térben is kell gondolkodnunk, akkor
teljesen természetes, hogy a falu, a város és környezete, a város
és a falu együttműködésében rendkívül sok, egymást kiegészítő
szerep van. Nem lehet elszigetelten, külön-külön fejleszteni.
Nem lehet az egyes rétegek lehetőségeit biztosítani, míg a másik réteg számára az esélyt nem tudjuk megteremteni. Úgy gondolom, hogy ezen elő-gondolat mentén kell újrafogalmaznunk
azt a stratégiát, amivel mi a közösségi művelődésben és a művelődés rendszerében megtaláljuk a helyünket. Meggyőződésem,
hogy ebben a keretrendszerben képes a közösségi művelődés és
a kulturális alkotó tevékenység is kiteljesedni. És csak így szolgálhatja aktívan a helyben élők érdekeit.
Tulajdonképpen ez az a gondolatkör, ami köré a mai konferenciát szerveztük, amelynek címéül a Tudás, kreativitás és
fejlesztés – három nagyon határozott és mégis egymást feltételező fogalmat – adtuk.

Borbáth Erika
A Magyar Művelődési Intézet minden évben január végén,
a hónap utolsó napjaiban A Kultúra Napjához kötődően évnyitó konferenciát rendez. Azért szervezzük ezt az évnyitó konferenciát, hogy legyen alkalmunk gondolkodni azokról a közös
eseményekről és feladatokról, amik egész évben előttünk állnak. Ebben az évben számos változást kell mindannyiunknak
átélni. A Magyar Művelődési Intézet életében is történtek változások. Január elsejétől a korábban önállóan működő Képzőés Iparművészeti Lektorátus a Magyar Művelődési Intézet része
lett, összevonásra került a két intézmény. Azt gondolom, ezt a
folyamatot egyik intézmény sem akarta, kényszerűség, amit a
fenntartónk rendelt el, mégis igyekszünk a helyzetből valami
pozitívumot kihozni. Az együttműködés magában rejti a településkép kialakításában való változás lehetőségét. Mint szolgáltatást fogjuk tudni az elkövetkezendő időszakban ezt a tevékenységünket – s talán még tudatosabban – folytatni.
A 2007-es év kezdete tehát mindannyiunk számára nehéz.
Az utóbbi hetekben, amikor kollégákkal találkoztam, a rendszeresen elhangzó kérdés: mi van veletek? És rájövünk, sem neked, sem nekünk nem könnyebb. Ha az azért természetes is,
hogy a nehézségeknek vannak fokozatai. A nehézségeket nekünk, magunknak, otthon, helyben kell megoldani, de mindenképpen fontos az az egymásra találás és párbeszéd, ami a
gondok megoldásában szakmai segítséget, együttműködő kezet
nyújt.
Mi, a sok nehézség ellenére is, amikor erre a konferenciára
készültünk, s a mai napon is, gyakorlatilag a jövőt tervezzük.
Tervezzük a jövőt, mert hitem szerint jelentős változások és jelentős feladatok állnak a szakmánk előtt. Még akkor is, hogyha
ezt egy kicsit hitetlenkedve fogadjuk. Merthogy folyamatosan
azt érezzük, hogy a munkánk, a feladatunk változott az elmúlt
évek során és alkalmazkodott a mindennapokhoz. Teljesen
természetes, hogy ezt a munkát nem kell elölről kezdenünk, és
nem kell újra kitalálnunk semmit, vagy legalábbis alapvető
dolgokat. Ugyanakkor talán más rendszerbe kell helyezzük az
elkövetkezendő időszakban a feladatokat.
Számunkra természetes, hogy az ember, a közösség és a helyi
társadalom áll a gondolkodásunk középpontjában, és ugyanakkor nem idegen tőlünk a térbeli együttműködés sem. Éveken
keresztül azt hallottuk, hogy az Európai Unió nem kíván beleszólni a tagállamok kulturális politikájába, nem kíván abban
semmiféle szerepet vállalni, azonban az utóbbi egy-két évben ez
a gondolkodás jelentős változáson ment keresztül. Ha nem is az
államok kulturális politikáját kívánja meghatározni az Európai
Unió, mégis megfogalmazott egy kulturális stratégiát. A fontos
fogalmakra hívja fel a figyelmet. Ilyen fogalmak például a diverzifikáció, a kulturális sokszínűség támogatásának szükségessége, a kulturális ipar fejlesztésének nélkülözhetetlensége, vagy
az innováció és a tudásalapú társadalom fejlesztése. Tehát az
Európai Unió a stratégiájában azt fogalmazza meg, hogy fontos
a szerepe a kultúrának. Ugyanakkor mi magunk is érzékeltük –
talán folyamatosan az elmúlt évtizedekben –, hogy a kultúrát
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település környezetére, elvár egy kulturális környezetet, igényli
a szabad alkotás lehetőségét megadó társadalmi környezetet. A
kreatív ember elvándorol, ha nem alkothat.
A kulturális környezet színvonala, a kultúra, a társadalom
általános klímája, miliője, tehát nemcsak művelődési lehetőségeket jelent, hanem a tudásalapú gazdaság fő vonzóereje lehet,
versenyképességét is erősítheti.
Ebbe a többször emlegetett kulturális környezet fogalmába
nemcsak a magas kultúra, az alkotóművészet, vagy a mindennapok kultúrája tartozik, hanem például a kulturális gazdaság is.
A kulturális gazdaság fogalma nem új, körülbelül negyven
éve jelent meg a közgazdasági szakirodalomban, de azért még
kevéssé elterjedt.
A kultúrára gondolván inkább a kulturális szolgáltatások
jutnak az eszünkbe: koncertek, kiállítások, könyvkiadás. A
kulturális javak előállítása, a kulturális szolgáltatások nyújtása
igen fontos gazdasági szektor, nagyon sok embert foglalkoztat.
Jelentős tőkéket mozdít meg. A fejlett országokban, ahol az
alapvető szükségletek már könnyen kielégíthetőek, gyorsan
növekszik a piaca a kulturális termékeknek is. Ezek olyan termékek, amelyeket elsősorban nem a hasznosságuk, hanem kulturális szimbolikus értékük miatt vásárolunk, vagy fogyasztunk.
Ilyenek például a divatipar termékei. De herendi étkészletet
sem csak azért vásárolunk, mert használhatjuk, hanem az általunk feltételezett művészi értéke miatt is.
A kulturális termékek előállításában különösen nagy szerepű a kreativitás, a szakadatlan megújulás. És ez sokkal szabadabban érvényesülhet, mondjuk a filmiparban, mint a mérnöki
szigorral szabályozott vegyiparban.
Az európai városi turizmusnak a leggyorsabban bővülő szektora a kulturális turizmus. Közismert a városi turizmus nagy
gazdasági jelentősége, s felmérések szerint a turisták fele felkeresi a múzeumokat. Ez a múzeumokra is nagy hatással van. Ezek
nagyléptékű, sokoldalú kulturális üzleti vállalkozásokká váltak,
mint a Szépművészeti Múzeum példája is mutatja, nagysikerű
kiállítások köré nagysikerű kulturális rendezvények, a kultúra
legkülönbözőbb formái jelennek meg. Az oktatás is fontos gazdasági, nemcsak tudásközvetítő tényező. Debrecen, Pécs, Szeged, legjelentősebb vidéki városaink legnagyobb méretű gazdasági szervezetei az egyetemeik, minden más gazdasági szervezetet megelőznek. Foglalkoztatásban ezen egyetemek egyenként
körülbelül 7-7000 főt alkalmaznak, és évi 40-45 milliárd forintos költségvetéssel működnek; 25-30 000 hallgatójuk a városok
szolgáltató iparát nagy bevételhez juttatja.
A kreativitás, a kulturális gazdaság nagyvárosi koncentrációja jellemző, de nem kizárólagos. Nagy például a kereslete az
egyedi, nem könnyen utánozható termékeknek, kézműipari
specialitásoknak, helyekhez, tájakhoz kötődő szokások megismerésének. Ezek gyakran kistelepülésekhez, kis tájakhoz, hagyományőrzőkhöz kötődnek. A kreativitásnak sok példáját lelhetjük fel hazánkban is, a falusi idegenforgalomban, a helyben
szervezett ünnepekben, fesztiválokban, a helyi kultúra megismertetésében.
A kreativitás nemcsak iskolázottság, hanem habitus, magatartás, az újat alkotni merésnek a tulajdonsága. A kreatív tudásalapú gazdaság nemcsak új lehetőségeket nyit, de újfajta társadalmi egyenlőtlenségeket is létrehoz. És ezek korrigálása
gyakran nehezebb, mint a hagyományosabb szegénység – gazdagság kettősségéé. Naggyá nőhet a szakadék a korszerű tudással
rendelkezők és a tudatlanok, a szegényes tudásúak között. A kép-

Az első részben délelőtt a várost dinamizáló kulturális tevékenységekről lesz szó. Én abban bízom, hogy nem csupán az
előadásokat tudjuk meghallgatni, hanem lesz alkalom és mód
arra, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg a jelenlévők.
Most pedig tisztelettel kérem Dr. Enyedi György akadémikust, az MTA Regionális Kutatások Központjának a munkatársát, bevezető előadásának a megtartására.
Dr. Enyedi György
Köszönöm szépen. Nem előadás, csak egy rövid bevezető.
Tudás, kreativitás, kulturális fejlesztés – konferenciánk
témája e három közhasznú fogalom összefüggéseinek vizsgálata,
sokoldalú elemzése, alkalmazhatóságának keresése. Közhasznú
fogalom, tehát mindenki használja, és ez általában azt jelenti,
hogy nem mindenki érti ugyanazt alatta.
A Magyar Nagylexikon szerint a tudás a megismerés, a tanulás, illetve a tapasztalás végeredménye. Ezt könnyen elfogadhatjuk.
A kultúra meghatározása eléggé általánosan indul. E szerint
a kultúra azon képességek és anyagi, viselkedésbeli, szellemi
teljesítmények összessége, amelyek megkülönböztetik az embert
az állatvilágtól. Ez elég ingoványos definíció, mert ha ez a kultúra, akkor a tűzrakás, vagy a két lábon járás is az lenne. Később a lexikon azért különféle szaktudományi megközelítéseket
is közöl, megkülönbözteti az anyagi kultúrát, a szellemi kultúrát, magas kultúrát és így tovább.
A lexikon kreativitás címszava, tehát az alkotóképesség
címszava, sikerültebb. Aláhúznám azt a mondatát, hogy az alkotóképesség nemcsak a kiemelkedő alkotók sajátja, hanem általános emberi vonás, az újat létrehozás képessége.
A tudás, a tudást megújítani képes kreativitás, nemcsak a
kulturális fejlődésnek, hanem az egész gazdasági fejlődésnek, az
egész társadalom előrehaladásának alapja. Korunk gazdaságát
szokásos tudásalapú gazdaságnak is nevezni, mivel fejlődésének
alapja nem a nyersanyagok bősége, vagy a munkaerő tömege,
vagy a termékeny talaj, hanem a kutatásfejlesztésben, a termelés műszaki előrehaladásában, a magas szintű üzleti szolgáltatásokban, az oktatási és közművelődési intézményekben, a
megnövekedett szabadidő eltöltési formáiban megtestesülő és
állandóan megújuló tudás.
A tudás minden társadalom működésének része. Tehát,
amikor tudásalapúról beszélünk, akkor azt kell hangsúlyozni,
hogy a tudásnak kitüntetett a szerepe, és főleg az állandóan
megújuló tudásnak van nagy szerepe. Bizonyos ágazatok, szolgáltatások, nem használhatják több évtizedes tudás termékeit
vagy eljárásait, míg mások a hagyományosabb tudásra is támaszkodhatnak. A fejlett országok kereső népességének legalább kétharmada, van, ahol több, nem a szűken értelmezett
termeléssel foglalkozik, hanem kereskedelmi vállalatok, bankok, kórházak, egyetemek, kutatóintézetek, biztosítóintézetek,
és így tovább működtetője. A gazdaság tehát messze túllép a
hagyományos termelés köréből, és túllép első renden a kulturális gazdaság irányába. Ha a tudás ilyen elsőrendű gazdasági tényező, akkor a gazdaság versenyképessége is a tudás megújulásán, a kreativitáson múlik.
Az a város, régió vagy ország szerezhet előnyt a globális gazdasági versengésben, amely előnyös feltételeket nyújt a kreatív
emberek számára. A kreativitásnak kialakul egy kritikus tömege, az adott városban, régióban vagy országban. A kreatív ember, tehát a tudását folyton megújítani képes ember, igényes a
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rikával szemben is versenyképesebbé váljék. Tanulmányunkban a globális városfejlődés elmúlt néhány évtizedének jellemzőit vizsgáljuk meg, majd a kreatív gazdaságnak az urbanizációban játszott szerepét tekintjük át.

zetlenek, a tanulásra nem képesek végül kirekesztődhetnek a
munkaerőpiacról, majd a társadalom egész szervezetéből is. A társadalmi kirekesztődés nagyon gyakran a gazdag országok, a fejlett
városok sajátja, és nem a legszegényebb térségeké. A kirekesztettek
egy részének visszavezetése a társadalomba első renden attól függ,
képesek-e használható tudáshoz jutni. Képesek vagyunk-e mi a
számukra használható tudást adni? A tudásalapú társadalom nagyszerű vívmányai mögött meg kell látnunk az árnyékokat is.
Eredményes tanácskozást kívánok.

A globális városfejlődés jellemzői az elmúlt évtizedekben
A 20. század 70-es 80-as évtizedeitől kezdve két fontos tényező gyakorolt hatást a világ urbanizációjára: a világgazdasági
paradigmaváltás, ill. a globalizáció. Együttes hatásuk eredményeként az urbanizáció menete az elmúlt évtizedekben sok
szempontból módosult, földrajzi súlypontja eltolódott, az urbanizációs folyamat során létrejövő városok képe, belső társadalmi mozgásfolyamata a korábbiakhoz képest számottevően megváltozott. E két tényező tálcán kínálta a lehetőséget a kulturális
gazdaság, a kreatív ágazatok gyors fejlődése számára.
Röviden összefoglalva a gazdasági paradigmaváltás nyomán
nem egyszerűen egy gazdasági formáció (a fordizmus) indult
hanyatlásnak a 70-es, 80-as évtizedben, hanem vele együtt egy
markáns jegyekkel jellemezhető politikai, társadalmi, kulturális
és fogyasztási struktúra.
Az I. világháború után a gazdaságilag fejlett országokban
megjelenő és az amerikai autógyáros Henry Ford (1863-1947)
után egyszerűen fordizmusnak elnevezett tőkés gazdasági rendszer alapját a standardizált termékek nagyszériás, futószalag jellegű termelése jelentette. Mindez szükségszerűen vezetett az
üzemméretek látványos növekedéséhez, nagy ipari tömörülések
(agglomerációk) kialakulásához. A fordi típusú tőkeakkumuláció révén sokmillió főt tömörítő, meglehetősen kompakt, magasan urbanizált nagyvárosi régiók jöttek létre Európa és ÉszakAmerika nehézipari körzeteiben.
A fordi típusú, ipari tömegtermelésen alapuló kapitalizmus
fejlődési lehetőségei az 1960-as évekre fokozatosan kimerültek.
A fordizmust sorozatos csapások érték (pl. az olajválság) amely
felszínre hozta a rendszer gyenge pontjait (nagyfokú termelési
és térbeli rugalmatlanság, nyersanyag- és energiapazarlás stb.), s
ezzel véget ért a második világháborút követő hosszantartó gazdasági fellendülés időszaka.
Az 1970-es évekre Nyugat-Európa és Észak-Amerika nagy
ipari körzeteiből lavinaszerűvé vált a tőke menekülése. Egyre
intenzívebb lett ugyanakkor a Japán és az újonnan iparosodó
(főként kelet-ázsiai) országok által gerjesztett verseny, ami
újabb súlyos csapást jelentett az érintett országok ipari nagyvárosi körzeteire (Enyedi 1988).
A fordizmus hanyatlásával párhuzamosan egy új felhalmozási rendszer, a posztfordizmus körvonalai kezdtek kirajzolódni.
A csődhelyzetbe került, hagyományos, nagy nyersanyag- és
energiaigénnyel rendelkező iparágak (pl. kohászat, textilipar)
gazdaságban elfoglalt helyét fokozatosan a kisszériában, fejlett
technológiával (high-tech) termelő iparágak (pl. elektronikai
ipar, híradástechnika), valamint a gazdasági szolgáltatások (pl.
bank, biztosítás, kereskedelem) vették át, akik nagy nemzetközi
hálózatokba tömörültek. Földrajzilag a posztfordi gazdaság szervezetei elhagyták a hagyományos iparvidékeket, s új, korábban
periférikusnak számító régiókban (pl. Kalifornia, Texas) telepedtek le, amely az érintett térségek dinamikus gazdasági fejlődését eredményezte.
Társadalmi szempontból is jelentős változások mentek végbe a 70-es és 80-as évtizedben. Míg korábban az „ipari társadalmak” foglalkozási csoportok mentén rétegződtek (pl. fizikai
és szellemi keresőkre), addig a posztmodern társadalmak már

Borbáth Erika
Köszönöm szépen a bevezetőt, amiben tulajdonképpen
minden benne van, előrevetíti mai tanácskozásunk tartalmát,
merthogy benne vannak a lehetőségek, és a feladatok is, és egy
újfajta rendszer megfogalmazásának a szükségessége is. Jó mankó nekünk az elkövetkezendő időszakra.
A következő előadás, amire Dr. Kovács Zoltán tudományos
kutatót, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársát kérem, azt a címet viseli, hogy „A tudás szerepe a település fejlődésében, a kreatív város”.
Kovács Zoltán
A tudás szerepe a városfejlődésben: a kreatív város
(Az előadás tanulmány változata.)
Bevezetés
Közhelyként hat az a megállapítás, hogy napjainkra a kultúra dinamizáló, tereket fejlesztő erővé vált. Ugyanakkor nagyon
fontos ez a felismerés, mert ha a kultúrát a terület- és településfejlesztésben kiemelt tényezőként kezeljük és élünk az általa
kínált lehetőségekkel, akkor új távlatok nyílhatnak Magyarország, valamint a hazai városok fejlődése számára is (Grosz A.–
Csizmadia Z.–Rechnitzer J. 2004, Lukovich T. 2003, Nagy, G.
2001, Trócsányi A. 2006).
A korábbi évszázadokban a földek termékenysége, a rendelkezésre álló munkaerő tömege, képzettségi szintje, a beruházott
tőke nagysága szabta meg egy adott térség, adott esetben város
gazdasági fejlődését. Ezzel szemben a szakértők többsége azt
vallja, hogy a 21. században ezek a klasszikus, jól definiálható és
mérhető gazdaságfejlesztő tényezők szerepe a fejlett államokban
leértékelődik, s helyettük a kreativitás kerül egyre inkább előtérbe, mint nehezen körülírható, de a gazdaságfejlődést leginkább meghatározó tényező.
Témánk szempontjából legalább ennyire fontos az a felismerés, hogy a kreatív gazdaság nem egyszerűen homogén módon oszlik meg a térben, hanem igen erőteljesen a városokba,
nagyvárosokba koncentrálódik. Vagyis a régiók és országok sikere nem igazából a teljes terület hozadékából áll össze, hanem
sokkal inkább az ott elhelyezkedő domináns centrum, nagyváros kínálta előnyökből, ill. lehetőségekből. Ha tehát, a lisszaboni stratégiák fényében Európa megpróbál valami módon versenyre kelni Kelet-Ázsiával és Észak-Amerikával, a kreatív
gazdaság tudatos fejlesztése bizonyos esélyeket kínál. Tudjuk,
hogy Európa hagyományosan kreatív, kulturálisan sokszínű, ráadásul fejlett oktatási rendszerrel rendelkezik, adva van tehát a
lehetőség, hogy a kreatív gazdaságot és az általa kínált dinamizáló erőt kontinensünk magához vonzza. Ami azt a lehetőséget
is felkínálja, hogy a meglehetősen futószalag-jellegű termeléssel, emellett látványos gazdasági növekedéssel jellemezhető kelet-ázsiai országokkal versenyre keljen, valamint a braindrain
(agyelszívás) hozadékából hosszú idő óta profitáló Észak-Ame-
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nem arányosan növekszik, hanem csak egy-egy nagyváros
(többnyire az adott ország fővárosa, tengeri kikötője), ezek viszont extrém módon. Az ilyen városok „kapuváros” (gateway
city) szerepkört töltenek be országukban, s bekapcsolják azt a
globalizálódó világgazdaság vérkeringésébe.
A globalizáció természetesen a fejlett országok térszerkezetére és városhálózatára is hatással volt. A globális folyamatok
erősödése révén ugyanis a nemzetállamok szerepe rohamosan
csökkent, növekedett viszont a köztes (pl. tartományok, régiók) és a helyi (városi, települési) szint szerepe. Ez egyben azzal
is járt, hogy egyes világvárosok gazdasági-politikai súlya és szerepe aránytalanul megnőtt. Az egyre inkább globális hálózattá
összefonódó világgazdaság szervező/irányító funkciója a világ
néhány nagyvárosába koncentrálódik. Ezek a városok nem elsősorban népességszámukkal, vagy közigazgatási funkcióikkal
tűnnek ki (sok közülük még csak nem is főváros pl. New York,
Sidney), hanem a világgazdaságban betöltött szerepük révén. A
nagy globális üzleti központok, nem egy-egy ország piacát hanem gyakran egy fél kontinensét irányítják. Fő funkciójuk a
kereskedelem (tőzsde), a pénzügyi funkció (bankok), a társasági irányító funkció (headquarter economy), de emellett közlekedési központok (nemzetközi légi forgalom) és nemzetközi
szervezetek, pl. EU, OECD, ENSZ központjai is.
A globális üzleti központok körében erőteljes alá- és fölérendeltség figyelhető meg. A világvárosok hierarchiaszintek
szerinti csoportosításánál Friedman (1986) 30 központot sorol
fel 2 szinten, Thrift (1989) ugyanakkor már 3 szintet különböztet meg. Közös ugyanakkor mindkettőjük felosztásában, hogy a
legfelső szintbe csupán három várost sorolnak, ezek New York,
London és Tokió. Ők alkotják a világgazdaság elsőszámú erőcentrumait, ide csoportosulnak a legjelentősebb transznacionális vállalatok központjai, falaik között hozzák meg a világ fejlődését befolyásoló legfontosabb gazdasági-politikai döntéseket.

inkább a jövedelmek mentén oszlanak meg, miközben a társadalom belső jövedelmi egyenlőtlenségi rendszere rendkívüli
módon megnövekszik. A világgazdasági paradigmaváltáshoz
mélyreható politikai változások is köthetők, míg a 60-as és 70es évekre az erőteljes szociáldemokrata, szocialista kormányzás
volt a jellemző (legalábbis Európa nyugati és északi részén), ezzel szemben a 80-as és 90-es éveket a neokonzervatív, neoliberális dominancia jellemezte. Az állam a fordi korszakban tudatosan beavatkozó kenéziánus politikát folytat, s erőteljes tőkeelvonásra és újraosztásra, valamint központilag vezérelt keresletösztönzésre alapozta filozófiáját, addig a posztfordi állam a
szabadpiaci konzervativizmus, a be nem avatkozás politikáját
hirdeti, s mindent a szabad piac törvényei alá kíván vetni.
A másik lényeges, az urbanizáció menetét az utóbbi évtizedekben erőteljesen befolyásoló tényező a globalizáció volt. Az
egységesülő világgazdaság létrejöttével az utóbbi két évtizedben
fölerősödtek az egész világot átfogó (globális) folyamatok. Ezek
fő hordozói a termelés és szolgáltatások egyre nagyobb hányadát irányító transznacionális vállalatok. Jellemző módon, míg
1975-ben a világ ipari termelésének 13%-a települt külföldre, s
15% került nemzetközi forgalomba, addig 2000-ben ez 25, ill.
30% volt. A globalizáció másfelől a hatalom egyre növekvő intézményi és térbeli koncentrációját is jelenti, miközben kulturálisan a világ (az ízlésvilág, az értékek és a fogyasztás tekintetében) egyre egysíkúbbá válik.
A globalizáció mást jelentett a fejlett térségek országai és
megintcsak mást a periféria államai számára. A globalizáció
fölerősödése a periféria országaiban a térbeli egyenlőtlenségek
látványos növekedését eredményezte. Ennek hátterében az áll,
hogy a gazdaság és a beruházások elsősorban a globális szereplők által könnyen „ellenőrizhető” kevésszámú központba koncentrálódnak. Ennek megfelelően az urbanizáció is roppant
egyenlőtlenül oszlik meg a térben, az országok városhálózata

1. ábra: A világvárosok hálózata Friedman szerint (1986)
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ELTE campus, Milleniumi Városközpont) húzódik észak felé,
magába foglalva a Duna korzó és a belváros különböző kulturális funkcióit, a turizmust kiszolgáló, ill. működtető intézményeket.
Jellemzi még a kreatív gazdaságot a vevőorientált tevékenységek viszonylag magas részesedése (különösen a kulturális gazdaságnál), ahol mindenképp szükséges a „face to face” kapcsolat, szolgáltató és fogyasztó között. Ennek nyomán is jelentkezik
a telephelyválasztás azon kényszere, hogy a kreatív tevékenységek – más ipari vagy szolgáltatási (pl. logisztika) tevékenységhez képest – kevésbé képesek elszakadni a nagyvárosoktól, sőt
munkaerőbázisuknál fogva is erősen rá vannak szorulva.
Ez utóbbi kapcsán az elmúlt években egyre több tanulmány
jelezte, hogy a kreatív gazdaság megerősödésével az érintett városok társadalmán belül egy új társadalmi csoport, a „kreatív
osztály” létrejöttét figyelhettük meg. A kreatívokat különböző
mozaikszavakkal illették, mint például BOBO-k (Bourgeois
Bohemians). Florida (2002) szerint ez a „kreatív osztály” három
fő ismérv tekintetében különbözik más városi csoportoktól, s ez
a tehetség, a technológiai jártasság és a tolerancia, amit egyszerűen 3T-nek nevezett. Az első T, vagyis a tehetség, a kreativitás magas foka, annyit jelent, hogy bizonyos mennyiségű információból képesek szintézisre, és egy új szellemi termék előállítására. A másik, a technológiai jártasság, ami a magas képzettségre utal, és sokkal inkább az iskolától kapott, mintsem öröklött tulajdonság. S végül a harmadik a legnehezebben definiálható kategória: a tolerancia, más kultúrák, ötletek, vélemények
be-, ill. elfogadásának képessége. Az egyes tényezők különkülön más rétegekre és foglalkozási csoportokra is jellemzők lehetnek, de a három együtt egyértelműen a kreatív osztály jellemzője.
Florida szerint az emberiség belép a „kreatív korszakba”
amelyben az eredeti ötletekkel rendelkező különböző emberek
kulcsszerepet játszanak majd. Ez alatt nem csak a műszaki feltalálók szűk körét érti, hanem az önálló vélemény és elgondolás
alkotására képes tömegeket. A kreatív osztályon belül megkülönbözteti a „szuper-kreatív mag”-ot, amely tudósokból, mérnökökből, egyetemi professzorokból, költőkből, írókból, színészekből, egyéb előadó művészekből, építészekből és tervezőkből, közvélemény-formáló média harcosokból áll, akik fő gazdasági szerepe „új ötleteket, technológiákat, eljárásokat kreálni”.
Megfigyelhető az is, hogy a „kreatív osztály” területi koncentrációja a városokon belül nagyfokú. Ennek mérésére bizonyos indexeket dolgoztak ki, amelyek sok szempontból vitathatók, mint például a Florida által is javasolt „gay-index”, amely
arra a felismerésre alapozódik, hogy a homoszexuális társadalmi
körön belül a kreatív foglalkozásúak aránya átlagon felüli. Azaz, hogyha megnézzük azok térbeli eloszlását, koncentrációját,
akkor nagyjából körülhatárolhatjuk azokat a városrészeket,
ahol a kreatívok élnek.
Milyen szerepe van a kreatív gazdaságnak a városfejlődésben, merülhet fel a kérdés. Egyáltalán, miként kötődik ennyire
a városokhoz a kreatív gazdaság. Közismert, hogy a kultúra, a
tudás, azon belül a kreatív tudás erősen helyfüggő tényező, hagyományosan a városokhoz kapcsolódik. Nem véletlen, ez a
kultúra táplálkozik a városok oktatási, szellemi intézményeiből,
a helyi társadalom tagjai által felhalmozott ismeretekből, polgári hagyományokból. Az is köztudott, hogy a helyi kultúra és
kreativitás csak lassan, nehezen változik. Az nem lehetséges,

Korunk ugyancsak fontos jelensége, hogy a globális városhálózat tagjai között egyre erősödő verseny figyelhető meg a
beruházásokért, a tőkéért és újabban a munkaerőért (kreatív
emberekért). A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy miért
fontos a kreatív gazdaság a városok számára, s mi módon játszhat szerepet a városok fejlesztésében.
A kreatív gazdaság és az urbanizáció kapcsolata
A kreatív gazdaság meghatározásánál a kulturális gazdaság
definíciójából kell kiindulni annak előre bocsátásával, hogy a
kreatív gazdaság fogalma jóval tágabb a kulturális gazdaságnál.
A kulturális gazdaságot talán a legrészletesebben Alan Scott
(1997) amerikai szerző írta le először, aki különbséget tesz hagyományos kulturális szolgáltatások és a kulturális termékipar
között. A kulturális szolgáltatások túlnyomó részét az állam által nyújtott, ill. fenntartott szolgáltatások jelentik, úgymint az
oktatás, a közművelődés, a művészeti szolgáltatások stb. Ezek
gazdasági jelentősége (pl. a foglalkoztatottak létszáma alapján)
a fejlett országokban napjainkra számottevően megnőtt, különösen a felsőoktatás vált ipari méretűvé, stratégiailag fontos
gazdasági ágazattá. A hagyományos, kulturális szolgáltatások
mellett egyre nagyobb az úgynevezett kulturális termékipar szerepe is, amely az előzővel szemben már sokkal inkább piaci alapú tevékenységeket ölel fel, emellett nagyobb a kreatív tartalma és a tőkehozadéka. Az ágazat tevékenységei közül kiemelhető a média, a könyvkiadás, a reklámtevékenység, a szórakoztatóipar, a divatipar (pl. ruházati-, bőr-, táska-, ékszeripar), ill.
a hozzá köthető különböző tervezési tevékenységek (Enyedi –
Keresztély 2005).
Ha számba vesszük a kulturális gazdaság súlyát a fejlett országokban (Egyesült Államok, Nyugat-Európa) akkor azt látjuk, hogy ugyan ma még nem vetekszik a pénzügyi, kereskedelmi, vagy a közlekedési és hírközlési szolgáltatásokkal, s részesedése „csak” 3-4% körülire tehető a foglalkoztatottakon és a
GDP-n belül, ugyanakkor az elmúlt tíz évben az ágazat növekedési üteme kiugróan magas volt, a szolgáltatások között
messze a legmagasabb. Értelmezésünk szerint a kreatív gazdaság körébe a kulturális gazdaságon kívül beletartozik az információs technológia (hardver- és szoftver-ipar, telekommunikáció), a kutatás-fejlesztés (K+F), valamint a hagyományos üzleti
szolgáltatások egy része is, mint például a nemzetközi jogi és
pénzügyi tanácsadás. Utóbbiak megléte például elengedhetetlenül szükséges a transznacionális vállalkozások megtelepedéséhez, ill. működéséhez egy városban.
A kreatív gazdaság pontos meghatározása érezhetően nehézségekbe ütközik, az mindenesetre valamennyi felsorolt tevékenységre igaz, hogy tudásintenzív, magas információs tartalommal bír, s
erőteljesen kötődik a számítógépek intenzív használatához. A kreatív gazdaság vállalatai többségében nemzetközi hálózatokba rendeződnek, még a legapróbbak is. Emellett jellemzi őket a viszonylag kis cégméret, valamint a nagyfokú rugalmasság az üzletpolitikában. Utóbbi ugyanakkor nem vonatkozik a kreatív gazdaság cégeinek települési szokásaira. Ezek a cégek nem települnek falusi
térségekbe, kisvárosokba, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy
előnyben részesítik a nagyvárosokat, és a nagyvárosokon belül is
bizonyos városnegyedeket.
Budapestet felhozva példaként szembetűnő, hogy a város
525 km2-es területén belül a kreatív gazdaság egy roppant szűk
sávba koncentrálódik. Ennek tengelye körülbelül a Duna vonalánál húzható meg, s délről a Lágymányosi hídtól (InfoPark,
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kább megfelelő feltételeket tudnak kínálni. Mindezt a politika
is egyre inkább felismeri, s egyre erőteljesebben kapnak hangot
azok az elképzelések, hogy a városfejlesztési stratégiát a kreatív
gazdaság számára vonzó „kreatív közeg” megteremtésére kell
használni. Ez a kreatív közeg aztán vonzó lesz a kreatív tevékenységet végzők számára, ami elvezet a kreatív gazdaság egyre
növekvő koncentrációjához, s végső soron a város gyorsabb
gazdasági fejlődéséhez. Az érvelés logikusnak tűnik, bár számos
kérdés is fölmerül ezzel kapcsolatban. Így például, mennyire
képes egy várospolitika az országos politikáktól (pl. bevándorlási politika, monetáris politika, adórendszer, bürokrácia foka)
függetleníteni magát. Ugyancsak felvetődhet, hogy mi a fejlesztés megfelelő területi szintje. Városban vagy régióban kell-e
gondolkodjunk? Tudjuk, hogy a kreatív gazdaság nagyfokú területi koncentrációja révén jelentősen serkenti a regionális különbségeket, s az is köztudott, hogy az Európai Unió a régiókat
tekinti a területfejlesztési politika „alapegységeinek”.
Összegzésként elmondható, hogy a tudás és a kreativitás
szerepe a városok, és rajtuk keresztül régióik fejlődésében napjainkra jelentősen felértékelődött. A 21. század kiemelkedő
gazdasági húzóágazata lesz a kreatív gazdaság, és a városfejlesztési politika egyik fő stratégiai célja kell legyen a kreatív gazdaság növekedésének serkentése, és ez által az adott város, illetve
régió fejlődésének a gyorsítása.

hogy egy nap egy város vezetői felébrednek és azt mondják,
hogy mostantól a mi városunk roppant kreatív, egy kulturálistudományos fellegvár. Erre lehet hosszabb távon törekedni, de
képtelenség pár év alatt megvalósítani.
Jellemzője a kreatív gazdaságnak, hogy más gazdasági tevékenységeket is vonz. Például a kulturális gazdaság a turizmust,
az IT-szektor a hardver ipart, de nagy húzóerőt jelent az ingatlangazdálkodás, a nemzetközi kereskedelem, a telekommunikáció és a bankszektor fejlődésére is, hogy csak néhányat említsünk. Összességében elmondható, hogy a kreatív gazdaság napjainkban a fejlett országok első számú húzóágazata. A kreatív
gazdaság súlya nagymértékben hat egy adott város teljesítményére és versenyképességére a globalizáció viszonyai közepett, s
megszabja a város vonzóerejét a tőke és a magasan kvalifikált
munkaerő vonatkozásában.
A kreatív gazdaság és a kreatív osztály megtelepedésének
feltételei
A kreatív gazdaság nem rendelkezik tömeges nyersanyag- és
munkaerőigénnyel, emellett a közlekedési (elérhetőségi) viszonyokra sem túlzottan érzékeny, ezért a többi gazdasági tevékenységhez képest némileg eltérőek a vonzótényezői. A kreatív
tevékenységet végzők számára a szellemileg inspiráló kulturális
környezet elsőrendűen fontos, amelybe beletartozik a nyelvi,
etnikai, vallási diverzitás éppúgy, mint a gazdag történelmi hagyományok, vagy más kultúrákkal szembeni tolerancia. Nem
véletlen, hogy Európában a gyarmattartó múltjuk révén etnikailag roppant heterogén összetételű, multikulturalizmusukról elhíresült, idegenekkel szemben hagyományosan nyitott városokban (pl. Párizs, London, Amszterdam) a kreatív gazdaság súlya jóval nagyobb, mint az etnikailag homogén, bezárkózó városi társadalmakban.
A kreatív gazdaság megtelepedésének vannak bizonyos intézményi, technikai előfeltételei is, így szükség van színvonalas
oktatási intézményekre, múzeumokra, kiállítótermekre, tudományos és technológiai parkokra, fejlett telekommunikációs
hálózatra. Ezek hiányában aligha várhatja egy város a kreatív
tevékenységek megtelepedését. Minthogy az intézményi, infrastrukturális hátteret az állam helyi és központi forrásokból
tudatosan is fejlesztheti (jó példa Budapesten az InfoPark, vagy
a milleniumi városközpont), ezért a többi telepítő tényezőhöz
képest e téren a politika mozgástere is nagyobb, s viszonylag
gyorsabb változásokat lehet elérni.
A helyi társadalmi klíma, a társadalmi viszonyok ugyancsak
fontos szerepet játszanak a kreatív gazdaság megtelepedésében.
Egy olyan város, ahol rendkívül erős társadalmi szélsőségek és a
társadalmi kirekesztés extrém formái figyelhetők meg nem igazán vonzó a kreatív tevékenységet végzők számára. A közbiztonság alacsony szintje ugyancsak taszítólag hathat a kreatív
gazdaság szereplői számára.
Szerepet játszik ezen felül a lakókörnyezet és a közterek minősége is. Az a város, amely csak panellakótelepekből áll, nem
lehet vonzó a kreatív gazdaság szereplői számára. Ezzel szemben
vonzó feltételeket jelent az, ha a lakókörnyezet kellően sokszínű, a város építészetileg karakteres negyedekkel rendelkezik, a
történelmi múlt az épületállományon visszaköszön, s a közterek
minősége lehetőséget kínál különböző rendezvények, kiállítások, összejövetelek, társas programok számára.
Korunkban azok a városok tudják legjobban magukhoz vonzani a kreatív rétegeket, amelyek a fenti szempontoknak legin-
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Fedor Vilmos, Miskolc város alpolgármestere december elején tartott előadásában mindazokat, amiket itt elméleti megközelítésben hallhattunk, konkrét, nagyon jól látható példával illusztrálta. Hogy hogyan lesz egy város kreatív. Mi minden szük-
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Ott tartottunk, hogy kultúra-fogalmunk kibővült. Ma talán
kevésbé gondolunk úgy a kultúrára, mint valamiféle fogyasztói
fényűzés egyénileg birtokolható, felhalmozható és leltározható
készletére. A fogalom a korábbiakhoz képest mintha valamelyest dinamizálódott volna, mintha jobban magában foglalná
nemcsak az ünnepi, hanem a köznapi magatartás kultúráját is,
alkalmazott kritériumai mintha jobban kiterjednének a viselkedés és életmód jóval általánosabb műveltségi színvonalának
kérdéseire. Tehát a fogalom valamelyes általánosításon ment
keresztül. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy az imént jelzett szociális dimenzióban ez az általánosítás és dinamizálódás
még mindig viszonylagosnak és részlegesnek értékelhető.
Például a társadalomtudományok mércéjével. Abban, hogy
kultúra és szociális struktúra összetartoznak, a szociológiai és
antropológiai kutatások nyomán tudományos szempontból már
vagy száz éve semmi különösebb újdonság nincsen. A két világháború közötti időben, különösen az amerikai szociológiában, teret nyert nemcsak a szociális és kulturális struktúrák
együttes vizsgálatának, hanem kölcsönviszonyaik középpontba
állításának igénye, sőt a „szocio-kulturális rendszer” fogalmának használata. Elég, ha az 1930-as évek közepétől az 1960-as
évek végéig tartó időszak nemzetközileg legolvasottabb szociológiai szövegére, Robert Merton (magyarul is megjelent) anómiaelemzésére gondolunk. Merton itt nemcsak „bevonja” a szociális és a kulturális struktúra megkülönböztetését és „kitér” kölcsönviszonyaik tárgyalására, hanem a kettő kölcsönhatásainak
vizsgálatát egyenesen a középpontba állítja, és elsőrendű diagnosztikai eszközzé fejleszti a korabeli amerikai társadalom problémáinak feltárásához. A leírt anómia-jelenségeket, s az ezek
táptalaján keletkezett deviancia-problémákat a két struktúra
ellentmondásaira, egyfajta aszinkronjára vezeti vissza. Bizonyára nem véletlen, hogy írása annyira széleskörű visszhangot váltott ki, nemcsak Amerikában, hanem világszerte.
De nem kell még a modern társadalomtudományok eredményeihez sem folyamodnunk annak belátásához, hogy a kultúra kérdései eredendően összetartoznak a szociális viszonyokkal. Valójában sokkal régibb felismeréseket is idézhetnék. Mikor a mai napirenden elgondolkodtam, egyebek között egy régi
orosz népmese jutott eszembe. Most már valószínűleg nincsenek itt sokan olyanok, akiknek iskolai éveik alatt az orosz
nyelvtanulás kötelező volt. Akkor hallhattunk egy, bizonyára
elég régi, orosz népmesét, amely arról szólt, hogy a falu határában várják haza az anyák a fiaikat, és versengenek, hogy vajon
melyiküké a legkülönb. Alakítanak is egyfajta „zsűrit”, egy
öregemberrel „elnökként”, és mindegyik jó előre dicséri a saját
fiát, hogyan tud az egyik énekelni, a másik cigánykerekezni, a
harmadik hegedülni … A zsűri megalakul, várják a fiak érkezését. Meg is érkeznek: az egyik hányja a cigánykereket mint a
motolla, a másik úgy énekel mint egy fülemile … Míg a többiek a mutatványaikkal vannak elfoglalva, megjelenik egy olyan
fiú is, aki semmi különöset nem tesz, csak csendben odamegy az
édesanyjához és elveszi tőle a nehéz kosarat; a többiek anyjuk
terheire ügyet sem vetettek. Aztán mindenki a zsűrire figyel,
hogy kit ítél majd a legkülönbnek. Minden szem az öregemberre szegeződik, aki az édesanyjának segítő fiút hirdeti ki a verseny győztesének. Elnézést kérek azoktól, akik ismerték a történetet, de nagyon mélyen kifejez egy ősi és idevágó bölcsességet. Nevezetesen azt, hogy akármilyen cigánykereket lehet
vetni, akármilyen virtuóz lehet valaki egy-egy művészeti ágban,
nem biztos, hogy az a műveltség netovábbja. Mert a művelt-

séges ahhoz, hogy egy város, a tudásalapú városban élő és dolgozó emberek, a tudásalapú társadalom részeivé váljanak. Mind
Enyedi professzor úr, mind Kovács Zoltán azt mondta, hogy a
kultúra dinamikus fejlődésének van egy jelentős veszélye, ez
pedig az esélyegyenlőtlenség növelése. Én úgy gondolom, hogy
erre különösen fontos figyelnünk, hogy valamiféle egyensúlyt
tudjunk tartani. És tulajdonképpen itt szeretném átvezetni
Gergely Attila szociológus előadását, aki a Károli Gáspár Egyetem oktatója. És tisztelettel kérem előadásának megtartására,
melynek címe a Kultúra szociális tétjei.
Gergely Attila
A kultúra szociális tétjei
Tisztelettel köszöntök, üdvözlök mindenkit. Köszönöm a
meghívást a mai alkalomra és a bizalmat. A bizalomról elmondható, hogy „keményvaluta”, különösen azokban a társadalmat és kultúrát egyben tartó összefüggésekben, amelyekre a
későbbiekben bővebben szeretnék kitérni. A konferencia eddigi előadásai is számos olyan tényre világítottak rá, amelyek időszerűvé teszik a kultúra szociális szempontú vizsgálatát. Az
imént hallott érvek között például az esélyegyenlőség kérdései
kaptak hangot, amelyek egymástól elválaszthatatlanul hordoznak kulturális és szociális összetevőket.
Akik figyelemmel kísérték, azoknak lehet egy általános,
távlati képe arról, hogy a kultúra fogalma az elmúlt évtizedek
hazai közfelfogásában és művelődési gyakorlatában milyen változásokon ment át. Az egyik jól kivehető változás talán az,
hogy a fogalom jelentősen kibővült. Úgy tűnik, egy szélesebb és
tágasabb kultúraértelmezéssel dolgozunk ma, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Korábban – és erre is volt már itt utalás – sokszor egy kicsit díszletszerű, ablakba, vitrinbe szánt valamiként
szerepelt az, amire „kultúraként” hivatkoztak. Az utóbbi évtizedek jó irányú fejleményeként értékelhető, hogy kiszélesedett
ez a fogalom. De kérdés, hogy eléggé kiszélesedett-e?
Ha a fogalmat tágítani próbáljuk, az egyik legfontosabb és legidőszerűbb perspektíva, amelyben ezt megtehetjük, éppen a szociális. „Szociálist” mondok, de ezen a ponton némileg gondban voltam a megfelelő kifejezés megtalálásával és a cím megfogalmazásával. Ha angolul, vagy egyes más nyelveken gondolkodunk, akkor a
„szociális” nagyon kézenfekvő megjelölés. Magyarul egy kicsit más
a helyzet. „Szociális” alatt többnyire szociálpolitikára, szociális szolidaritásra, szociális egyenlőségre, vagy szegénységgel kapcsolatos
politikákra gondolunk, karitatív vagy a filantróp jelentésvonzatokkal. Ennek meglehet a maga indokoltsága, de az itt tárgyalni
kívánt kérdéseket tekintve másról is szó van. A „szociális”-t szótár
szerint lehetett volna a „társadalmi”-val helyettesíteni, tartalmi
okokból ezt mégis jobbnak láttam elkerülni. Ugyanis abban a
„szociálisban”, amelyre itt utalni szeretnék, nemcsak a társadalmi,
hanem a közösségi is benne van. Így döntöttem a „szociális” megjelölés mellett, amely elvileg a társadalmit, a közösségit, és a szó
megszokott zöngéje szerinti „szociálist” is magában foglalhatja. Ha
mindenképpen idegen szavak nélkül próbálnám a címet fogalmazni, akkor olyasmit kellett volna talán mondanom, hogy „a művelődés társas viszonylati tétjei”. De hát ez egy kicsit túl bonyolultan
hangzik. Arról nem is szólva, hogy ha csak „társast” mondok, bárki
könnyen valamilyen szűkebb körű társaságra, vagy csoportosulásra
gondolhatott volna, ami megint csak ellentmondana az itt szándékolt jelentésnek.
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feldolgozás minősége szerint is súlyozott esélyarányok szerint az
ország lakosságának több mint 70%-a gyakorlatilag „ki volt zárva” a gyűjteményekből. Egyik következtetésünk az lett, hogy,
bár „művészetszociológiai” kutatást indítottunk, a munka közben a tárgy átalakult: az eredetileg kitűzött művelődési problematika úgyszólván elenyészett, a kulturális adatokból valójában
az akkori magyar társadalom szerkezeti jellemzőinek, „modernizációs lejtőjének” képe rajzolódott ki.

ségnek mint műveltségnek vannak figyelmen kívül hagyhatatlan
szociális kritériumai és próbái is. Sőt, az igazi műveltség kritikus
ismérvei éppen ilyen természetűek.
Természetesen sokkal messzebbre is visszamehetünk az időben. A mintegy két és félezer éve élt Konfuciuszról aligha lehetne mondani, hogy ne értékelte volna a műveltséget, hiszen
évezredeken át a művelt hivatalnok-értelmiségi mintaképének
tartották (egyébként a múlt hónapban nyitották meg itt Budapesten is a Konfuciusz Intézetet). Mégis azt tanácsolta, hogy ha
valaki éppen nagyon értékes írások tanulmányozásával – „művelődéssel” – foglalkozna is, amikor a körülötte élők valamilyen fontos gyakorlati kéréssel keresik fel, inkább hagyja ott a
tanulmányozást és törődjön az emberek bajával. Más helyen azt
mondja a „nemes”, azaz erényes emberről – aki „szeret tanulni”
és „haláláig megőrzi a tanultakat” – hogy: „ha az országban
rend van, akkor szegénysége és alacsony sora szégyenletes, de
ha nincs rend, akkor gazdagsága és előkelősége a szégyenletes”.
Ez műveltség és erkölcs általánosabb összefüggéseire is továbbutal (amelyekkel a régi latinok is tisztában voltak, amikor az
„agricultura”-val szemben a „cultura animi”-ről beszéltek), de
maradjunk most csak a „szociális” mozzanatnál. Ez könnyen kifejthető, ha a mondásban „szegénységet és alacsony sort” a műveletlenséggel, a „gazdagságot és előkelőséget” a műveltséggel
helyettesítjük be. Az átfogalmazás azt jelzi, hogy lehet olyan
műveletlenség, amely nem menthető, de lehet olyan műveltség
is, amely szégyen – éspedig mindkettő széles értelemben vett
szociális kritériumok szerint. Egy olyan társadalomban, ahol
„rendben vannak a dolgok”, műveletlennek lenni lehet szégyen, de ahol „nincsenek rendben a dolgok”, ott bizonyos értelemben „kulturáltnak” lenni szégyen, vagy egyenesen egyfajta
provokáció. (Utalok itt Bíró András délután sorra kerülő előadására ugyanezen a konferencián; egyelőre előadásának csak a
címét ismerem, ebben szerepel a „provokáció” kifejezés.)

Ha a kultúra szociális átvilágítása indokolt lehet, ugyanez
nem kevésbé áll a szociális tények kulturális szerkezetének vizsgálatára. Ebben a metszetben itt most inkább csak kérdéseket
fogalmaznék meg, részben a nagyobb interaktivitásra serkentő
konferencia-szervezői szándéknak megfelelően.
Sokszor már az is kérdés, mennyiben tekinthető egy tény
szociálisnak, vagy kulturálisnak. Például, mennyiben szociális,
vagy mennyiben kulturális az a tény, mely szerint tavaly télen
február elejéig egyetlen magyarországi megyében 30 ember fagyott meg. A válaszhoz nem érdektelen tudni, hogy az adott
megye az iskolázottsági szempontból kedvezőtlenebb északkeleti régióban van, de nyilvánvaló, hogy a kimenetelben a
szociális kötelékek milyensége, sűrűsége, vagy hiánya legalább
ilyen kritikus kellett legyen. Egy-egy konkrét esetben a kulturálisnak, illetve szociálisnak nyilvánítható összetevők szinte
szétbogozhatatlanul összefonódnak.
Vagy vegyünk egy látszólag egészen más jellegű, de szintén és
elsőrendűen szociális, társas viszonylati tényt, és próbáljuk meg lehetséges kulturális vetületei szerint értelmezni. Nem messze innen,
a Hilton Szállóban hangzott el egy előadás 2003-ban, egy ott rendezett nemzetközi konferencián, ahol egy 2001-ben végzett nemzetközi összehasonlító kutatás eredményeit ismertették. Az összehasonlító vizsgálat-sorozat, amelyben az adatfelvételt végrehajtották a nemzetközi szociológia egyik legnagyobb vállalkozása, egyfajta csúcsteljesítménye (International Social Survey Program). 25-30
országban szoktak egy-egy ilyen felvételt egyszerre lebonyolítani.
A 2001-es vizsgálat a társadalmi tőke összehasonlítását tűzte célul.
Részben azért hozom fel éppen ezt az esetet, mert szó volt arról,
hogy térjek ki a társadalmi tőke kérdéseire. A vizsgálatban a társadalmi tőke két nagyobb összetevőjét különbözették meg. Mindkettő egyfajta bizalmi tőke, de az egyik, amit reciprok társadalmi tőkének is neveznek, mint a neve is utal rá, egy meghatározott, viszonylag szűk körön belül, egy csoporton vagy egy klikken belül
érvényesül: „én megteszem neked, te megteszed nekem” típusú
tranzakciók jellemzik, egy behatárolt körben, viszonossági alapon.
A másik nagyobb összetevő a közbizalom. A közbizalom nem egyes
kis csoportokat, hanem a társadalom egészét, egy ország, egy társadalom egészét fogja át. Az „első”, a „második” és a „harmadik” világból összesen 27 ország került a mintába, köztük Magyarország.
Miután a külföldi kutató, aki a vizsgálatnak ezt a részét elemezte,
hozzájárult, a Parola közösségfejlesztő folyóirat 2004/3. számában
közzétettük az idevágó eredményeket. Ott magyarul is olvasható,
hogy Magyarország közbizalom tekintetében a 27 országból a 27.
„helyezést” „érte el”. Erre vonatkozóan ismét érdemes lehet feltenni a kérdést: vajon itt mennyiben kulturális és mennyiben társadalmi ténnyel van dogunk? A közbizalom, vagy a bizalom általában mennyire kulturális és mennyire szociális jelenség?

Ha el is tekintünk most a közvetlenül erkölcsi és erkölcstani részletektől, nyilvánvaló, hogy a mindenkori kultúra számtalan szálon kötődik a fennálló szociális állapotokhoz: „okként”
és „okozatként”, számtalan módon összefügg a társas viszonyok
milyenségével, minőségével és gyakorlati eredőivel. Nem ritkán az erkölcsi kritika gyakorlati hangsúlyát éppen ezek adják.
(Elég, ha az újszövetségi tanításnak a kor „műveltjeiről”, a farizeusokról adott üzenetére gondolunk.) A kulturális és szociális
közötti kölcsönhatások egyik olvasatában a kultúra jellege és
fejlettsége minősíti a szociális viszonyokat, másfelől a fennálló
kultúra – legalábbis egyik – kritikus fontosságú „bizonyítványát” az uralkodó szociális állapotok „állítják ki”.
Ezeknek az egymásra tükrözhető olvasatoknak megfelelően
az egyik oldalról vizsgálható a kulturális, szűkebben közművelődési tények szociális szerkezete. Több idevágó kutatás eredményei idézhetők a hazai szakirodalomból is. Egy ilyen vállalkozásban (27 évvel ezelőtt) a szentendrei művészeti gyűjtemények működését, látogatottságát, művelődési eredményességét
vizsgáltuk. Az egyik kérdés, amely akkor foglalkoztatott bennünket, az volt, hogy a kiállítás-látogatás és az ennek során
nyert művészeti, esztétikai tapasztalat mint kulturális esemény,
illetve tény, szociálisan, a tágabb társadalmi erőtérben milyen
struktúrával bír. Kiderült, például, hogy – bár a gyűjtemények
fenntartásának anyagi terheit ők is hordozták – az esztétikai

Ehhez hasonlóan seregnyi társadalmi tény kulturális olvasatán gondolkodhatunk el. Az eddigi kedvezőtlen adatok hallatán valaki felvethetné: lehet, hogy a közbizalommal „gondok
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lis struktúra jellemzői kulturális tényekként, hogyan tárható fel
a társas viszonylati jellemzők kulturális tartalma – és mit jelenthet mindez a kultúra szociális tétjeire és teljesítőképességére nézve?

vannak”, de a kisközösségek, mondjuk a családok biztosan
nagyszerűen teljesítenek. Itt nem akarok családműködési statisztikák részleteibe bocsátkozni, csak a népesedési helyzetre
vonatkozóan idéznék egy adatot, amely talán nem olyan széles
körben ismert, bár a Központi Statisztikai Hivatalban számolták ki néhány évvel ezelőtt, és közzé is tették. A demográfus
kollégák arra a következtetésre jutottak, hogy 2000 és 2050 között, ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság népességét 10 milliós
szinten meg lehessen tartani, 2,5 millió bevándorlóra lehet
szükség. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban érzékeljük, ez 50 éven
keresztül naponta 137 bevándorlót jelent. Erre is rákérdezhetünk: ez vajon mennyiben tekinthető szociális, vagy kulturális
ténynek?

Az éppen felhozott adatok első hallásra sokféle reagálást kiválthatnak, de ha egy kicsit belegondolunk (abba is, hogy nem
politikai indíttatásúak, sőt kereteiket tekintve nem is belföldiek), belátható, hogy a szociális és a kulturális dimenziók összetartozása valamennyi esetben szükségszerű. Miután aligha beszélhetnénk kultúráról emberek nélkül, minden kultúra egyik
szükségszerű funkciója, hogy az azt hordozó és alakító emberek
közötti kölcsönhatási, együttműködési és/vagy szembenállási
viszonyokat, egyáltalán társas viszonyulási és szerkezeti jellemzőket szabályozza-orientálja. Az itt csak mutatóba felidézett jelek szerint nem járna messze az igazságtól az a megfigyelő, aki a
hallottakból arra a következtetésre jutna, hogy kultúránknak
ezek a szociális összetevői és funkciói a kor követelményeihez
képest viszonylag kevéssé működőképesek, összehasonlító teljesítményük az átlagos mai gyakorlatban meglehetősen alacsony.
A mai Magyarországon például mindenkinek rengeteg ötlete,
elgondolása lenne arról, mit hogyan kellene tenni a politikában, de ugyanakkor ezek nem jelennek meg célszerű módon a
politikai folyamatban. Ellenkezőleg: az emberek kontinensszerte leginkább érzik úgy, hogy a lényeges politikai döntések a
fejük felett és a hátuk mögött történnek; a politikai intézmények – az itt ismertetetteken túl is számos adat szerint – a szélsőséges elidegenedettség képét mutatják az európai „családi tükörben”. Miközben lehet, hogy valóban jelentős egyéni teljesítmények születnek a művészetek vagy tudományok nem egy
ágában, viszonylag kevés a példa a széles körben hatékonyan
összehangolt és végigvitt cselekvésre. Számtalan múzeumunk
van, milliónyi emléktáblánk, Európa-szerte ismert zenei életünk és tehetségeink, de csapnivaló infrastruktúránk, történelmileg krónikus sajáttőke-hiányunk és sokban dokumentálhatóan gyenge együttműködési kultúránk.

Az imént elhangzott földrajzi előadásban már szó volt arról,
hogy a türelem, a sokféleség elfogadása, az idegenek befogadása
tekintetében sem állunk valami jól, de ezt európai szinten
újabb adatokkal dokumentálja az a két hónapja végzett összehasonlító kutatás is, mely szerint a bevándorlók elfogadása a
közvéleményben 25 uniós tagország között Magyarországon a
legalacsonyabb (Eurobarometer, 273. különjelentés). Ha csak
annyit nézünk, hogy gyermekek nem születnek, a külföldieket
nem kedveljük, és úgy általában egymás iránt sem vagyunk valami nagy bizalommal, akkor érdemes újra feltenni a kérdést:
ezek akár külön-külön, akár így (és sok más állapotjellemzővel)
együtt mennyire értelmezhetők kulturális és mennyire szociális
tényállásként; egyáltalán: hogyan és mennyire különböztethetők meg ezek a szempontok egymástól?
Nagyon hasonló kép adódik politikai intézményeink összehasonlító vizsgálata nyomán is. Az Eurobarometer jól ismert,
egész Európában talán a legjelentősebb közvéleménykutató
cég. Rendszeres jelentésein kívül közzétesz ún. különjelentéseket. 2005 közepén kiadott, 225. ilyen jelentése 32 európai ország lakosságának társadalmi értékrendjét térképezte fel. Figyelemre méltó adalékokat szolgáltat a társadalmi struktúra kulturális diagnózisának továbbvázolásához. A kérdőívben volt egy
olyan állítás, mely szerint „úgy gondolom, tudnék mivel hozzájárulni a politikai és a közügyekben való döntésekhez”. A magyar teljesítmény e tekintetben nagyszerűnek tűnhet: 32 európai országból a legmagasabb arányban értettek egyet a magyar
válaszolók azzal, hogy volnának az adott célra hasznosítható javaslataik, elgondolásaik. A kép azt mutatja, nagy energiák feszülnek az emberekben, akik itt tele vannak a közügyekben
hasznosítható ötletekkel, elgondolásokkal. Volt azonban néhány más kérdés is. Például az, amelyik azt firtatta, mennyire
tudják az emberek hallatni a hangjukat a politikában, vagy egy
másik, amelyik azt tudakolta, mennyire tudnak befolyással lenni a közügyekre és a politikára. Ezekben Magyarország a mezőny vége felé helyeződött, miként abban is, hogy mennyire
érdekli az embereket az, ami manapság a politikában történik.
Annak az állításnak a mércéjén pedig, amelyik úgy szólt, hogy
„jól informáltnak, tájékozottnak tartom magam abban, ami a
politikában, a közügyekben történik” Magyarország harminckét
országból a harminckettedik helyen végzett, miként az abban
való megmérettetésben is, hogy „az embereknek többet kellene-e foglalkozniuk a politikával”. Mindkét utóbbi mutató szerint Magyarország a teljes európai mezőny legvégén van. Ismét
feltehető a kérdés: mennyire beszélhetünk itt szociális és menynyiben kulturális tényekről? Hogyan értelmezhetők itt a szociá-

Az utóbbi egy ma elterjedt fogalommal a szociális tőke deficitjeként is leírható. Kétségtelen, a fogalom színre lépése óta
számos ellentmondással terhelt, amit divatja csak tetézett,
mégis valami fontosra utal. Ha egy tőmondatban kellene meghatározni, lényegében együttműködési képességet jelent. A dolog természeténél fogva társas együttműködési képességet,
együttműködési kultúrát. És ezzel egyben a kultúra társas kölcsönhatási összetevőire, ebben az értelemben vett szociális tétjeire és teljesítőképességére utal. Hogyan értelmezhető ez a hazai viszonyokra valamivel konkrétabban? Mikor ezen gondolkodtam, Gunnar Myrdal nevezetes tétele jutott eszembe: ha
egyfelől nem alaptalanul tűnik úgy, hogy minden fontos erőforrás rendelkezésünkre áll az elfogadható élethez, másfelől az
eredmény mégsem ez, akkor ennek az egyik legnyilvánvalóbb
oka az lehet, hogy valami baj van az intézményeinkkel. Úgy találtam, ez a meglátás a társadalmi-tőke deficit esetünkben egy
fokkal talán használhatóbb átfogalmazásának lehetőségét adja.
Rámutat arra, hogy nemcsak valamilyen általános értelemben
vett együttműködési kultúránk hagy sok kívánnivalót maga
után (másokéhoz és saját lehetőségeinkhez képest is), hanem,
ennél konkrétabban: intézmény-építési és -működtetési kultúránk, a működőképes intézmények létrehozásának és fenntartásának kultúrája viszonylag gyenge. Mégpedig elsősorban az
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emberlét alapvető, minden ember és minden kultúra számára
adott kérdéseire az egyes kultúrák és hagyományok sajátos válaszokat tartogatnak, valójában már a kérdéseket is sajátos módokon teszik, vagy nem teszik, fel. Úgy tűnik, kultúránk ebben
a tekintetben is egyfajta regenerációra szorulhat. Ne a csúcsteljesítményekre gondoljunk, hanem például arra a tényre, hogy
átlagában még európai, sőt közép- és kelet-európai tájékozódásunk is nagyon részleges. Ez elsőre talán hihetetlenül hangzik,
de így van: az Európai Unió más tagállamainak polgáraival
fenntartott „társas kapcsolatok” tekintetében (az Unió jövőjéről egy éve felvett 251. Eurobarometer kölönjelentés szerint)
25 tagország között Magyarország a 25. helyen végzett; abban,
hogy lakosai mennyire olvasnak anyanyelvükön kívül újságot,
folyóiratot, vagy könyvet, a 22. helyre sorolódott (az idegen
nyelvekre legkevésbé rászoruló angolok után). A tapasztalatok
azt mutatják, hogy lengyel, szerb, szlovák vagy román kultúráról való érdemi tájékozottság gyengébb, mint német, francia,
vagy angol tekintetben. Az Európán kívüli civilizációk, az emberi sokszínűség nagy globális választéka tekintetében még belterjesebb képet mutatunk. Ez a kontinentális elzártság és a
nagyhatalmi közvetítettség évszázadai alatt, a gyarmatbirodalmakat építő világkultúrákhoz képest sokáig érthető (s persze
kényelmes, de bizonyos mértékig menthető) volt. Más a helyzet ma, egy olyan világban, amikor az európai struktúrákhoz való csatlakozás is az önálló globális tájékozódás követelményével
szembesít bennünket: ha látni akarjuk a fától az erdőt, akkor
magát az európai integrációs folyamatot is csak globális összefüggéseiben értelmezhetjük helytálló módon; ha európai szinten versenyképes oktatást és felnőttképzést akarunk, az többé
nem biztosítható egyetlen civilizációra korlátozottan; ha meg
akarjuk őrizni kulturális szuverenitásunkat, azt csak kultúránk
globális hatókörű interakció- és kommunikációképességével
tehetjük meg; ha olyan identitásra szeretnénk szert tenni,
amelyhez érdemes ragaszkodni, akkor kultúránknak szociálisan
is integráció- és szervezőképessé kell válnia.
Nemcsak azért, mert ma nem kerülhetjük el az érintkezést
távoli és nagyon eltérő kultúrákkal, hanem azért is, mert ezek
ma már egyáltalán nem olyan távoliak. Ahogyan nálunk mondani szokás: „itt vannak a spájzban”, és nem is csak képletesen.
Mit tudunk róluk, akik ma vagy holnap költöznek be a szomszédságba és nyitják meg éttermeiket vagy csúcstechnológiájú
gyáraikat? A nyugati világ szakmai tekintélyeinek olyan újabb
előrejelzéseivel, amelyek a „Nyugat zsugorodásáról” (Nicole
Gnesotto), „India és Kína várható dominanciájáról” (James
Wolfensohn), vagy „Európa végnapjairól” (Walter Laqueur)
szólnak nem akarnék most behatóbban foglalkozni. Inkább
csak Samuel Huntington 11 éve megjelent és 9 éve magyarul is
olvasható könyvét idézném, mely szerint 2020-ra a Nyugat népessége a világnépességnek várhatóan mintegy 10%-át fogja kitenni. Meg talán az Európai Unió ún. lisszaboni célkitűzései
teljesítésének mai állását. Az Európai Bizottság felkérésére letett „félidős jelentésükben” Wim Kok (volt holland miniszterelnök) és szakértő-társai már több mint egy éve megállapították, hogy az Uniónak gyakorlatilag nincs esélye a 2000-ben
maga elé tűzött célok teljesítésére (arra, hogy „2010-re a világ
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás-alapú gazdaságával rendelkezzen”). A Bizottság ennek ellenére továbbra is kétévente felmérést készíttet arról, hol tartanak az egyes tagországok a folyamatban, valamint arról, hogy hol tart az Unió
egésze a nyolc „lisszaboni dimenzióban” más világrégiókhoz, így

egész társadalmat átfogó, vagy átfogni hivatott intézmények, a
közjó intézményei tekintetében – az érvényességnek azokon a
kulturális és normatív nevezőin, amelyek egész Európában, sőt
azon túl is, közösek lehetnek.
Ezzel szemben a mai állapotot az jellemzi, hogy az átfogó intézményi rendnek még az országhatárokon belüli közös nevezői
is sokban és tipikus módon hiányosak. A közjó intézményeinek
megfelelő szintű kiépítéséhez és működtetéséhez nem elegendők szűk csoportérdekek és ideológiák. Olyan alapra van szükség, amely túlmegy az egyes ideológiákon, a politikai és üzleti
részérdeken és sok minden egyében, olyan garanciára, amely
elég egyetemes ahhoz, hogy a részleges törekvések produktív,
egymást támogatni, kiegészíteni képes megszerveződéséhez is
alapul és keretül szolgálhasson.
Ha valaki ezen a ponton azzal a recepttel állna elő, hogy
„hát akkor meg kell erősíteni kultúránk egyetemes alapjait”,
akkor azzal általában akár egyet is lehetne érteni. A kérdés
azonban inkább az, hogyan lehet ezt elérni, illetve, még közelebbről, mit tehet ennek érdekében a művelődés, jelen esetben
a felnőtt-művelődés, a maga sajátos eszközeivel.
A magam részéről két, de egymástól nem független irányt
emelnék ki. Az egyiket a minden emberi kultúra, az emberélet
alapvető kérdései iránti tudatosabb tájékozódás elmélyítésének
időszerűsége tűzheti ki. Ismét csak nemzetközi összehasonlítások
hívják fel a figyelmet arra, hogy ezzel sem állunk valami fényesen.
Az egyik már idézett Eurobarometer értékvizsgálatban feltették a
kérdést: „Milyen gyakran gondolkodik el az élet értelméről és céljáról?” Magyarország a felmért 32 európai ország között a 32. lett
abban a tekintetben, hogy lakosai számára mennyire van napirenden az élet értelméről, céljáról – kicsit szélesebben fogalmazva: az
emberi élet végső kérdéseiről – való gondolkodás. Milyen kérdésekről is van, illetve lehet egy ilyen irányban nyitottabbá váló felnőtt-művelődés szemszögéből szó? Elsősorban azokról, amelyek
minden kultúrában, de egyúttal minden ember életében is általánosan jelentkező és megkerülhetetlen kérdések: mi az élet, mi az
ember, mi az igazság, mi a valóság, ki vagyok én – a sor még folytatható, de végül is nem túl hosszú. Ha a napi gondolkodás és gyakorlat ezektől a kérdésektől eltávolodik, vagy elszigetelődik, valójában minden kultúra, egyáltalán az élet emberi minőségének forrásaitól is elidegenedik. A problémát látszólag könnyű elintézni azzal, hogy ezek amolyan „elvont” és egyáltalán nem „kézzel fogható” kérdések, amelyeknek semmi „gyakorlati” jelentőségük nincsen. Érdemes azonban észrevenni, hogy már maga a kézlegyintés
is tünetszerű lehet. Ha ezekről a kérdésekről – s a rájuk adható válaszokról – valahol „megfeledkezetté” válnak, annak nagyon is
kézzelfogható következményei lehetnek az egyébként nagyra tartott „gyakorlat” elsekélyesedésében és kiüresedésében. Aligha tekinthető véletlennek, hogy ugyanaz az ország, amelynek lakosai az
európai sorrend végére kerültek a „végső kérdésekről” való elgondolkodásban, a már idézetteken túl az utolsók között szerepelnek
az életükkel való elégedettség tekintetében is, és az Unió tagállamai között messze a legkevésbé elégedettek azzal, hogy éppen az
adott országban kell élniük. Sorolhatnánk az utóbbi egy-két évből
a mentális jólétről, vagy a korrupcióról szóló különleges jelentések
hasonló tendenciákat jelző adatait is.
Ha az elsőnek kiemelt irány az emberi élet végső kérdéseiben való tájékozódás intenzív elmélyítése lehet, akkor a másik
talán egy ezzel összekapcsolódó extenzív bővítésé: az emberi
kultúrák, az emberi változatosság globális horizontja felé. Az
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amely nélkül az emberi jelzőt sem érdemelheti meg, ugyanakkor minden kultúrát lényegi módon minősítenek társadalmi és
közösségi, széles értelemben vett intézményépítési és fenntartási teljesítményei. Bár részleteikbe itt nem bocsátkozhattunk, idetartoznak azok az erkölcsi megfontolások is, amelyekből következően nem beszélhetünk nevére méltó műveltségről szociális igazságosság nélkül. Minden szociális rend szükségszerűen kulturális rend is, de csak olyan kultúrát érdemes
fenntartani, amelyet megfelelő szociális felelősségvállalás, teherbírás és integráló képesség jellemez: a kultúrák kiválogatódásában azok lehetnek méltók és alkalmasak a fennmaradásra,
amelyek egyetemes érvényű együttműködésre képesítenek.

az Egyesült Államokhoz és Kelet-Ázsiához képest (az utóbbit itt
konkrétan Japán, Dél-Korea, Hongkong, Tajvan és Szingapúr
képviseli, mintegy 210 millió lakossal). Vegyük a célkitűzések
közül az egyik leghangsúlyosabbat, az információs társadalomét.
Magyarország a két hónapja közzétett elemzés szerint a 25 tagállam között a 23. helyen szerepel, de bizonyos értelemben még
többet mond az, hogy egy olyan európai mezőny sereghajtói között van, amely egészében gyorsuló ütemben marad le nemcsak
Amerikához, de Kelet-Ázsiához képest is. Európa saját értékelése szerint a nyolc lisszaboni kritérium közül csak egyben (a
környezetvédelemben) mutathat fel egyértelműen előnyt Kelet-Ázsiához képest. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az innovációban és kutatás-fejlesztésben, a vállalkozási környezet, vagy a
hálózati infrastruktúrák terén tart Kelet-Ázsia előbbre, hanem
a szociális befogadás mutatói szerint is.
Ez az európai viszonyítási keretek ázsiai tükrébe is bepillantást engedhet. Kultúránk szociális dimenzióiról egyébként az
európai és, például, a japán tükrök nem egy vonatkozásban hasonló képet mutatnak. Jelenleg mintegy 110 japán vállalat
működik Magyarországon, ma már nem nehéz olyan japán menedzsert találni, akár vidéken is, aki többéves tapasztalattal
rendelkezik a „magyar emberről”, legalábbis mint munkaerőről.
Ha egy ilyen japán vezetőt megkérdezünk, nagy valószínűséggel
azt fogja mondani, hogy a magyar munkaerő egyénileg egészen
jó, de a magyarok összességükben általában kevesebbre jutnak,
mint külön-külön vett teljesítményeik után várni lehetne: nem
tudnak igazán hatékonyan együttműködni.

Kultúránk mai szociális teljesítőképességének összehasonlító értékelése nem az egyetlen lehetséges mérce, de talán érvekkel szolgálhat ahhoz, hogy az idevágó kérdésekre felnőtt-művelődésünkben is időszerű lehet több figyelmet fordítani. Köszönöm, hogy ma itt lehetőséget adtak erre.
Borbáth Erika
Köszönöm szépen Gergely Attila előadását, és tulajdonképpen két nagyon fontos dolog az, amit szeretnék összegzésként is
kiemelni. Az egyik nagyon szükséges szempont, amit mondott:
a felnőttkori művelődés és a művelődés felnőtté válása. Én azt
gondolom, hogy ez egy olyan hangsúlyeltolódás, amire igenis
figyelnünk kell, és arra a második szempontra, amely a művelődésnek ebben a felnőtté válásában a tudás szerepét és a tudás
aktivizáló erejét fogalmazza meg. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, és hát természetesen olyan kérdések, amelyek sokban nyitva maradtak, éppen azért, mert foglalkoznunk kell velük, a gondolkodásunk és felelősségünk részévé kellene, hogy
váljanak. Köszönöm szépen az előadást.

Hogy ne csak európai és ázsiai összevetésekről beszéljünk,
tarthatunk tükröt szociális kultúránknak Amerikából is. Egy
hamarosan védésre kerülő doktori disszertáció szerint (Harkai
Nóra: Közösség és közösségi munka, Parola Füzetek, 2006) néhány évvel ezelőtt a 27.000 lakosú Pestszentimrén a helyi közösségi-egyesületi szerveződéseknek összesen 458 tagja volt, a
három fő vallási felekezethez tartozó egyházközségi kereteken
kívül. Egy-egy helyileg kapott gyakoriságról sokszor nem könynyű eldönteni, sok-e vagy kevés, gondoltam, összevetem amerikai adatokkal is. Mi sem kézenfekvőbb, hogy ehhez az eddig
talán „legkutatottabb” amerikai települési közösség, az 1920-as
évek óta ennek következében nevezetessé vált „Middletown”
adatait használjuk. Az összehasonlítás azt az eredményt hozta,
hogy – a vallási, iskolai, egyéb ifjúsági és sport-jellegű szerveződéseket leszámítva – az 1920-as években 25-30.000 lakosú
Middletown-ban 458 klub működött, pontosan ugyanannyi,
ahányan a nagyjából azonos népességű magyar településen 80
évvel később összehasonlítható egyesületi tagsággal rendelkeztek (az utóbbi statisztika valószínűleg tagsági átfedésektől sem
mentes). Természetesen az oksági háttérrel nem kevésbé indokolt lehet foglalkozni, miként a nemzetközi civil-szektor számos
más összehasonlító adata is idézhető lenne, de attól tartok, már
az eddigiek is meghaladták a rendelkezésre álló időkeretet.

Kedves kollegák, ilyenkor mindig egy levezető elnöknek nagyon nehéz szerepe van, mert most következik a kérdések és a hozzászólások ideje. Rengeteg információt kaptunk, nagyon sok
mindennek kell még az elkövetkezendő napok során, úgy gondolom, leülepedni, de mindenképpen szeretném, ha megfogalmaznánk, megfogalmaznátok, azokat a kérdéseket, amelyek most itt
helyben, mindenképpen szükségesek és fontosak, hiszen két előadónk még itt van, és akkor ezáltal egy kicsit a párbeszédre is lehetőséget tudunk biztosítani. Tehát az eddigi hallgatóké a terep.
Földiák András
Gergely Attilától azt szeretném kérdezni, és anélkül, hogy
mindenáron védeni akarnám Európa pozícióit a világban, hogy
nagyon sok mindenben, nekem úgy tűnik, nem áll-e Európa mégiscsak az élen. Itt az előző előadásban volt szó a kulturális gazdaságról. Igen, kulturális gazdaságról, kulturális termelőiparokról. Ebben
például azért egyértelműen úgy tűnik nekem, hogy még mindig
Európa és az amerikai film diktál a világon, és talán vannak más
területek is, anélkül, hogy az egészet meg akarnám, de nem is lenne érdemes, megkérdőjelezni. Én nagyon elhiszem, hogy itt óriási
verseny van, amiről egyre jobban lemaradunk. Összességében elhiszem, de azért talán vannak területek, ahol mégsem vagyunk anynyira lemaradva, vagy esetleg még tartjuk a frontot.

Az áttekintett esetek és adatok arra vallanak, hogy sokban
az eddigieknél rendszeresebben és következetesebben lehet érdemes végiggondolnunk: mit jelent általában, és mit jelenthet
különösen a közművelődésben a kulturális és szociális szempontok egymásrautaltsága. Egyfelől nincs fennmaradásra képes
és érdemes szociális rend kultúra nélkül, másfelől minden műveltségnek megkerülhetetlen szociális ismérvei, tétjei és próbái
vannak. Minden szociális szerveződés kritikus tétje az a kultúra,

Gergely Attila
Ami egyszer érték, az érték is marad. Tehát Európának
megvannak a maga értékei, ezt nem nagyon vonhatja tárgyila-
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gosan senki kétségbe, de Európa nagyon visszaszorulóban van
sok fontos területen, a saját standardjai szerint is. Elhangzott
most az innováció, a kreativitás, és sokan szívesen gondolnánk
úgy, hogy ebben Európa aztán biztosan… Hát nem biztos.
Most, szinte csak találomra, két adatot idéznék erről. Az egyik
a lisszaboni célkitűzések a kelet-ázsiai tükörben: hol tart Európa az adott öt kelet-ázsiai országhoz képest. Hát ezekhez képest,
a saját értékelése szerint, Európa alaposan lemaradt az innovációban és kutatás-fejlesztésben. A másik adat: mikor belépett a
világ az új évezredbe, kiszámolták a világ száz legjelentősebb
technológiai vállalatát, a technológiai innováció és tőkeerő
szabványai szerint. Ki mit gondol, Németország a százból hány
vállalattal volt jelen ezen az Amerikában kiszámolt listán? „A
legerősebb európai gazdaság.” Két német vállalat került bele. Ki
mit gondol, hány tajvani vállalat volt benne? Nem Japánról
beszélek, Tajvanról. Hét. A 23 milliós „ázsiai” Tajvan és a 80
milliós „európai” Németország. Természetesen az ilyen számok
nem mindenben perdöntők, rengeteg érv- és ellenérv felhozható, a képnek azért számos olyan eleme van kialakulóban, amilyenekhez nem nagyon voltunk hozzászokva. A mai Ázsiából
még inkább másként néznek ki a dolgok. Illik elmondanom,
hogy tizennégy éven keresztül a Teleki Intézetben a Kelet-Ázsia
kutatásokért voltam felelős (a legutóbbi hetekig, mert az intézetet felszámolták). Így idevágó dolgokban kénytelen vagyok
egy kicsit jobban otthon lenni. Szakakibara Eiszuke, akit
„Miszter Jen”-nek is szoktak nevezni, mert mikor megszólalt, az
árfolyamok néha mozgásba jöttek, mondta néhány évvel ezelőtt egy európai újságírónőnek, aki odament interjút készíteni
„Európából”: „Nézze, lehet, hogy Európa egy régió, de Ázsia
maga a világ”. Ázsia 60%-át teszi ki a világnépességnek. Európa
huszonvalahány százalékot tett ki – ezelőtt több mint fél évszázaddal. De most már csak tizet, vagy egy-két év múlva tizet
sem. És az egész Nyugat fog kitenni kb. 10%-ot, úgy13 év múlva, legalábbis szakmailag elfogadott előrejelzések szerint. Az
ilyen jelek sok mással együtt arra vallanak, amit egy EU-szintű
szakértői csoport pár hónapja, nagyon visszafogottan, úgy fogalmazott meg, hogy a következő évtizedek próbára fogják tenni a Nyugatnak azt a (pár száz éven keresztül megszokott) képességét, hogy a nemzetközi viszonyok napirendjét meghatározza.

a tipikus szemléletre az volt jellemző, hogy kicsire nem adunk,
nagy meg nem számít. Egy intenzív mezőgazdaság fontos szempontokból teljesen más, mint egy extenzív. A rizsparcellából
kiveszik a követ, sok nemzedék óta. Más miatt is érdemes lehet
belenézni a japán tükrökbe. Mint felvetettem, például megkérdezni egy magyarországi japán menedzsert: mi a véleménye a
magyar munkaerőről, a mai magyar munkakultúráról? A következőt fogja nagy valószínűséggel mondani: „A magyar munkaerő, hát ez kiváló, ezek kiváló emberek. Ezek a magyarok találékonyak, leleményesek, sokoldalúak, rugalmasak, jobbak,
mint a japán munkaerő. De amikor együtt kell működni, hát
… ha ezt is tudnák, ez egy világbajnok nemzet lenne, de ebben
manapság …”. A japán udvariasság közmondásos.

Mátyus Aliz
Előadásában a munkakultúrára is hivatkozott, olyan módon, ahogyan az itt létezik és nálunk működik, illetve megvannak a működését akadályozó tényezők. Következhet-e ez abból,
hogy ez egy, a paraszti kultúrából adódó munkakultúra nálunk,
a hozzá kötődő tudásokkal? Érdekelne, hátha vannak adatai,
hogy mennyiben működőképes ez a parasztiban gyökerező
munkakultúra, lehet-e rá számítani, tervezni?

Kérdező
Mi a helyzet a nemzeti összetartozással, nem lehetne-e ez
erőforrás?

Kérdező
Csak egy rövid kérdésem lenne… a világ kevésbé boldogabbik feléről. Létezik egy „fejlődő világ”, amelynek a motorja
Kelet-Ázsia, létezik egy leszakadó európai munkakultúra, létezik egy világ, amely gyakorlatilag éhezik. Lehet a szegénység
felhajtóerő?
Gergely Attila
A szegénység lehet globális nyomatékú feszítőerő, de lehet
ugyanakkor felhajtóerő is. Az egyenlőtlenségek hosszú távon
halmozódnak. Erre sokan figyelmeztetnek. Ugyanakkor például
egy doktori disszertáció készül a Debreceni Egyetemen arról,
hogy milyen lehetőséget hordoz a (világ)szegénység. Írójával
nemrég tartottunk egy konzultációt és akkor eszembe talált
jutni egy régi igazság: a szegények öröklik a földet. Folyik „a
nagy verseny”, de valahol a szegények öröklik a földet, náluk
egyszerűen megszületik a következő nemzedék és általában az ő
körükben születik meg. De azért talán azt is érdemes hozzátenni, vagy elgondolkodni azon, hogy igen, a szegények öröklik a
földet – de kik tarthatják meg? Talán egyetlen dolgot idéznék
még ezzel kapcsolatban. A 90-es évek közepén az ENSZ nagy
erőkkel vonult fel és kitűnő, azóta híressé vált jelentést tett
közzé a globális szegénységről. Sokat hivatkoztak rá. És a legtöbb kutatás azóta is megerősítette, hogy ezek az egyenlőtlenségek csak növekednek. Országokon belül is, országok között is.
Ez nyilván nagy feszültségek felhalmozódásához vezethet.

Gergely Attila
A Délvidéken él volt kollégista társam, Hódi Sándor, aki
szociálpszichológus és nemrég jelentetett meg egy könyvet
Nemzeti Önkép címmel. Ez egy szociálpszichológiai, szociológiai szakmai munka, tapasztalati felmérésen alapul. Van egy
olyan fejezete a kötetnek, amely a nemzeti összetartozást, a
nemzeti tudatot, mint társadalmi tőkét tárgyalja. Egyfelől igaz
lehet, hogy a nemzeti összetartozás, azonosság egyfajta társadalmi tőke, de felvethető az a kérdés is, milyen minőségű az a
nemzeti összetartozás és nemzeti tudat, elég egyetemes alapú-e
az, amit mi „nemzetinek” nevezünk. Ugyanis, ha nem, akkor
szélesebb értelemben nem feltétlen növeli a társadalmi tőkét,
hanem esetleg csökkenti is. Egy korlátolt, egy beszűkült, egy,
csak a megszokottat elfogadni képes szemlélet másik oldalon
deficitnövelő is lehet. Amikor japánokkal járom az országot,

Gergely Attila
Nagyon érdekes és fontos ez a kérdés. Szándékosan nem
nagyon mentem bele a gazdasági vonatkozásokba. Az egyik a
mezőgazdasági múlt, a paraszti kultúra, a másik a mai high-tech
világ és követelményei. Bizonyos szempontból nem is annyira
az a fontos, hogy paraszti, vagy agrár, hanem az, hogy milyen
típusú paraszti és agrár ez a háttér. Abban, hogy Japán úgy fel
tudott futni, abban ott volt, hogy mezőgazdasága a világ legintenzívebb mezőgazdasága volt. Egy egész más ipart lehetett működtetni ilyen csúcsintenzitású mezőgazdaságból jőve. Nálunk
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nen az én szubjektív vizsgálódásom és tapasztalatom. Ez nagyon
egyszerű két pont. Az hogy 10% meg 11% tartósan a kínai növekedés, ez nem biztos, hogy öröm. Ez döntően műanyag, cipőtalp,
fröccsöntés, textíliák és óriási környezetszennyezés, óriási felfordulás, káosz. Pekingben képtelenség közlekedni az úton, a KRESZ
gyakorlatilag nem működik, vagy alig, senki nem látja, hogy hova
vezet. Ez az egyik dolog. A másik. A kreativitás, a kreatív miliő, azt
mondtam, Európa számára az utolsó szalmaszál. Bennünk van a
nyelvi, kulturális sokszínűség, a nyitottság. A nyitottságot, most
lehet persze relativizálni, és azt mondani, mi magyarok mégis csak
zártabbak vagyunk, hagyományosabb agrártársadalomból jövünk,
mint mondjuk a hollandok. Ők már régóta a világot járják. Az
ázsiai társadalomban, amit én láttam, a zártság, a hivatali pozíció, a
nacionalizmus kőkemény, mind a japán, mind a kínai. Ezek a tényezők az én olvasatomban mégiscsak valahova oda konvergálnak, hogy ebben a jövőbeli 21-edik századi gazdaságban vélhetően
Európa erőpozíciói jók. Tehát nem kimondottan rosszak. Az elmúlt évtizedekben ott növekedés-centrikus politika van, hány százalék, ez a fontos. Az, hogy mi van mögötte, az kevésbé fontos,
hogy mit okoz, hogy milyen társadalmi bomlás, vagy egyéb erózió
indul meg, az kevésbé fontos, csak az, hogy hány százalék a GDP.
Sajnos a mai politika itt is ennek fényében mozog, a KSH Nemzeti Számlák Osztálya legfontosabb hivatal, amely megmondja, hogy
4,2, vagy 3,8%-e a növekedés üteme.

hallhatom, hogy „a kis japánok”. Közben az övék egy kilencvenszer nagyobb gazdaság. Elmegyünk egy itt nagynak számító
vidéki magyar városba és a polgármester nagy mellénnyel beszél, hogy ő milyen nagy város polgármestere. A „kis japánok”
udvariasan meghallgatják és tudják, hogy náluk egy kétszer akkora város is a harminchetedik az országos sorrendben. Van
olyan japán „megye”, amelyik a globális GDP több mint 1%-át
termeli meg és magyar állami hatóságok rossz néven vették,
hogy japán „megyei” önkormányzatok nem magyar megyei,
hanem országos szintű kapcsolatokat kerestek.
Kovács Zoltán
Bár eredetileg nagyon szubjektív gondolataim támadtak az
előző vita, illetve beszélgetés folyományaként, itt most mégis
van egy érintettség. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani,
itt az elmúlt években vizsgálván vagy kapcsolatot tartván a
magyar városok politikai vezetőivel, területfejlesztésben illetékes emberekkel, hirdetem az igét, és mindig elmondom, sajnos
nagyon kevés eredménnyel. Két kiragadott példát mondok.
Amikor meg kellett fogalmazni végre, miután az Európai Unióból majd csörgedeznek a források, hogy mire építi a stratégiáját illető X magyar város a jövőben, akkor a 95% valamilyen
termálvízben gondolkodott, és abban kutakodott, ahelyett,
hogy valamilyen helyi kulturális, történelmi, természeti egyéb
adottságra alapozná a fejlesztési politikáját. Ugyancsak kidolgozásra került a regionális operatív program keretében a város rehabilitációs program. Ennek a kidolgozásában részt vettem. Direkt az volt a célunk, hogy a pénz oda menjen, ahol arra szükség van, azaz, hogy lepusztult lakónegyedek, rozsdafoltok a városokban és így tovább, azok újuljanak meg. És erre mi történt?
A főterek lettek szépek, tehát virágállvány, és két sarokkal
odébb már a nyomor. Tehát sajnos, nagyon messze van a jó ötlet a gyakorlati megvalósulástól. Ez az egyik megjegyzésem. A
másik a kelet-ázsiai verseny és a kreativitás kérdéséhez kapcsolódóan nagyon szubjektív. Én nem vagyok Kelet-Ázsia szakértő
vagy kutató. A múlt héten Kínában voltam, egy UNESCO
konferencián vettem részt. Ennek a lényege az lett volna, hogy
a kínai félben is tudatosodjék, hogy a történelmi városnegyedeket elpusztítani bűn. Tehát, hogy újra nem lehet felépíteni
őket. Ami Kínában zajlik, az körülbelül olyan, amire mi nem is
emlékezhetünk, még a legkeményebb kommunista időszakból
sem. Veszprém felét elpusztították, de a másik felét, legalább a
várat életben hagyták. Kínában ma gyakorlatilag nincs pardon,
minden, ami nem megfelelő a mai kornak, eltűnik. Tehát in-

Borbáth Erika
Köszönöm és úgy látom, hogy Gergely Attila kíván reagálni.
Gergely Attila
Csak pár szóval. Mi az, amire próbáltam a figyelmet felhívni? Egyrészt a horizontok tágítása más civilizációk felé, másrészt, mintegy mélységileg, a minden kultúra alapjait adó kérdések és válaszok felé. Ami a Kínára és Kelet-Ázsiára vonatkozó észrevételeket illeti, sok kritika elhangzott és még több elmondható. Csak jelzem, hogy a Külügyi Szemlébe két kapcsolódó tanulmányt írtam a múlt évben, amelyekben számos kritikus körülményre, értelmezésre kitértem. Egy példányt az imént
átadtam főigazgató asszonynak.
Borbáth Erika
Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés és
a polémia, nagyon-nagyon sok mindent hozzáadott az elhangzott előadásokhoz, és abban reménykedem, hogy a továbbiak
még mélyíteni fogják a már felmerült gondolatokat.
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A TUDÁS SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN
Az első ábrán a 2007-2008-ra vonatkozó terveket ábrázoltam. Mik a leggyakrabban megjelenő fejlesztési igények? Művelődési házak, közösségi házak építése, felújítása modernizálása.
Ilyenfajta tervek a kistérségek több mint 60%-ában előfordulnak, a következő egy-két évre vonatkozóan.
A következő hasonló arányban előforduló fejlesztési igény,
a fesztiválok ügye. Tudjuk, a fesztiválok korszakát éljük, úgy
látszik még mindig kielégítetlen a fesztiválok iránti igény.
A harmadik leggyakoribb említés pedig az internet és számítógép ellátottság fejlesztése. Ezek az adatok már a tudástársadalommal, az információs társadalommal kapcsolatosak, illetve
az ehhez szükséges technológiai feltételekre vonatkoznak.
A következő nagyobb csoport – tíz százalékkal kisebb, 50%
körüli arányokkal – a következő vastag vonalig jelentkező fejlesztési igények csoportja. Ezek között kékkel jeleztem azokat,
melyek a tudástársadalomhoz kapcsolhatók, illetve a civil szféra
fejlesztésére vonatkoznak. Ebben a második mezőnyben elég jelentős aránnyal van jelen a civil szféra, a közösségek fejlesztése
iránti igény, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás,
felnőttképzés, valamint ide került még a népművészet és a hagyományőrzés is még elég magas aránnyal. Nemzetközi együttműködésekre vonatkozó igényeket, fejlesztési célokat a kistérségek több mint 40 %-a fogalmazott meg. Délelőtt többször elhangzott a toleranciának, az idegenek befogadásának, megértésének fontossága, és mivel mindezeket a nemzetközi együttműködések erősítik, ezért emelem ki ezt a fejlesztési igényt is.
A következő (2. számú) ábra a 2009 és a 2013 közötti időszakra vonatkozó terveket mutatja.

Hunyadi Zsuzsanna
Egy olyan vizsgálatról szeretnék előzetes adatokat bemutatni, amelyek nagyon frissek. Maga a vizsgálat 2006 novemberdecemberében készült, és most kezdtük el a feldolgozását, de talán már van annyi érdekes benne, amit megoszthatnék önökkel, annál is inkább, mert gondolom Önök közül többen adatszolgáltatóként is közreműködtek benne.
Az előadás címe: Kistérségek 2007-2013 periódusra vonatkozó
fejlesztési tervei. Maga a vizsgálat a fejlesztési igények megismerésére, összegyűjtésére irányult. A 2007-2013 periódust két kisebb szakaszra osztottuk fel: egy rövid távúra, a 2007-2008-asra,
illetve egy középtávú, 2009-2013 közötti fejlesztési időszakra.
A fejlesztési igényeket kistérségi szinteken gyűjtöttük össze.
168 kistérséget kerestünk fel, amiből mindenki nem adott, nem
szolgáltatott adatot, de körülbelül 110 kistérségből kaphattunk
értékelhető adatokat. Maga a vizsgálat kistérségi megbízottak,
kistérségi managerek segítségével történt. A fejlesztési igényeket körülbelül 25-30 területre vonatkozóan gyűjtöttek össze,
ezeket típusokba kellett sorolni, kategorizálni kellett ahhoz,
hogy valamilyen statisztikai adatokat tudjunk szolgáltatni belőlük. Ez a besorolási kényszer nyilván valamennyire leegyszerűsíti az információk tartalmát. A konferencia, a nap témája a tudás, kreativitás és a fejlesztés. Ezért ebből a 25-30 területből
leginkább az ehhez kapcsolható területeket próbáltam kiemelni. Azokat tehát, amelyek a tudás gyarapítását szolgálják, a képességek és a technológia szintjén egyaránt. Erre az előadásra
készülve, a fő kérdésként azt fogalmaztam meg, hogy vajon milyen arányban találunk a fejlesztési igények között a fizikai, illetve a szellemi infrastruktúrára vonatkozó igényeket.
Az információs és a tudástársadalom mellett a másik fő dimenzió, amit a fenntarthatóság miatt emelnék ki, a közösségek
erősítése, a felelős állampolgári magatartás, a részvételi demokrácia, a civil társadalom építésére irányuló igények jelenléte.
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Egyrészt ránézésre rögtön látszik, hogy sokkal kevesebb kistérségnek van erre a periódusra fejlesztési elképzelése, terve. A legmagasabb arányban, a kistérségek mintegy 40%-ában előforduló
igények, a 2009-2013 közötti periódusban már szinte csak fizikai
infrastruktúrára vonatkoznak. A leggyakoribb említések: múzeumok, gyűjtemények fejlesztése, történelmi emlékművek, régi épületek felújítása, és jelen van továbbra is a művelődési házak modernizálása, felújítása. A tudástársadalomhoz kapcsolható fejlesztési igények eléggé lecsúsznak: a felnőttképzésre és az Internet, szá-
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Műv. házak progr., tev.-nek bővítése
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(10-15%). Erre az időszakra vonatkozóan az összes, a tudáshoz
köthető, első helyen, legfontosabbként megfogalmazott fejlesztési igény a kistérségek csak néhány százalékában van jelen.

mítógép ellátottságra vonatkozó igények már csak 20-25%-ban jelennek meg, nem beszélve a nemzetközi együttműködésekről, amire még kevesebb helyen van igény. A civilszféra, a közösségek fejlesztése iránti igény az, ami elég jól tartja relatív helyét.
Az eddig látottak arra vonatkoztak, hogy egyáltalán milyen
fajta fejlesztési tervekben gondolkodnak a kistérségek. Hogyha
ezeket az eredményeket össze akarjuk foglalni, azt mondhatjuk,
hogy a rövid távú tervekben sokkal több minden lett megfogalmazva, mint a hosszabb távúakban, hogy sok helyen hiányzik a középtávon való gondolkodás; nemhogy a tervezés, de még az álmodozás szintjén is. Mindazonáltal, összességében viszonylag kedvező
a hardver-szoftver, azaz a fizikai és a szellemi befektetések vagy fejlesztések iránti igény aránya. És bár továbbra is erős a népművészet
és a hagyományok őrzésének fejlesztési vágya, e mellé a skanzen
típusú fejlesztés mellé fölzárkózóban van a modern tudásfejlesztő
tevékenységre, valamint a demokrácia fejlesztésére vonatkozó
igény, legalábbis a következő két évre vonatkozóan.
A 2009-2013 periódust vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy csökkent a modernizációra, tudásra, demokráciára alapuló fejlesztés, és
szinte csak a fizikai infrastruktúrára, fejlesztésére vannak elképzelések. Ami persze fontos, hiszen délelőtt itt többször is elhangzott a
kreatív város, a kulturális gazdaság, a turisztika, az idegenforgalom,
mint fejlesztendő területek, melyeknek része az épített örökség
megóvása, felújítása.
A következő ábrákkal azt mutatnám be, hogy ezen elképzelések közül, melyek kapnak prioritást. Magában a kérdőívben
ugyanis azt is megkérdeztük, hogy mit tekintenek a három legfontosabb fejlesztésnek. Vajon milyen típusú fejlesztések kerültek az
első helyre, illetve az első három hely bármelyikére?

4. ábra 2009-2013 prioritásai, első hely
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5. ábra 2007-2008 prioritásai (első három hely bármelyikén,
10% feletti említések)
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6. ábra 2009-2013 prioritásai (első három hely bármelyikén,
10% feletti említések)
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2007-2008 prioritásai közül (3. sz. ábra) az első helyre már
csak fizikai infrastruktúra került, az összekapcsoló jellel, mutatom a
szellemi infrastruktúrába való befektetést, illetve fejlesztési igényeket, melyek már csak néhány százalékosak; négy-öt, sőt még az öt
százalékot sem érik el, szemben a művelődési házak modernizálására, építésére vonatkozó 20%-os igényszinttel.
2009-2013-ra, túl azon, hogy (a negyedik ábrán) ismét látjuk,
hogy lényegesen kevesebb fejlesztési prioritás van megfogalmazva,
ugyanez a tendencia érvényes, ha lehet még alacsonyabb szinten.
Ismét győztes a fizikai infrastruktúra fejlesztése: művelődési házak,
történelmi emlékművek, múzeumok, gyűjtemények fejlesztése
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körhöz kapcsolódik Török Józsefnek egyik megállapítása vagy
inkább kérdése, hogy vajon a közművelődési tevékenységet
mennyiben befolyásolja a népművelők, a kulturális menedzserek egyéni érdeklődése, magán hobbija?
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon a hagyományőrzés fontossága mellett kap-e megfelelő szerepet és hangsúlyt a
modernizáció, az innováció, a tudásba való befektetés igénye?
Láttuk, hogy kevesebb hosszabb távú tervre irányuló válasz érkezett. Mit kellene tenni azért, hogy megfelelő közművelődési
koncepciók, stratégiák megszülessenek? Mi kell ezeknek az elkészítéséhez? Kinek kell ezeket elkészíteni, és vajon mitől függ,
hogy hol készültek el ilyenek, illetve hol nem? A közművelődési koncepciónak mennyire része „a helyi tudás, a helyi értékek
felismerése, a helyi energiák megmozgatása”, hogy másik kollegám, Péterfi Ferenc szavait említsem. És egyáltalán, mik azok a
tevékenységek, amik talán pénzszűkében is elvégezhetők, éppen a lakosság tudásának és tenni akarásának a megmozgatásával, aktivizálásával? Az adatok azért, arra mutatnak, hogy valamilyen kedvező folyamatok már beindultak, de azt gondolom,
hogy folyamatosan újra és újra fel kell tenni azt a kérdést, hogy
vajon a fizikai és a szellemi infrastruktúra fejlesztése milyen
arányban kell álljon egymással, mikor melyikre, mennyire, milyen mértékben van szükség? Hiszen valójában mit ér a hardver
a szoftver nélkül?
És akkor most Borbáth Erikának átadnám a szót, hogy neki
milyen tapasztalatai vannak erről.

Az első három legfontosabb fejlesztést vizsgálva (5-6. ábrák)
is az előzőekhez hasonló tendenciákat figyelhetünk meg.
Milyen fejlesztési trendeket tudunk megállapítani a prioritásokban a két időszak között? Mind a két időszakban, rövid és
középtávon is azt láttuk, hogy a fizikai infrastruktúra – különösen a művelődési házak – fejlesztésén van a fő hangsúly. Sokkal
kevesebb kistérségben fogalmazódott meg igény a tudás fejlesztésére, az emberbe való beruházásba. A két időszak fejlesztési
terveiben növekvő trendet a történelmi emlékművek, régi épületek, műemlékek fejlesztési igénye mutat, ezek 17-ről 26%-ra
növekednek a két időszak között. Hasonló a helyzet, bár kisebb
növekedéssel, a parkok (élményparkok, szoborparkok, állatkertek, meseparkok), valamint a színházak (főleg technikai berendezéseik) fejlesztési igényében is. Az előbbiek iránti igény 14
%-ról 19 %-ra, az utóbbiak iránti 10%-ról 14%-ra nő középtávon.
Csökkenő tendenciát egyrészt a fesztiválok mutatnak, másrészt elég erős a civil szférába, a közösségekbe, valamint az Internetbe és a számítógépes fejlesztésekbe való beruházási igény
csökkenése is. Az Internet illetve a számítógépes fejlesztések
iránti igény csökkenésének oka lehet az, hogy azt gondolják,
hogy 2009-2013-ra már elég fejlett és széles körben elterjedt
lesz a modern technológia, de azt gondolom, hogy ez nem helyes gondolkodásmód, hiszen pont ez az a terület, ami állandó
fejlesztésre és modernizálásra szorul.
A vizsgálat kapcsán érdeklődtünk az iránt is, hogy vajon
mit gondolnak a szakemberek, hogy milyen közművelődési
normatívát lenne jó, ha kapna ez a terület. A közművelődési
szakemberek alkalmazásához való hozzájárulást válaszolták a
legtöbben (7. sz. ábra), valamint a művelődési házak felújítását.
És ismét kékkel jelöltem a tudáshoz köthető említéseket; a civilszféra fejlesztését, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést,
vagy a művészeti oktatást, melyeket már jóval kevesebben említették.

Borbáth Erika:
Köszönöm szépen Hunyadi Zsuzsának az elemzést.
A Magyar Művelődési Intézet (MMI) tevékenységrendszerében jelentős szerepet foglal el a regionális és a kistérségi feladatellátás, aminek nyilván az a célja, hogy a településeken
élők közösségi művelődési esélyei javuljanak. Nem titkolt célunk, hogy elősegítsük a feladatok ellátására fordítható források
növekedését.
2007-ben kiemelt feladatunk, hogy minden régióban elkészüljön egy kistérségi kulturális fejlesztési terv. Munkamódszerünket jellemzi, hogy nem egy minden korábbi fejlesztési tervtől független kulturális koncepciót kell készíteni, hanem egy
olyan komplex tervet, amelynek alapja a már elkészült és megvalósulásra váró cselekvéssor, amely csak részben vagy egyáltalán nem tartalmazza az emberi erőforrás fejlesztésének programját, illetve nem számol a helyi közösségek szervező erejével és
elkötelezettségével. Tehát azt szeretnénk megfogalmazni, hogy
a konkrét célok miként valósulhatnak meg a helyi tudás fejlesztésével.
Azért is indítottuk útjára ezt a munkát, mert igazolni szeretnénk, hogy a tervezési folyamatnak nem csupán egy-egy szeletét kell ismernünk, hanem a lehető legteljesebb komplexitásban. Emellett szeretnénk egy kicsit azzal a tendenciával is
szembeszállni, hogy vannak kiváló pályázatíró, tervező szakemberek manapság az országban, akik gyakorlatilag egy gombnyomással elkészítenek különböző sablonok alapján rendkívül
jó terveket. Még lehet, hogy nyer is a pályázat. Azonban, hogy
a megvalósításban milyen hiányosságok és milyen nehézségek
fordulnak elő, milyen kompetencia hiányok jelentkeznek, ezt a
kockázati tényezőt gyakorlatilag soha nem kalkulálják be. Tehát mi feladatunknak tartjuk, hogy erre odafigyeljünk, és ennek során megtanítsuk a kollegákat arra, hogy hogyan kell
ilyen terveket elkészíteni. Hogy milyen szakembereket, és a

7. ábra Mire kellene közművelődési normatíva?
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Összefoglalóul néhány kérdést szedtem össze, melyeket talán érdemes mindig újra és újra átgondolni.
Vajon a régi megszokott prioritások újragondolása megtörtént-e?
Milyen együttműködések alakultak ki, illetve alakíthatók ki
a közművelődés és az idegenforgalom, a közművelődés és a civilek, a közművelődés és az önkormányzatok, valamint a közművelődés és a területfejlesztés között? (Ezeket a felsorolásokat
Pónyi László idézi egyik művében.) Vagy ugyanehhez a téma-
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sztereotípiák megfogalmazásával –, hogy az épületrendszer fejlesztése, az utak, a szálláshelyek kialakítása stb. mindig prioritást élvez. Az utolsó kérdésem arra irányult, hogy tényleg ez a
célja az egész fejlesztésnek? Ez a célja annak, hogy a helyi értékeket szeretnénk felmutatni, és a helyi étékeket szeretnénk kihasználni? És úgy szeretnénk mindezt megtenni, hogy más is
lássa ezeket? És nincsen benne semmi olyan érv- és szempontrendszer, ami a helyben élőkre vonatkozik? És akkor természetesen, hogy azon nyomban a fejükre csaptak, igen, hát ez az elsődleges cél, hogy a helyben élők érdekében, a helyi értékek
felmutatásával lehessen valami olyan környezetet kialakítani és
olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyeknek természetesen
része lesz majd a mederrendezés, része lesz majd a műemlék
épületek felújítása, része lesz majd a szálláshelyek és étkezési
lehetőségek biztosítása. De ez csak akkor állhat igazából össze
egy egységes egésszé, hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy ott,
nekünk, a helyben élőknek, mire van szükségünk.
Munkatársaimmal együttműködve kívánjuk ezt a szemléletet mind általánosabbá tenni. Ennek érdekében indítunk képzéseket, képzési programot szervezünk a szakember kollegáink
számára.
Ebben a munkában az intézet két szervezeti egysége, a Kutatási Igazgatóság és a Regionális Programok Főosztályának talán
mondhatom, hogy minden munkatársa részt vett.

szakembereket a tervezés mely stádiumában kell bevonni, és
hogyan lehet a más szakterületeken megfogalmazott célkitűzésekhez gyakorlatilag azt az emberi erőforrás fejlesztési tervet elkészíteni, ami nélkül a feladatok nem is valósulnak meg.
Egy közvetlenebb célmeghatározás – ami ezt a munkát elindította – nem más, mint hogy a többcélú kistérségi társulásokban a közművelődési feladatellátásra fordítható források bővüljenek. Azt gondolom, hogy a megfogalmazásra került szempontok, igazolják törekvéseinket. Ugyanis nagyon jól le kell írni azokat a feladatokat, amikre egy kistérség szerveződhet a közösségi közművelődési feladatellátásban úgy, hogy a települési
identitást és a helyben élők érdekeit ne sértse. Sokkal inkább a
települési munkához adjon kiegészítést és lehetőséget. Akkor,
amikor Hunyadi Zsuzsával tegnapelőtt este nézegettük először
ezeket az ábrákat, akkor nekem eszembe jutott olyan konkrét
élményem, amit az elmúlt héten egy észak-magyarországi kistérségben szereztem, ahol arról beszélgettünk helyben élőkkel,
akikkel már hosszabb ideje nagyon jó szakmai, emberi kapcsolatunk alakult ki, hogy igazából el kellene készíteni egy turisztikai tervet. És akkor összeálltunk, és elkezdtük, hogy mik legyenek ebben a turisztikai tervben. Egyáltalán mi a célja ennek
a tervnek? És pontosan azok a tapasztalatok, amikkel én a gyakorlatban szembesültem, tükröződnek az előbbi adatgyűjtés feldolgozásában is. Elsősorban arról beszélünk – és természetesen
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SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

MAGYARORSZÁG – „EURÓPA KITSINYBEN”
Most, amikor lassan három éve (nem be-, hanem) visszakerült hazánk az európai vérkeringésbe, egyre kézzelfoghatóbbá
válik, hogy egy soknyelvű, soknemzetiségű, sok vallású, mentalitású közeg, amelyhez immár tartozunk. A kulturális sokszínűség
– bár az ún. „nagy” nyelvek, kultúrák dominanciája folytán
egyenrangúságról nem, de egyenjogúságról igenis beszélhetünk
– máig egyik alapértéke, megkülönböztető jegye az egységesülő
Európának. A kitágult világgal együtt jár a különbözőséggel való mindennapos találkozás, a saját értékeinkkel való összevetés,
nyitottságunk avagy elutasításunk, a beleérző képesség és a tolerancia folyamatos próbája. A nyelvi, kulturális, hit- vagy
gondolkozás béli homogenitás viszonyai közül az európai közösségbe érkezve, a diverzitással találkozó egyének vagy csoportok
jóval nagyobb beilleszkedési nehézségekkel kerülhetnek szembe, mint azok, akik saját korábbi viszonyaik között már az elmúlt évszázadokban is találkozhattak a pluralizmussal, sőt országaik berendezkedése eleve – az adott kor viszonyaival összhangban álló – bizonyos fokú autonómiát biztosított a társadalmaik különböző rétegeinek.

től elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és
esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
Az elmúlt évtizedek történelemtanításának torzításai ellenére állíthatjuk, az etnikai türelemnek ez a szellemisége az újkorig végigvezethető a magyar história évszázadain. Jelen dolgozat a fenti attitűd tizenegy évszázados folyamatosságának az
összefoglalására tesz kísérletet dióhéjban.
Géza fejedelem a nyugati kereszténység terjesztésére hívta
be az első hittérítőket német földről. Közismert, hogy az első királynénk, Gizella környezetében érkeztek további szerzetesek,
lovagok, katonák, nemesek, mesteremberek ugyanezen nyelvterületről, Bajorország mellett elsősorban svábok Baden-Württembergből. Ők – birokokat és tisztségeket kapván, hitéleti szerepük mellett –, alattvalóikkal a közigazgatás, a mezőgazdaság,
az ipar, az építészet és az életmód alakításában is tevőleges részt
vállaltak. Az Árpád-korban nyugatról több hullámban érkeztek
latin népekből származó hospesek: elsősorban vallonok és olaszok. Városokban és szőlőtermő vidékeinken kereskedéssel,
iparral és szőlészet-borászattal foglalkoztak, de közöttük is akadtak szerzetesek. Emléküket település- és családnevek, borfajták
őrzik.

A kezdetekről
Nos, Magyarország s a mindenkori területén élők ez utóbbi
típushoz tartoztak, illetve tartoznak. Gondolják csak meg: már
az őshazából a Kárpát-medencébe vándorló magyarság etnikai
többrétegűségét is korabeli történeti források, nyelvi, régészeti
érvek támasztják alá. A honfoglaló őseinkhez csatlakozott kabarok pedig a mostani fogalmaink szerint már akár nemzetiségnek is tekinthetők. Mai településterületünkre érve, szláv és avar
néptöredékek fogadták eleinket, akik vagy módosultan megőrizték eredeti azonosságukat (pl. a magyarországi szlovének
egy része bizonyosan a honfoglalás-kori szlávok egyenes leszármazottjai, s bár a székelyek eredete vitatott, László Gyula szerint késő-avar, a néphit szerint hun-szkíta származásuk valószínűsíthető, a nyelvészek a népnevüket bolgár-török eredetűnek
tartják), vagy feloldódtak a magyarságban, de műveltségük kölcsönösen megtermékenyítette egymást.

Nemcsak nyugati, hanem keleti népek is kerültek ebben az
időben a Kárpát-medencébe. Dinasztikus házasságok, birtokadományozások, hadi cselekmények révén besenyő csoportok
telepedtek le az ország több vidékén, s láttak el határőrizetet. A
hasonlóképpen türk eredetű uzok a székelyek közé kértek s kaptak bebocsátást. A kunok – a mai kazakok ősei – szintén BelsőÁzsiából származnak, s az előretörő mongol hadak elől menekültek Magyarországra, második hullámuk a tatárjárás után érkezett. Fegyveres szolgálat fejében új szállásterületükön – a Kisés Nagykunságban – megtarthatták nemzetségi szervezetüket,
kiváltságaikat és sajátos önkormányzatukat, nyelvüket is őrizték a reformációig. Az alán eredetű és iráni nyelvű jászok, hasonlóképpen a katonai szolgálataikért részesültek területi autonómiában, kollektív szabadságjogokban, egészen a kiegyezés
utánig.

Az Árpád-házi uralkodók – a kor szokásainak megfelelő –
dinasztikus, gazdasági, kulturális, katonai és más érdekeiktől
indíttatva támogatták idegen egyének, csoportok, közösségek
megtelepedését. Államalapító királyunk, Szent István, a fiához,
Imre herceghez írott Intelmeiben a hozzájuk való viszonyulás
időszerűségét, napjainkig nem vesztett példáját adja. Érdemes
szó szerint idéznünk a mű VI., A vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló fejezet jellemző gondolatait: „a vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi
méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a Római
Birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem
teszik szabaddá. Mert amiképp különb-különb tájakból és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást,
különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedés-

Az izmaelita szóval valamennyi arab népet illették latin
nyelven, később minden muzulmánt illettek alatta. Hazánkba,
mint vámosokat hívta be őket Taksony vezér a XI. században.
Etnikailag volgai bolgárok voltak, magyar nevük a böszörmény.
A feudális anarchia következtében megerősödött főpapi rend
követelésére – sajátos szokásaikat nemkívánatosnak minősítve
– a népcsoportot a XIII. században kiutasítják az országból.
Falusi és városi németséget folyamatosan telepítettek le később is a királyi birtokokon. A tatárjárást, majd a török megszállást követően érkeztek újabb hullámaik az ország területére.
A földesúri terhek könnyítését, egyes helyeken külön ispánságot, az általuk alapított felvidéki bányavárosokban sajátos pol-
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nem egy a magyar mellett anyanyelvén, latinul és németül is
kifejtette tevékenységét. A török kiűzése után spontán migráció vagy szervezett telepítés révén nagy tömegeik kerültek a
Dél-Alföldre, amibe a korabeli Partium, a Bánság ill. Bácska
egyes részei is beleértendők.

gári közigazgatást alakíthattak. II. Endre 1224. évi szabadságlevele (Andreanum) alapján, Báthori István és I. Lipót által
megerősíttetve, nagyfokú területi autonómiát és kollektív jogokat valósíthattak meg az erdélyi szászok, amely 1876-ig fennállt. E jogokhoz társult az 1557., 1564. és 1568. évi tordai országgyűlések által biztosított vallásszabadság, amely az evangélikus szászságot a hitélet területén is védte. A szepességi szászok
(Zipser = cipszer) szintén különös közjogi helyzetben élhettek
V. István magyar király 1271. évi szabadságlevele révén. Hasonlóképpen erdélyi néptestvéreikhez, közösségi jogaikkal – saját elöljáró- (Landgraf) és lutheránus papválasztási, vadászati,
halászati, erdőirtási és bányanyitási jog, csak a királynak köteles adózás, háború esetén katonaállítás, külön belső jogrendszer
– az időnkénti megszakítások és megnyirbálások ellenére, a
megyerendszer kiegyezés utáni átalakításáig élhettek. Az alsóés felső-magyarországi bányavárosok németsége I. István, majd II.
András kisebb telepítéseit követően, főként a tatárjárás után
gyarapodott. IV. Béla kiváltságlevele városi rangot, belső önkormányzatot („selmeci jog”) biztosított a számukra, amelyet
utódai megerősítettek. Károly Róbert ezeket bányaművelési
monopóliummal egészítette ki, aminek eredményeképp pl.
Körmöcbánya az európai aranykitermelés élére került.

A rutének (ruszinok) eredetéről több elmélet is kering. A
legvalószínűbb, hogy a magyar honfoglalás után Kárpátalján és
a szomszédos területeken élt fehér horvát, különböző keleti
szláv, valamint a későbbi évszázadokban szlovák, szerb, román,
német és magyar népelemek egybeolvadásából keletkeztek.
Miután a nemzetté válás stádiumáig nem jutottak el, nemzetiségi voltukat épp Ukrajnában vonják kétségbe. Nagyobb tömegeik a tatárjárás után, IV. Béla földesurainak betelepítései
nyomán érkeztek a halicsi fejedelemségből. Pásztorokként és
jobbágyokként, erdőmunkásként éltek, nagy szegénységben,
kulturális elmaradottságban, szinte a XX. századig. A görög katolikusság (az 1646-os ungvári unió során írták alá papjaik az
ortodoxiából a katolikus egyház kebelébe térést) máig gyakorlatilag nemzeti vallásnak számít körükben. Miután szinte egy
emberként álltak a nagyságos fejedelem mellé, Rákóczi „gens
fidelissimá”-nak, a leghűségesebb népnek nevezte őket – magyar orientációjuk máig meghatározó.

A 822 óta létező önálló horvát állam első királyi házának
kihalása (1091) után, a király özvegyének, Szent László nővérének a kérésére, uralkodónk elfoglalta Horvátországot, amely
1918-ig a Magyar Korona társországának számított. Saját önkormányzattal, országgyűléssel (szábor), belső jogrendszerrel,
nemzeti szimbólumokkal, katonasággal rendelkezett, területi
autonómiájának mértéke a mindenkori bel- és külpolitika erőviszonyaitól függött. Élén a bán állott, aki egyben az ország főbírói és a szábor elnöki tisztét is betöltötte. Az ország territóriuma a történelem folyamán változott, Dalmácia és Szlavónia (a
Dráva és a Száva közötti terület) 1526-ig a magyar állam részét
képezte. A horvát nemesek közül sokan emelkedtek magas magyar méltóságokba, elég, ha Vitéz Jánost, Janus Pannoniust,
Fráter Györgyöt, a Frangepánokat, az Erdődyeket vagy a Zrínyieket említjük. A török elől, illetve a dúlást követően BelsőMagyarország nyugati és déli területeire, Pest-Budára sok horvát települt, közöttük a gradistyei (Vas, Sopron és Moson megyei), a Mura és a Dráva menti, a baranyai és bácskai sokác,
bunyevác népcsoportjaik. Katolikus vallási és nyelvi-kulturális
autonómiájuk, anyanyelvű iskoláik itt is megvoltak. A bosnyák
ferences rendtartomány, pápai engedéllyel a XVI. századtól
Magyarországon is működhetett, ami döntő szerepet játszott az
itt élő horvátság megmaradásában: a XVII. századtól ontotta az
anyanyelvű hitbuzgalmi irodalmat.

A később románnak nevezett vlach pásztornép beszivárgása
a Balkánról Erdély egyes hegyvidékeire a XII. század végén kezdődött. Tömeges megjelenésük a tatárjárás után történik, királyi és földesúri telepítés révén. Vezetőik neve után ún. kenéz
univerzitásokba szerveződtek a dél-erdélyi királyi uradalmakban, majd Máramarosban, ami belső önigazgatást jelentett. Katonáskodó kenézeik a kapott kiváltságok révén a magyar nemesség részeivé váltak. A török uralom következtében elnéptelenedett területekre – Erdély mellett a délkeleti Alföldre is –
tömegesen vándoroltak be, Mária Terézia az erdélyi határőrvidék szervezésekor is épített rájuk. Lévén görögkeleti, később
(1699-től) részben görög katolikus vallásúak, a magyar jog
nemcsak hitük szabad gyakorlását, hanem sokrétű egyházi és
oktatási autonómiát, közigazgatási nyelvhasználatot biztosított
a számukra.
Az Árpád-házi királyok katonai és dinasztikus kapcsolatai a
szerbekkel (pl. II. Béla szerb feleségének kísérete révén) már
abban az időben kimutatható jelenlétüket hozták magukkal, pl.
a Csepel-szigeten. A rigómezei csata (1389) után Zsigmond király hatalmas birtokokat adományozott Dél-Magyarországon
Stefan Lazarevi (Lázár István), majd Djordje Brankovi (Brankovics György) fejedelmeknek, hogy védelmet nyújtsanak a török betörések ellen.
A despoták e vidékekre szerb parasztokat, szabados hajdúkat, végvári katonákat telepítettek. Főnemeseik, belépve a magyar arisztokrácia soraiba, magyar zászlósurakká lettek, birtokokat kaptak Belső-Magyarországon, minek folytán szerb telepek
jöttek létre végig a Duna mentén, fel Győrig, ÉszakMagyarországon pedig Hevestől Kárpátaljáig, a Hajdúságig. A
beköltöző szerb köznépnek a magyar királyok vallásszabadságot
és adókedvezményt biztosítottak. Bécs 1702-ben – nagyrészt a
szerbekre építve – határőrvidéket szervezett a töröktől visszafoglalt Maros és Tisza közötti területen, ami I. Lipót okleveleivel megerősítve a hajdúkéhoz hasonló katonai-nemesi jogállást, görögkeleti egyházi, oktatási és kulturális, bizonyos fokig

A szlovákok kisebb részben a honfoglaláskor, itt talált,
hegyvidéki morva-szláv szórványok leszármazottai, nagyobb
részt pedig a XIII-XIV. században, a magyar királyság északi vidékein, cseh és lengyel népelemek összeolvadásából létrejött új
nép. Az együttélésünk a Kárpát-medencei népek közül talán
velük volt a legintenzívebb: a hasonló életmód, vallás, társadalmi helyzet, a nyelvhatárokon sok kulturális átkölcsönzést,
vegyes házasságot, mindkét irányú beolvadást vagy kettős identitást eredményezett. A középkorban kiváló fegyverforgatóik
várjobbágyokká váltak, akik közül sokan a köznemesség soraiba
emelkedtek. Később számos katolikus, evangélikus főpapot, tanárt, honorácior értelmiségit adtak az országnak, akik közül
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mesterséget űztek. Az említett kulturális-szellemi központjaikban: Szamosújvárott, Erzsébetvárosban és Gyergyószentmiklóson önálló közigazgatással, igazságszolgáltatással rendelkezvén,
jelentős gazdasági-társadalmi felemelkedést értek el, sokan szabad kereskedelmi joghoz, nemesi címhez is jutottak. Önkéntes
elmagyarosodásuk mellett, kettős identitásukat ápolta saját
örmény katolikus egyházuk, anyanyelvet is oktató alap- és középfokú iskolarendszerük. A magyar kultúrának számos – származására büszke – személyiséget adtak, közösségként 1725-től
hivatalosak voltak az (erdélyi) országgyűlésbe, de helyüket
ténylegesen csak 1837-ben foglalhatták el. A szabadságharc két
vértanú tábornoka: Lázár Vilmos és Kiss Ernő – is örmény eredetű volt. Kisebb számban érkeztek örmények menekültként
Magyarországra a XX. század elején, a törökországi népirtás
után, majd a második világháborút követően, házasság vagy továbbtanulás, munkavállalás révén Szovjet-Örményországból.

területi autonómiát jelentett a számukra. Mivel az udvar e jogokkal igyekezett őket közvetlenül Ausztria alattvalóivá tenni,
szabadságküzdelmeinkben többnyire a magyarellenes oldalon
harcoltak, kivételt ez alól pl. Damjanich vörös sipkásai képeznek.
A sokáig vendeknek nevezett szlovénség – mint említettük
– már a honfoglalás előtt Pannóniában élt, Zalavár központtal
néhány évtizedig kora feudális államalakulatot is létrehoztak, a
frank birodalom hűbéreseként. Időszakos nyugatra húzódásuk
után, a XII. században a szentgotthárdi cisztercita apátság telepítette őket nagyobb számban a Rába és a Mura folyók közti
vidékre. A szerzetesrend jobbágyai mellett a szomszédos Batthyány- és Bánffy-birtokokra is kerültek szlovének. A Vas és
Zala megyei zöm mellett Somogy és Moson megyébe is kerültek szórványaik, a múlt században pedig idénymunkásként az
ország más, termékenyebb vidékeire is eljutottak. Többségük
római katolikus – tájnyelvükön magyar helyesírással írott hitbuzgalmi irodalmat is teremtettek –, de a reformáció lutheri
ága is megérintette őket. (Protestantizmus Szlovéniában máig
csak a Muravidéken található.) Anyanyelvi iskolarendszerük is
kiépült. Mivel az osztrák tartományokban (Krajna, Stájerország) élő nemzettestvéreikkel alig volt kapcsolatuk, nyelv és
közösségi tudat szempontjából számottevően külön fejlődtek.
Egyes elméletek szerint a vend – bár a szlovénnel rokon, de –
önálló, nem a déli, hanem a nyugati szlávsághoz tartozó népcsoport.

Görög néven a XVI-XVII. században mindazon görögkeleti
vallású kereskedőket illettek hazánkban, akik a török fennhatóság alatt lévő Balkánról érkeztek.
Etnikailag csak egy részük volt görög. Jelentős kiváltságok
birtokában bonyolították a magyar áruk nyugatra, nyugati áruk
hozzánk szállítását, ugyanakkor a Balkán felé és felől is kereskedtek.
Brassóban, Nagyszebenben, Kecskeméten, Debrecenben,
Szatmárban, a török kiűzése után a Hegyalján, az Alföldön,
Pest megyében és a Délvidéken fordultak elő. Bár zömük rendszeresen úton volt, a XVIII. századtól társaságokba („companiákba”)
szerveződtek, egyházközségeik, iskoláik száma 30 körülire emelkedett, püspökségük és pedagógiai akadémiájuk is létesült.
Miután nem rendelkeztek egyházi autonómiával – az ortodox szerb egyház kebelében gyakorolhatták vallásukat –, a kereskedelemben pedig a Habsburgok egyre inkább protekcionizmust biztosítottak az osztrák-németeknek, továbbá Mária
Terézia idején hűségesküre kötelezték őket, ami együtt járt török alattvalói minőségük, ezzel együtt kiváltságaik megszüntetésével az egyik oldalon, a másik oldalon viszont lehetővé vált
nemesítésük, miáltal földbirtokot nyerhettek; közülük sokan
asszimilálódtak, vagy elhagyták az országot. Visszavándorlásuk
szempontjából fontos indítóok volt az 1822-1829 közötti, részben sikeres szabadságharcuk, az új görög állam megszületése. A
második világháború után, baloldali politikai emigránsokból
népi utánpótlásuk érkezett, akiknek egy része etnikailag szláv
(macedón) volt. A Fejér megyei Iváncsa mellett Beloiannisz
néven falujuk, templomuk, iskolájuk ezután épült fel.

A katolikus bolgárok elei, szintén a török elől menekülve, a
XIV. században, majd később több hullámban nyertek bebocsátást Dél-Magyarországra, I. Lajos és utódai által, ferences szerzetesek segítségével. A Szentendrei-szigetre meg Brassóba is eljutottak. A Bánság török kiűzése utáni újratelepítése óta, jelenlétük azon a vidéken folytonos. Az újkori bolgár államiság megteremtését (1878) követően, a Monarchia és Bulgária szövetségesi jó viszonya többek között az intenzív kertkultúrát képviselő bolgárkertészek Magyarországra települését is magával hozta.
A Közép-Bulgáriából Baranyába, Csongrádba, Pest megyébe
érkező gazdálkodók hiányt pótoltak, modernizációt képviseltek
a magyar agráriumban, nem konkurenciát láttak bennük, ezért
a hatóságok is támogatták letelepedésüket. Ideiglenes idénymunkának tekintve ittlétüket, a legutóbbi időkig megtartották
bolgár állampolgárságukat, a téli időszakra korábban sokan hazaköltöztek, szoros kapcsolatokat ápolnak az óhazával. Oktatási
és vallási szükségleteik kielégítésében is elsősorban az anyaországra támaszkodnak. Még az első világháború előtt országos
egyesületet alapítottak, röviddel azután Budapesten megkezdte
működését elemi iskolájuk, 1931-ben pedig felépült ortodox
templomuk, szintén a Ferencvárosban.

Lengyelek Magyarországon kis számban már az Árpádok
alatt éltek a Lengyelországgal határos Árva, Szepes, Sáros és
Zemplén vármegyékben.
Közös uralkodóink – a Jagellók, Báthory István – idején
természetszerűleg jöttek lengyelek a kíséretükben. A borsodi
Derenkre, majd onnan Emőd-Istvánmajorba a XIX. század során telepítettek lengyel agrárnépességet, akik a második világháború előttig megőrizték népi jellegüket.
A szabadságharcban lengyel légió harcolt Józef Wisocky vezetésével, Bem, Dembinszky tábornokok és a lengyel tisztek,
közkatonák hősiessége a két nép hagyományos barátságát erősítette csakúgy, mint a Lengyelország hitleri és sztálini lerohanását követő menekülthullám befogadása – idősebb Antall József
irányításával – hazánkban.

Bár már szórványosan az Árpádok idején érkeztek örmények
az országba – IV. Béla például Esztergomban földet és kolostort
adományozott nekik –, nagyobb csoportjuk a XVII. században
kapott befogadást, Apafi Mihály erdélyi fejedelem jóvoltából.
A moldvai vajda vallási türelmetlensége elől menekültek, s
alakíthattak kolóniákat Szamosújvárott, később Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen és másutt. Örökös
földbirtokot – a későbbi, bánsági újratelepítés időszakának kivételével – nem vehettek, csak bérelhették a földet. Foglalkozásukra nézve kereskedtek, szőnyeget szőttek, kézműipart, tímár
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tek számottevően hozzájárultak az ország arculatának formálásához.

(Ebben az időszakban a világ egyetlen lengyel gimnáziuma
Balatonbogláron működött!)
A XX. század elején a tartósan nálunk megtelepedők számára, kulturális célokat szolgáló lengyel ház és katolikus templom,
perszonális plébánia épült Budapest-Kőbányán, mindkettő máig szolgálja a közösségi életüket.
Házasság, munkavállalás révén számos lengyel választja végleges lakhelyül Magyarországot, azóta is. Legrégebbi civil szervezetük a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, amely több városban helyi szervezettel is rendelkezik.
Az indiai eredetű cigány etnikum a Balkán felől, a török
elől vándorolva jutott el a Kárpát-medencébe a XIV-XV. században.
Amíg Nyugat-Európában – életmódjuk és viselt dolgaik miatt – üldözték őket, Közép- és Kelet-Európában a megtűrt népek közé tartoztak.
Időszakos letelepedésük során fegyverkovács, tűzszerész,
fémműves, zenész, borbély, lókereskedő mesterségeket és a kevésbé becsült hóhér, kém „foglalkozásokat” űzték, emellett alkalmi mezőgazdasági munkát is végeztek.
Mária Terézia és II. József nagy erőfeszítéseket tett a tartós
letelepítésükért, amely csekély eredménnyel járt.
Zenészeik évszázadok óta s újabban képzőművészeik világszerte öregbítik a magyarországi kultúra hírnevét.
Népi utánpótlást a XX. században is kaptak Kelet-Európából.
A mai országterületen háromnegyedük csak magyarul beszél
(romungrók), a többiek zöme, az ún. oláhcigányok, a lovári
(romani) nyelvjárást használja. Főként Dél-Dunántúlon élnek
a román egy archaikus nyelvjárását beszélő beás cigányok.
Szociális és képzettségbeli hátrányaikból máig csak szerény
mértékben sikerült ledolgozni, a többségétől eltérő mentalitásuk, demográfiai jellemzőik, tömeges munkanélküliségük következtében a nem cigány népességgel kialakult ambivalens viszonyuk a rendszerváltozás óta érzékelhetően romlott.

Ezen írás terjedelme nem engedi meg, célja sem az, hogy a
nemzetiségi konfliktusok okát teljes mélységében feltárja. Tény,
hogy a nemzetébredés koráig: a XVIII-XIX. század fordulójáig a
magyar állampolgári tudat meg az otthon, családi, vallási, települési/regionális körben gyakorolt kisebbségi nyelv, tudat, oktatás és kultúra összeegyeztethető volt: büszkén vallotta magát
hungarusnak minden magyarországi néphez tartozó. A népek
kölcsönös egymásra hatása, a termelési módok, az ipari és mezőgazdasági, a tárgyi és szellemi kultúra természetes cseréje, a
többnemzetiségű, többvallású területeken egymás szokásainak,
nyelvének a megismerése, tiszteletben tartása, a nyelvhatárok
mentén a nem csupán egyirányú, önkéntes akkulturáció – nos
ez az a tolerancia, ami az együttélés hétköznapjaiban, többnyire
a történelmi országterület szétdarabolásáig fennállt, s amelyet
pozitív hagyományaink között tarthatunk számon. A jelzett területi, egyházi, oktatási és kulturális autonómiák pedig azok a
demokratikus politikai tradícióink, amelyeket – különösen az
előző században, az utódállamokban történtekkel összehasonlítva – bátran vállalhatunk, akár európai példaként is állítva.
A nyelvi-kulturális, majd politikai alakot öltött nacionalizmusok a Habsburg-birodalom különböző népeinél többé-kevésbé egyidejűleg szökkentek szárba, a magyaroknál elsősorban az
udvar németesítése ellen, a nemzeti jelleg erősítésére, a nemzetiségeknél pedig többnyire magyarellenes éllel, szintén a saját
nemzeti nyelv és kultúra pozíciójának javítását célzóan. Bár a
magyar forradalom és szabadságharc egyetemes célkitűzéseit sokan megértették-megérezték a nemzetiségiek közül, harcoltak
is értük, más részüket Bécs sikeresen szembeállította, s fel is
használta ellenünk. A reformkor és a XIX. század második fele
közjogi gondolkodásának magvát képezte a – korabeli Európában meglehetősen elterjedt és elfogadott – politikai nemzet (államnemzet) fogalma, amelybe Magyarországon beleértették az
összes itt élő nemzetiséget is, a jelzett kulturális autonómiaformák elfogadásával. A nemzetiségek ugyanakkor egyenrangú
nemzetként szerettek volna megjelenni politikailag is. A középkori latin meg a későbbi német helyett a magyar nyelv általánossá, kötelezővé tételével a közigazgatásban, szintén ellenérzést, tiltakozást váltott ki. A sorsközösség vállalásának, a kisebbségi jogok elismerésének szép dokumentuma az 1849. évi
magyar-román megbékélési nyilatkozat, és a szabadságharc
végnapjaiban született nemzetiségi törvény.

Újkori fejlemények
Több nációnál említettük már a törökdúlás folyományaként,
az elnéptelenedett vidékekre történt spontán migrációt ill.
szervezett újratelepítést.
Ekkor kerültek ruszinok pl. Zemplén megyébe illetve Bácskába, román diaszpórák Szabolcs megyébe, katolikus németek
tömegesen – a Habsburgok által rendelkezésükre bocsátott,
megkülönböztetett kiváltságokkal és kifejezetten magyarellenes
éllel –, a Bánságba, Bácskába, Baranyába, Tolnába, a KözépDunántúlra, Pest megyébe, Szatmárba és Kárpátaljára. Zömük
földműveléssel foglalkozott, de érkezésük fellendítette a kézművességet és a kereskedést is. A betelepülő németek bíráikat,
papjaikat maguk választhatták, községi szintű önigazgatással
rendelkeztek, nyelvüket, kultúrájukat ápolhatták. Területi és
egyházi autonómia híján, vegyes házasságok révén, természetes
beolvadásuk nagyobb volt, mint a lutheránus szászoké. Bár
Kollonich Lipót mindent elkövetett, hogy a „forradalmakra és
nyugtalanságra hajló magyar vér a némettel szelidíttessék”, a
szabadságharcban a városok német polgársága és a falusi németség zöme a magyarok mellé állt, nem is beszélve a kivégzett
aradi honvédtábornokok jelentős részéről.
A gazdaság, a kultúra, a művészet, a tudomány, a felsőoktatás, a politika, a közigazgatás területén a magyarországi néme-

Ezt a jogtörténeti hagyományt fejlesztette tovább a Deák
Ferenc és Eötvös József hasonló jogszabálya (az 1868. évi XLIV.
Törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában), amely a
korabeli Európa élvonalába tartozott. Bár a magyar politikai
nemzet léte és a törvényhozás magyarnyelvűsége rögzítésre került, a politikai nemzeten belül egyenjogúságot biztosított valamennyi itt élő nemzetiségnek, továbbá megyei és alsóbb közigazgatási szinten, az alsóbb bíróságokon, az egyházakban pedig
egyenjogú nyelvhasználatot. Az ország területi integritásának
megőrzése érdekében átszervezték a megyerendszert, megszüntették a feudalizmus-kori területi autonómiákat. A dualista állam nemzetiségpolitikai gyakorlata elmaradt a törvény elméletétől, az első világháborút megelőző negyedszázadban – nem túl
eredményes – magyarosítási kísérletek is történtek. A gazdaság-
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mutatott ki az 1920. évi népösszeírás. Az egyéb kategória,
amely a bunyevácokat és a szlovéneket is tartalmazta, 0,8 %-ot
tett ki (60 748 fő), ruszinokból mindössze 1500 főt számláltak.
Az utódállamokba került, tömbszerű tömegeiktől elszakadva, az
immár jelentős mértékben szórványba került közösségek beolvadása felgyorsult, a kor revíziós törekvéseivel összefüggésben,
kedvezőtlen irányban változott meg a korábbi évszázadokban
természetes, kisebbségbarát légkör.
A két világháború között néhány évig nemzetiségügyi minisztérium is működött a magyar kormányban, amelynek élén a
német Bleyer Jakab/Jakob Bleyer állt. A tárcánál a legszámottevőbb kisebbségek ügyeivel egy-egy főosztály foglalkozott, az
Országgyűlésbe pl. a saját pártot alapított németség képviselőket is tudott juttatni. A Bethlen-kormány időszakában a minisztérium feladatkörét egy nemzetiségi ügyosztály vette át a miniszterelnökségen, Pataky Tibor vezetésével, amelynek munkáját
szlovák, román, német kormánybiztosok és más nemzetiségi referensek segítették. A kisebbségi népoktatásról szóló 1923. évi
rendelet a nemzetiségek számára három lehetséges iskolatípust különböztetett meg:

fejlődést kísérő, spontán magyarosítást felgyorsítandó, névmagyarosítási hullám indult meg, a nyelvismeret növelése végett
az óvodákban, iskolákban kötelezővé tették a magyar nyelv tanítását – nem a teljes körű, magyar nyelvű oktatást, hanem
csupán egy tantárgyként –, néhány szlovák középiskolát bezártak, több nemzetiségi vezető, értelmiségi ellen, államellenes,
pánszláv izgatás címén, eljárás indult.
Az első világháborút megelőző, utolsó népszámlálás az alábbi nemzetiségi megoszlást mutatta:
A Magyar Korona országainak népessége anyanyelv szerint 1910-ben
(Magyarország, Horvátország és Fiume együtt)
Népcsoport
Magyar
Német
Szlovák
Román
Ruszin
Horvát
Szerb
Bunyevác, sokác
Szlovén
Cigány
Örmény
Cseh-morva
Lengyel
Olasz
Bolgár, krassován
Egyéb
Nem magyar
összesen

Lélekszám
10 050 575
2 037 435
1 967 970
2 949 032
472 587
1 833 162
1 106 471
88 209
93 174
121 097
121
63 812
40 537
33 387
23 267
5 651
10 835 912

Százalék
48,12
9,75
9,42
14,12
2,26
8,78
5,30
0,42
0,45
0,58
0,00
0,31
0,19
0,16
0,11
0,03

– az A típusú tanintézményekben a tanítási nyelv az adott
kisebbség anyanyelve, a magyar pedig kötelező tárgy;
– a B típusú iskolákban a tárgyak felét kisebbségi, másik felét magyar nyelven tanították; végül
– a C típusú iskola oktatási nyelve a magyar volt, a nemzetiségi nyelv kötelező oktatásával.
A rendelet az iskolatípus megválasztását a helyben élő szülőkre bízta, ugyanakkor a hivatalos iskolapolitika a C típus
megvalósítását szorgalmazta, aminek következtében 75-90 %ban ilyen intézmények alakultak.
A nemzetiségek kulturális életét viszont számos közművelődési egyesület szervezhette, egy részük még a XIX. század vége
óta folyamatosan fejtette ki tevékenységét. Hitler németországi
súlyának növekedésével a népcsoportra gyakorolt anyaországi
befolyás fokozódott hazánkban és a szomszéd államokban, ami
jogos aggodalmat és a népi németséggel szembeni barátságtalanná váló közhangulatot váltott ki Magyarországon.

51,88

Forrás: Katus László: Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában.
In: Glatz F. (összeáll., szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében.
Pallas, Budapest, 1989. 194. p.
A táblázatból kiviláglik, hogy – az előző évtizedek kisszámú
magyarosodása ellenére – a nemzetiségek többséget alkottak a
történelmi Magyarország feldarabolása előtti időszakban. A
Horvátország és Szlavónia nélküli országterületen ugyanekkor
az összlakosság 54,6 %-a (9 938 134 fő) volt magyar. Terjedelmi okokból eltekintünk ezúttal a Trianonhoz vezető út külső és
belső okainak még a vázlatos ismertetésétől is. Annyit azonban
rögzíteni kívánunk, hogy 1920. június 4-én az ország területének 67,3, a népességének pedig 58,4 %-át elcsatolták, a Kárpát-medence magyarságának 32,5 %-a (3 227 000 fő) került a
szomszédos államok uralma alá.

A területi revíziók időszakában a nemzetiségi kérdés felértékelődött, hiszen jelentős számban kerültek vissza az országhoz kisebbségiek. Teleki Pál – csakúgy, mint első miniszterelnöksége
(1920-21) idején – második kormányfősége (1939-41) alatt is
toleráns nemzetiségpolitikát valósított meg. A visszatért területek közigazgatásában bevezette a kétnyelvűséget, újra kerültek
kisebbségi képviselők a parlamentbe, a nem szeparatista nemzetiségi pártok működését is engedélyezték. Ugyanakkor – érthető módon – ellenlépéseket tett, amikor Németország – a hazai
nemzetrésze ürügyén – beavatkozott a magyar belügyekbe.

Visszametszve

Teleki Pál, a Szent István-i hagyomány és a többnemzetiségű
Erdély toleranciájának következetes folytatójaként, tényleges jogegyenlőségre törekedett: nemzetiségi vidékeken megkívánta a bíráktól, tisztviselőktől, lelkészektől, csendőröktől az ott élők anyanyelvének ismeretét, sőt a közeli magyar iskolákban is szorgalmazta a környezetnyelv oktatását. A népiséghez és a hazához való egyidejű hűség a felfogásában összeegyeztethető volt. A kisebbségi
nyelv és kultúra ápolásának, az ismeretek anyanyelvű átadásának

A trianoni Magyarország területe 92 833 km2-re, lakosainak
száma 7 980 143 főre apadt. A kisebbségek száma és aránya
sokkal kisebb lett, mindössze a lakosság egytizede. A magyarok
89,6 %-os aránya (7 147 053 fő) mellett 6,9 % német (551 211
fő), 1,8 % szlovák (141 882 fő), 0,5 % horvát (36 858 fő), 0,3
% román (23 760 fő), 0,2 % (17 131 fő) szerb nemzetiségűt
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ge jött létre. Rövidesen megalakult a Magyarországi Románok
Kultúrszövetsége is.
Az ekkor már egyeduralkodó, pártállami céloknak megfelelően e szervezetek nem a kisebbségek valóságos érdekképviseletét látták el, hanem az állampárt politikáját közvetítették a
nemzetiségek felé, agitációs és propaganda szervként mozgósítottak annak támogatására. Helyi szervezeteiket – a civil szféra
általános visszaszorítása részeként – 1949-50-ben elsorvasztották, központosított, folklorisztikus kirakatszerepre kárhoztatták
őket. Az egész térségben hasonló elvekre épülő, sztálini nemzetiségpolitika lényege az ún. automatizmus-szemlélet volt, miszerint
a nemzetiségi kérdés a szocializmus viszonyai között magától is
megoldódik azáltal, hogy a kisebbségi lakosság – egyre inkább a
többséghez hasonulva – egy-két évtized alatt asszimilálódik. A
Komintern és Jugoszlávia viszonyának megromlása miatt a hazai délszláv nemzetiségeket is számos sérelem (koncepciós perek, fizikai bántalmazás, internálás, belső áttelepítés, vasfüggöny az anyanemzetek országa felé) érte. Sztálin halálával a kisebbségekre nehezedő nyomás enyhülni kezdett: a németség
1953-ban visszakapta a háború végén megvont, aktív és passzív
választójogát, a Nagy Imre első kormánya (1953-1955) alatt
megalakult Hazafias Népfront tágabb teret adott a nemzetiségi
szövetségek tevékenységéhez. 1955-ben létrehozták a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetségét.

támogatását állami kötelezettségnek tekintette. Teleki utódai idején nem mindig sikerült ezt a szemléletet megvalósítani, de pl.
még a Kállay-kormány hivatalos állásfoglalása is óvott attól, hogy
a hazai kisebbségekkel kapcsolatos intézkedéseket befolyásolja a
Romániában és Szlovákiában maradt magyar kisebbség helyzete.
Ugyanakkor bizonyos elnemzetietlenítési, vagy – a megelőző két
évtizedet ellensúlyozandó – visszamagyarosítási kísérletek is történtek az újból Magyarországhoz tartozó területeken.
A nyilas uralom, a német, majd a szovjet megszállás tényei
ismertek, azonban a második világháború után a kisebbségeket
ért sérelmek összefoglalása nem kerülhető meg. Az egész keletközép-európai térségben a német kisebbséget – függetlenül az
egyes egyének, csoportok, települések, szervezetek háború alatti
valóságos alapállásától, tevékenységétől – kollektív bűnösséggel
illették. Jelentős tömegeiket hadifogolyként a Szovjetunióba
hurcolták, millióikat – vagyonuktól megfosztva – Németország
amerikai vagy szovjet megszállási övezetébe telepítették ki.
Hangsúlyozni szeretném: nem a kis számú, valóságos háborús
bűnösök felelősségre vonása volt a hiba, hanem az ártatlanok,
sokszor éppen antifasiszta és a hazához hű németek megbélyegzése, csupán az anyanyelvük és/vagy nemzetiségük miatt. A
magyar értelmiség lelkiismeretére apellált (az akkor éppen belügyminisztériumi tisztviselő!) Bibó István 1945. augusztus 18án egy memorandumban, továbbá, Mindszenty hercegprímás
október 17-i pásztorlevele, majd a világ közvéleményéhez intézett 1947. szeptember 28-i felhívása, amelyekben nyilvánosan
állást foglalt a hazai németség kollektív büntetése ellen, rámutatván, hogy a kitelepítés embertelen és ellentétes a kereszténység felfogásával, a demokráciával és az emberi jogokkal is.
1947. október 17-én az evangélikus püspöki kar tiltakozott
ugyanemiatt.
Mindhiába: 1946-1948 között – a Szövetséges Ellenőrző bizottság és a belső baloldali erők nyomására – mintegy 170 ezer
németet toloncoltak ki Magyarországról, 60 ezer pedig a megelőző, háborús időkben távozott, így gyakorlatilag a felére
csökkent a hazai német kisebbség száma. Helyükre a hazánkra
kényszerített magyar-csehszlovák lakosságcsere felvidéki áldozatai
és az ideiglenes visszatért, Délvidéken rövid ideig otthonra lelt,
ám a partizánok által kiszorított bukovinai székelyek és moldvai csángók kerültek. A maradék németség és az önhibájukon
kívül, újonnan érkezett telepesek viszonya – érthető módon –
szinte két évtizedig feszült volt, a kitelepítés lelki sérüléseit máig hordozzák a magyarországi németek. Kulturális önszerveződésüket, iskolai nyelvoktatásukat a kollektív bűnösség politikai
beidegződései az 50-es évek közepéig késleltették. A lakosságcsere révén a hazai szlovákság is nagy vérveszteséget szenvedett:
legöntudatosabb tízezrei – a sokszor demagóg és erőszakos anyaországi ráhatás következtében – elhagyták az országot.
Ugyanakkor a háborút a győztesek oldalán befejezett országok magyarországi néprészei számára – a tartós jelenlétre berendezkedő szovjet csapatok, szláv testvériségre építő, eszmei
támogatásával – már 1945-ben megindulhatott a kisebbségi
anyanyelvű oktatás, valamint megalakulhatott a Szlávok Antifasiszta Frontja, délszláv és szlovák tagozattal. A szervezetből
1947-ben kiváltak a szerbek, horvátok, szlovének és megalapították a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségét,
amely a rendszerváltozásig állott fenn. A „front” szlovák tagozata Magyarországi Szlovákok Szövetsége néven működött tovább, majd – mivel a lakosságcsere miatt kompromittálódott –
1948-ban új, Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsé-

A mindenkori oktatási-művelődési tárca kisebbségi részlege
a nemzetiségi szövetségeket afféle alárendelt hivatalként működtette. Az addig többé-kevésbé funkcionáló, jelentős hányadban anyanyelvű kisebbségi iskolarendszert a minisztérium az
1960/61-es tanévben megszüntette, az intézmények átalakításával csak kétnyelvű és nyelvoktató iskolák maradtak (a két világháború közötti B és C típusú intézmények). A kétnyelvűekben a humán tárgyak oktatása továbbra is anyanyelven történt,
a reáliák oktatását viszont magyar nyelvűvé változtatták. A következő három évtizedben a kétnyelvű tanintézetek száma egyre csökkent, illetve alakultak át nyelvoktató típusúakká, ahol a
kisebbségi nyelvet csupán heti néhány órában tanították. A
nyelvoktató típusúak közül pedig igen sok megszűnt vagy beolvadt a közeli magyar iskolába.
A nemzetiségi kulturális élet viszont a népművészet, az anyanyelv-ápolás, a honismereti mozgalom területén eredményeket
mutathatott fel. A 70-es évek első felében a nemzetiségi szövetségek némiképp demokratizálódtak, új alapszabályuk már
lehetővé tette a kongresszusi küldöttek közvetlen választását,
erősítette a szervezetek közművelődési, anyanyelv-oktatási és
sajtóbeli szerepét. Az 1972. évi alkotmánymódosítás már e közösségek kollektív jogairól s azoknak az állam általi betartási
kötelezettségeiről szól. A minisztérium nemzetiségi osztályának
kezdeményezésére, ebben az időszakban kisebbségi bázismúzeumok és báziskönyvtárak alakulhattak, amelyek országos hatókörű közgyűjteményei lettek az akkoriban elismert négy nemzetiségnek: az együtt kezelt délszlávoknak, a németeknek, a szlovákoknak és a románoknak.
Az 1970-es évek közepén kaptak nyilvánosságot Leninnek
a sztálini módszerekkel szembeforduló, 1922. évi állásfoglalásai
arról, hogy a nemzetiségiekkel kapcsolatban inkább eltúlzott
előzékenység, mint erőszakos beolvasztás a kívánatos magatartás. A magyar pártvezetés – ellentétben a szomszéd országokéval – már ekkor meghirdette a lenini nemzetiségpolitikát, ami
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hónapok során máig érvényes kisebbségpolitikai alapelvek, célok, eszközök, módszerek kristályosodtak ki. Az 1990. évi első
szabad választások nyomán hivatalba lépő kormány nagyban
támaszkodhatott az ott elkezdett munka tapasztalataira. A titkárság dolgozói és a kollégium tagjai közül többen az 1990-es
években törvényhozási, kormányzati, államigazgatási, kisebbségi önkormányzati tisztségeket betöltve vagy pártszakértőként,
tudományos intézet munkatársaként a hazai kisebbségpolitika
meghatározó személyiségeivé lettek.
Az Antall-kormány, a miniszterelnökségi titkárság utódaként, két önálló kormányhivatalt hozott létre a Kárpát-medencei kisebbségi feladatok összefogására: a szomszéd országok őshonos és Nyugat-Európa meg a tengerentúl magyarjai számára
a Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH), a magyarországi
népcsoport-ügyek vitelére pedig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatalt (NEKH). A témánk szempontjából jelentős utóbbi,
önálló államigazgatási szerv nyelvterületi és funkcionális főosztályokból állt, élén és munkatársai zömét tekintve, nemzetiségi
szakemberek foglalkoztak nemzetiségiekkel. Tizenhét éves létezése alatt a hivatal többek között számos jogszabály, nemzetközi
egyezmény, kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodás, vegyes
bizottság teendőit látta el, koordinálta az egyes tárcáknál folyó,
a kisebbségeket érintő tevékenységeket, részt vett a nemzetiségek anyaországaival folyó államközi kapcsolatokban, hazai és
nemzetközi konferenciákat szervezett, könyveket adott ki, dokumentációt gyűjtött és honlapot működtetett. A mindenkori
oktatási és kulturális minisztériumban, valamint háttérintézményeiben máig van a kisebbségekkel foglalkozó részleg, oktatási
téren folyamatos, kulturális téren időszakos miniszteri javaslattevő, konzultatív, tanácsadó testület, de a belügyi, szociális tárca folyamatosan, esetenként a földművelési és honvédelmi tárca is foglalkozott kisebbségi ügyekkel. A kulturális támogatások
legnagyobb hányadát az állam A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványon, valamint A Magyarországi
Cigányokért Közalapítványon keresztül biztosítja.
A magyar Országgyűlés – ötéves előkészítő munka után –
1993-ban döntő többséggel elfogadta a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. Törvényt. A térségben első és a kontinensen is példamutató dokumentum már a preambulumában
kinyilvánítja, hogy „a nemzeti és etnikai önazonossághoz való
jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és
etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető
szabadságjogok.” Az állam ez által a kisebbségek létét alapértékként ismeri el, és fennmaradásuk érdekében felelősséget vállal, beleértve az anyagi és személyi kötelezettségeket is.
A jogszabály egyik legfontosabb vonatkozása, hogy nem csupán a kisebbségi csoporthoz tartozni akaró egyén jogait rögzíti,
hanem a közösség számára is biztosítja azokat. Így a kisebbségek
jogosultak történelmi hagyományaik, nyelvük ápolására és fejlesztésére, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzésére és gyarapítására, társadalmi szervezeteket, helyi, területi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. A közszolgálati rádió és televízió biztosítja a számukra műsorok rendszeres készítését és sugárzását, joguk van anyanyelvű oktatásra, nevelésre az óvodától
az egyetemig. Országos oktatási, nevelési, kulturális és tudományos intézményhálózatot alakíthatnak ki, használhatják nemzeti jelképeiket, nemzetközi kapcsolatokat tarthatnak fenn. Joguk
van az országgyűlési képviseletre, jogaik érvényesülésére a parlament által megválasztott országgyűlési biztos ügyel.

minőségi előrelépést jelentett az automatizmus elméletével és
gyakorlatával szemben. Fel- és elismerték egyfelől, hogy a kisebbségi kérdés nem belügy, a közösségek anyanemzetének törődése nem csupán eltűrhető, hanem az országok közötti jó viszonyt is szolgálja. Immár kritikusan viszonyultak a nemzetiségi
oktatás gondjaihoz, nyilvánosságot kapott az aggasztó méreteket öltő asszimiláció. 1976-ban – Pozsgay Imre kulturális miniszterségéhez köthetően – közművelődési törvényt is elfogadtak,
benne az anyanyelvű kultúraápolás sokoldalú lehetőségével. A
Tankönyvkiadó ugyanezen évben nemzetiségi szerkesztőséget
létesített, amely már anyanyelvű szépirodalmat is közzétett. A
tárca nemzetiségi osztálya segítségével megkezdődött a kisebbség lakta falvakban, városokban a kétnyelvű településnévtáblák
elhelyezése, továbbá közterületeknek, intézményeknek a nemzetiséghez köthető (sokszor anyanemzeti) személyiségekről való
elnevezése. Az újraegyesített Oktatási és Kulturális Minisztérium élén, szintén Pozsgay szervezte újjá 1980-ban a Nemzetiségi
Tanácsadó Bizottságot. A határon túli magyarok és a hazai kisebbségek hídszerepe immár több párt- és népfront-dokumentumban megfogalmazódott. Leszögezték továbbá azt az alapelvet is, miszerint a hazai nemzetiségi politika nem lehet számarányok vagy a határon túli magyarokkal való ottani bánásmód
függvénye, hanem elvi kérdés.
Az 1980-as években növekedett a körzeti és országos nemzetiségi rádióadások időtartama, fejlődött a könyvkiadás, fellendült
az amatőr művészeti és a klubmozgalom a körükben. A német
szövetség 1983. évi kongresszusán magas rangú pártvezető ítélte
el a népcsoport háború utáni, kollektív bűnössé nyilvánítását, s
immár engedték, hogy ne csupán a „táboron belüli” NDK, hanem az NSZK, Ausztria és Svájc is gyakorolhassa anyanemzeti
funkcióit, beleértve a kitelepítettek szervezeteivel való legális
kapcsolattartást. A TIT az évtized közepén Országos Nemzetiségi Tanácsot alakított a kisebbségi ismeretterjesztés fellendítésére, emellett nemzetiségi nyelvű népfőiskolák is jöttek létre. A
pártállami nemzetiségpolitika utolsó jelentős momentumaként,
1988-ban népfront-, majd MSZMP-állásfoglalás született egy új
nemzetiségi törvény szükségességéről.
Új alapokon
Immár a rendszerváltozás előszeleként, a Németh-kormány
1989 elején olyan társadalompolitikával foglalkozó államminisztert nevezett ki, Pozsgay Imre személyében, akinek feladatés hatásköre volt, többek között, a hazai kisebbségekkel és a
Kárpát-medencei magyarsággal való kormányzati munka koordinálása. Az ősz folyamán irányításával létrejött a napi ügyek
vitelére a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság – életem nagy
ajándéka, hogy annak első munkatársa lehettem –, tanácsadó
testületként pedig még ezt megelőzően a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium. Az utóbbi csaknem 90 fős tagságában képviseltették magukat az érintett minisztériumok, hivatalok, nemzetiségi és társadalmi szervezetek, ellenzéki pártok, médiumok,
tudományos intézmények és egyházak, továbbá a magyar közélet köztiszteletben álló személyiségei. A kollégium külön határon túli és hazai kisebbségi albizottságot is működtetett. A testület háttérmunkáját végző titkárság vezetését, miniszterhelyettesi rangban, Tabajdi Csaba látta el.
A kollégium és a hozzá csatlakozó államigazgatási szerv, fél
évet alig meghaladó fennállása alatt, feszített erővel igyekezett
több évtized hibáit, mulasztásait, lemaradását csökkenteni. E
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A törvény hatálya az országban 100 éve honos tizenkét nemzeti
kisebbségre (bolgár, görög, horvát, német, lengyel, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán), valamint egy etnikai kisebbségre (cigány-roma) terjed ki, lehetővé téve a kettős kötődés (a
nemzetiséghez és a többséghez való egyidejű tartozás) kinyilvánítását is. A kisebbségi önkormányzatok e közösségek sajátos jogérvényesítésének a keretét biztosítják, köztestületként beleszólási lehetőséget az őket érintő kérdésekbe települési, megyei, fővárosi és országos szinten. A helyi kisebbségi önkormányzatok száma a négyévenkénti választások során folyamatosan nő – s bár a lehetőséggel

való visszaélésekre (az ún. „etnobiznisz”-re) is akadt példa, jelenleg már 2045 ilyen működik. A 2007 márciusában lebonyolított
területi és országos választási fordulón valamennyi közösség tudott
alakítani országos önkormányzatot, a nagyobbak több, a kisebbek
csak néhány megyei testületet.
A legutóbbi, 2001. évi népszámláláskor már nem csupán az
anyanyelvre és a nemzetiségre, hanem új kérdésekként a nemzetiségi kulturális értékekhez, hagyományokhoz való kötődésre és a
családi, baráti közösségben használt nyelvre is rákérdeztek. Ezek
szerint a hazai kisebbségek száma a XXI. század elején a következő:

Kisebbségi népszámlálási adatok 2001-ben
Cigány
Bolgár
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Szlovén
Szlovák
Ukrán
Összesen

Nemzetiség
189701
834
2030
14884
1519
57662
462
5314
715
2795
2955
16998
3358
299227

Anyanyelv
48150
739
1459
13566
1117
29051
129
5602
682
2281
3116
11160
3183
120235

Nevesített kisebbség
205720
2316
6619
25730
5144
120344
1165
14781
2079
7350
4832
39266
7393
442739

Becsült szám
4-600.000
3-3.500
4-4.500
80-90.000
10.000
200-220.000
3.5-10.000
25.000
1.000
5.000
5.000
100-110.000
2.000
835.000 - 1.083.950

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2001., 18. Demográfiai adatok
Amíg a táblázatban a nemzetiségi és anyanyelvi oszlop csak
a magyar állampolgárok adatait tartalmazza, a (négy kérdés közül legalább egy kisebbségi kötődést jelző) nevesített kisebbségiek oszlopa tartalmazza nemzetiséggel azonos, csekély számú,
itt élő nem magyar állampolgárokét is. A közösségek valóságos
nagysága – mint mindenütt a világon – a népszámlálási bevallás és a becsült érték között mozog. Megállapítható, hogy 1920hoz képest – a vázolt történelmi, politikai okokra visszavezethetően – jelentősen átstrukturálódott, de végső soron csak kis
mértékben csökkent a nemzeti és etnikai kisebbségek száma,
aránya Magyarországon. A változások dinamikájának – beleértve a szocialista iparosításnak a kisebbségeket is érintő, területi-társadalmi mobilitásával összefüggő hatásokat – a felvázolása e tanulmánynak nem feladata, de a szabadságérzet növekedése és a kisebbséghez tartozás vállalásának szoros kölcsönhatására hadd hívjuk fel a figyelmet.
A kisebbségek önazonosság-őrzésének további biztosítékai
az olyan nemzetközi dokumentumok, mint az Európa Tanács nyelvi
kartája és kisebbségvédelmi keretegyezménye, továbbá a népcsoportok nyelv szerinti országaival kötött alapszerződések, kisebbségvédelmi, oktatási−kulturális−tudományos egyezmények
és munkatervek. A törvény által és az egymást követő kormányprogramokban is kívánatosnak minősített kulturális autonómia
megjelenési formái egyfelől, hogy a kisebbségek támogatásáról
döntő országgyűlési bizottságban (Emberi Jogi, Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottság), közalapítványokban, minisztériumi testületekben az e közösségek képviselőinek véleménye a döntő.
Másfelől viszont a kisebbségek országos önkormányzatai alapít-

hatnak vagy átvehetnek oktatási, kulturális, sajtó-, tudományos vagy más intézményeket. A jogszabályi és pénzügyi feltételek megteremtése után, 2003-tól máig mintegy 30 ilyen intézmény jött létre, a kisebbségi hivatal hathatós támogatásával.
Az ország pénzügyi-gazdasági nehézségeinek előtérbe kerülésével, az elmúlt években a kisebbségek támogatására fordítható összeg csökkent Magyarországon, így a reményt keltő fejlődés megtorpanhat. 2006-2007-ben az e népcsoportokkal foglalkozó államigazgatás is jelentősen átalakult: egyrészt a kormányzat – több mint másfél évtizedes, nemzetközileg is nagyra értékelt munka után – megszüntette a Határon Túli Magyarok Hivatalát, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, az
ott dolgozók közül sok kiváló szakember elbocsátásával. A hivatalok feladatkörét a lényegesen kisebb létszámú munkatárssal
dolgozó két szervezeti egység (Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya,
illetve Nemzeti és Etnikai kisebbségek Főosztálya) vette át a Miniszterelnöki Hivatalban, élükön egy-egy főigazgatóval, közös szakállamtitkári irányítás alatt. Hasonlóképpen megszűnt a nyolc
évig működött Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a
határon túli magyar és hazai kisebbségi ügyekkel foglalkozó főosztállyal együtt.
Az egyesített Oktatási és Kulturális Minisztérium megtartotta
a kisebbségi oktatásügy szakfőosztályát, közös oktatási-kulturális
feladatkörű Roma Integrációs Titkárságot és Határon Túli Magyarok
Titkárságát hozott létre. Összkulturális (közművelődési, művészeti és közgyűjteményi) tevékenységet végez még három határon
túli magyar referens a Közművelődési Főosztályon. Önálló hazai
kisebbségi részleg hasonlóképp nincs immár a kulturális szakál-
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lamtitkárságon, e sorok írója személyében mindössze egy szakember látja el a 12 nemzetiség teljes kulturális feladatkörét,
szintén a Közművelődési Főosztály keretében. A főosztály folyamatos erőfeszítéseket tesz a kisebbségi célokra fordítható,
nagyon szerény támogatási keret növelésére, a 2004-ben még
eredményesen működött miniszteri tanácsadó testület: a Nemzetiségi Kulturális Tanács (NKT) újraélesztésére, valamint a
Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium munkájának a felújítására, amely
szintén 2004-ben még kisebbségi pályázatokat hirdetett meg s
bírált el. A tárca háttérintézménye, a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) igazgatójának tanácsadó testületeként, harmadik éve közmegelégedésre fejti ki tevékenységét a nemzetiségi civil szféra jeleseiből meghívott Nemzetiségi
Kulturális Szakértői Tanács (NKSZT) és cigányügyi megfelelője.

latosságok, Cultura grádusok, s végre élet módok, erköltsök és szokások is itten találják fel Hazájokat.”

Vázlatos áttekintésünkből kiderülhetett, hogy a magyar állam tizenegy évszázados fennállása alatt, minden korban folyamatos volt más népek egyéneinek és csoportjainak a tartós jelenléte. Az ország nyelvi-etnikai sokszínűségére mutatott rá
már 1798-ban Schwartner Márton, a hazai statisztika kiemelkedő alakja: „In keinem Lande der Welt, sind vielleicht mehrere Sprachen – und eben deswegen auch so viele Nationen –
einheimisch, des in Ungern”, vagyis: „Talán nincs még ország a
világon, amelyben több nyelv, és ennek következtében oly sok nemzet honos, mint Magyarországon.” Hazánkban tehát a sokféle
nép és vallás nem puszta érdekesség, hanem egyedi tulajdonság,
jellemző, lényegi sajátosság. Ahogy a kitűnően rajzoló osztrák
katonatiszt, Joseph Heinbacher von Bikkessy 1820-ban, a magyarországi öltözeteket bemutató albumában rámutatott: „Das
Königreich Ungern ist Europa im Kleinen!”, tehát: „A Magyar
Királyság: Európa kicsiben!” E gondolatot Bikkessy viszont a
korszerű magyar néprajz megalapítójától, a magyar-szlovák kettős identitású Csaplovics Jánostól/Ján Caplovic-tól vette át,
aki ezt nyelvünkön az 1822. évi Tudományos Gyűjtemény oldalain pontosította: „Nem tsak természeti állapotjára, és a természet ajándékaira nézve is Magyar ország Európa kitsinyben, – mert
majd nem minden Európai nép-törzsökök, nyelvek, vallások, fogla-
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Számunkra és hozzánk tehát nem 2004. május 1-jén érkezett el Európa s az európaiság, hanem azon kevés nemzetek közé tartozunk, akik – nem csupán természetünkből adódóan, hanem első királyunk intelmei óta, jogszabályok, gyakorlati megoldások, autonómiák egész sorával, sokszor a földrész nyugati
felét megelőzve – kezdettől fogva alakítottuk is az európai toleranciát. A véleményalakító értelmiség, a kultúra embereinek
mindenkori felelőssége, hogy a globalizáció viszonyai között e
kimunkált értékek ne menjenek veszendőbe, s – akár a politika
vagy a gazdaság ettől eltérő törekvéseire is rámutatva – biztosítsuk a feltételeket a jövőben is a csoportjogok érvényesüléséhez,
a kulturális sokszínűség megőrzéséhez.
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FOGARASI ANTALNÉ

A ROMA/CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK KULTÚRÁJA
ÉS TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁI
mindenkori helyzetét egy önként választott magatartás eredményeként értékelte.
E két koncepció valójában egymással ellentétes viszonyban
áll, melyből levezethető a cigányokkal szembeni társadalmi attitűdök két szélső formája. A szociológiai alapú elképzelés a hatalmi intézmények hibájaként, illetve következményeként írja
le a cigányság helyzetét, melyben a társadalmi kiszolgáltatottság a mindenkori hatalmi, politikai viszonyok függvényeként
értelmezhető.
E szociológiai magyarázat szerint a marginalitás társadalmi
következmény, szociológiailag örökölhető a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzet, melyben a társadalmi csoportok áldozatokká válnak.
A másik, etnográfiai elképzelés szerint a cigányok helyzete
alapvetően etnikus hagyományaikból következik, mindenkori
állapotuk, a társadalom egészéhez való viszonyuk önálló és szabad döntéseik eredménye.
De nemcsak hiányt tapasztalunk a körükben, hanem pozitívumot, többletet is, amely egész életükre szóló élmény marad: a
személyes kapcsolatok melegségét, a személyiség spontaneitását, a pillanat örömeivel való élni tudást.

Bevezetés
A kulturális antropológiai cigánykutatások tradíciója még csak
napjainkban formálódik. A cigánykutatók hosszú évtizedeken keresztül nem ismerték az antropológiai elméleteket, az antropológusok pedig a cigányok között végzett felmérések iránt voltak közömbösek. A II. világháború után az antropológusok figyelme a
modern ipari társadalmak felé fordult. A komplex társadalmak kutatása egyben az antropológusok „hazatérését” is jelentette: a távoli népek /„primitívek, törzsek, parasztok/ vizsgálata mellett a saját
társadalom értelmezése is hangsúlyt kapott. A cigánykutatások
vonatkozásában ez valódi fordulatot hozott. Ettől kezdve az érdeklődés centrumába a cigány és a nem-cigány kultúra kapcsolata,
annak is hangsúlyosan a „cigányok felőli oldala” került. Az utóbbi
évtizedekben elvégzett munkák fejében pedig evidensnek látszik,
hogy az antropológia és a ciganológia közötti kapcsolat mindkét
fél számára gyümölcsöző lehet. A kulturális antropológusok és a
szociológusok kutatásai lehetővé teszik, hogy a többségi társadalom árnyaltabb betekintést nyerjen a cigány közösségek életébe.
A magyarországi cigányság
A magyarországi cigányság kultúrája
Valójában két dolgot kell tisztázni és pontosítani: milyen a
magyarországi cigányság kultúrája és milyen, illetve „mi „a magyarországi cigányság.
A cigányság kultúráját illetően a legfontosabb megállapítások a következők: a magyarországi cigányság kultúrája alapvetően népi kultúra, mely elsősorban a szóbeliségre támaszkodik.
Kisebbségi helyzetű, alávetett kultúra, jobbára el nem ismert és
marginális, a cigányság nagy csoportjaira jellemzően részben
hiány - részben szegénységi kultúra, az esetek jelentős részében
szubkultúra és törzsi-nemzetiségi kultúra, sok esetben pedig
olyan lokális kultúra, amely a kulturális egységesülést megelőző
állapotban van. A korábbi évtizedekben az is a szociológiai és
etnográfiai vita tárgya volt, hogy a cigányság kultúráját etnikus
kultúraként vagy csupán osztály-, illetve réteg kultúraként,
ezen belül a szegénység kultúrájaként lehet-e értelmezni.
Kemény István 1976-ban megjelent kutatási beszámolójában
így fogalmaz: „a cigányok legtöbb csoportjának életét elsősorban a hiány jellemzi, a megfelelő kereset és jövedelem, a jó lakás, a kielégítő ruházkodás és étkezés, az egészséges ivóvíz, az
iskolázottság és a nem cigányokkal való versenyképesség hiánya. ”
Volt olyan időszak, a ’70-’80-as évek, amikor a cigányság,
különösen az iparban foglalkoztatottak csoportjai – nemcsak a
politikai nemzetekhez tartozásként, hanem etnikus vállalásként
is – magyarokként akarták meghatározni önmagukat, s naponta
szembesültek azzal, hogy a társadalom többsége „lecigányozta”
őket. Céljuk a teljes kulturális alkalmazkodás és hasonulás volt,
törekvéseiket mégsem kísérte siker.
Az ettől eltérő másik karakterisztikus koncepció szerint a
cigányság olyan etnikus entitás, melynek kulturális sajátosságai
éles eltérést mutatnak a környezettől. E koncepció nem az objektív társadalmi hiányokat vette számba, hanem a cigányság

A másik kiindulópont annak a kérdésnek a feltevése, hogy
valóságban Magyarországon kit, illetve kiket és milyen szempontok alapján tekinthetünk cigánynak?
Jóllehet, a történeti források a XV. század óta egyre gyakrabban említik a cigányságot, a későbbiek során különböző
csoportjait megkülönböztetve akár új magyaroknak is titulálják, esetleg udvariasan elhallgatják a cigány megjelölést, és helyette eufemisztikus kifejezéseket használhatnak. Ahogy a kultúra rendszerénél a legkülönfélébb megközelítési módok merülnek fel, úgy a cigányság, mint társadalmi alakulat megjelölésében is sokféle és differenciált kép rajzolódik ki. Van, aki
nemzetiségként, van, aki etnikumként, van aki kulturális csoportként, van aki társadalmi osztály-, illetve rétegként és van
aki egyszerűen deviáns társadalmi csoportként említi őket.
A megközelítésnek két szélső pontját vethetjük fel. Az
egyik megközelítésben abból kell kiindulnunk, amit a társadalom többsége, a hatalom, az intézményrendszer mond és állít az
emberekről, a másik megközelítésben pedig abból, hogy a különböző társadalmi csoportok önmagukról mit mondanak, és
mit állítanak. Az egyik esetben kijelölő, a másikban választható, önmeghatározó álláspontról van szó.
A cigányság, mint minden más etnikus alakulat az időben
és térben természetszerűen változik, a különböző történelmi korokban más-más jellemzői lesznek. Ennek lényege, hogy itt Kelet-Európában az etnikus hovatartozás nemcsak választás, hanem kijelölés kérdése is. A magyarországi cigányság története
az elmúlt évtizedekben a nem vállalás, a kijelölés, a mégis vállalás dramaturgiája szerint zajlott. Ebből a koncepcióból könynyen levezethető az önhiba elmélete. Eszerint a társadalom és
annak intézményei mindenkor felkínálják a társadalmi integrációhoz és beilleszkedéshez szükséges feltételeket, de ezzel a ci-

29

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
utóbbit a magyar cigányok körében hallani leggyakrabban. Az autentikusság szempontjának hangoztatásakor a cigány anyanyelvű
közösségek tartanak igényt a cigány etnikai meghatározásra. E
megközelítésben cigánynak (romnak) a nyelven tudók, vagyis a
cigányul tudók számítanak, és például a romungró meghatározás a
cigányból magyarrá, vagy nem cigánnyá lett emberek csoportját
jelenti. A hasznosságuk emlegetésével a romungrók a munkamegosztásban elfoglalt helyükre, a cigányzene hírnevére, országot emelő rangjára hivatkoznak.
Mi és ők dichotómiájában tehát kirekesztő tendencia is
van, amelyben – noha elfogadják a társadalom cigánymeghatározását, ugyanakkor – finom belső distinkcióval elhatárolják magukat azoktól, akik szerintük e körökön kívül vannak. A csoportközi viszonyok tökéletesen leképeződnek az endogámia merev alkalmazásával. Ritkább ugyanis a cigányság
etnikai csoportjai közötti házassági kapcsolat, mint a bármelyik
cigány és nem cigány közötti házasság. A társadalmon belüli
elkülönülést a telepeken belüli térbeli elhelyezkedés is viszonylag jól mutatja. A magyar anyanyelvű cigányok társadalomképe
ugyancsak hierarchikus szemléletmódot rögzít. Miközben elfogadják a külső megítélést, a cigányságon belül magukat helyezik a társadalmi hierarchia csúcsára, és hogy presztízsüket megőrizzék, számtalan jelét adják az oláh cigányoktól való elhatárolódásnak. Miközben több ponton respektálják és talán irigylik is őket, jól tudják, hogy az ő társadalmi stratégiájuk (a társadalmi integrálódás és talán asszimilálódás) megköveteli a látszólagos elhatárolódást. Értékrendjükben hosszú ideig leginkább az úri, paraszti normákat követték, és az azonosulás váratlan szimbolikus jelét fejlesztették ki. Viszont a leghalványabb
respektus nélkül a társadalmi hierarchia legalsó fokára helyezik
a beás cigányokat. A beás cigányok megítélése az oláh és a magyar cigányok körében mind a mai napig közel azonos. (SzulayCsongor 1992.)
Amit az európai történetírás elmaradott, archaikus és deviáns folyamatként ábrázol, az a cigányság interpretációjában éppen hogy érték. Míg a történetírás úgy számol be a kóbor cigányok letelepítésének törekvéséről – a különböző államokban és
különböző korokban –, mint egy nomád nép megfegyelmezésének és kultúrával való megajándékozásának folyamatáról, addig
a cigányság története megalkotásában az éppen az emberi és
közösségi szabadság és függetlenség megszüntetéseként, az aszszimilációs törekvés beteljesítéseként értelmeződik. A vándorlás és függetlenség értéktartalma – szemben az uralkodó tudományok elmaradottság képzetével – további értékek meglétét
feltételezi.
Daróczi Ágnes (1993) A cigányközösségek értékrendje című
tanulmányában elemzi, hogyan értelmezhető rendszerszerű és
tudatos választás nyomán létrejött értékrendként mindaz, amit
a szociológia a hiány, illetve a szegénység kultúrájaként jellemez. Másként fogalmazva, hogyan értelmezhető a cigányság
kultúrája etnikus kultúraként. Azt, hogy a cigányok máról holnapra élnek, és nem alakul ki a magántulajdonhoz való erős
kötődésük, azzal magyarázza, hogy „A cigányokra éppen azért,
mert történelmi múltban olyan helyzetbe kerültek, hogy értékfelhalmozásra, tezaurálásra nem igen volt lehetőségük, kialakult egy – én úgy nevezem – egyik napról másikra élés. Ez két
dolgot jelentett, egyik részről az volt a szilárd meggyőződésük,
hogy mások ugyanígy, mint mi kerülhetnek olyan helyzetbe,
hogy menekülniük kell, ezért mint közösségként a többi cigánnyal vagyunk egymásra utalva, mindannyian testvérek va-

gányok képtelenek élni. E feltevés közel visz minket a társadalmi előítéletek részleges megértéséhez.
Az etnikus folyamat egy társadalmi folyamat része. Egyaránt
fontos egy etnikum leírásánál mind a belső vállalás, mind pedig
a társadalom által az adott embercsoportra kijelölt és
kényszerített magatartás, társadalmi viselkedés. Az etnikum definíciója nem időtlen, nem társadalmi szituációtól független. A
társadalmi kapcsolatrendszertől függően konkrét folyamatai és
jelentései vannak egy-egy etnikumhoz való tartozásnak, amit
nem kizárólagosan az önként vállalás határoz meg. Egy-egy etnikum leírásának időben és térben különböző jellemzői lehetnek, tehát nem általában vett és időtlen kulturális normák és
szociológiai tények írják le a társadalmi alakzatot. A visszaható
folyamat azt jelenti, hogy a kijelölt értékek és normák a valódi
csoport-hovatartozás vállalását jelentik.
Ebből logikusan következik, hogy a cigány csoportok felől
közelítve az etnikus hovatartozás mind a mai napig kétértelmű
rendszerként értelmezhető. Az önmeghatározásnak van egy kifelé és egy befelé igazodó – a szövegek szintjén és a gesztusok
világában egyaránt megjelenő – síkja. Ez értelemszerűen védekező, eléggé sérülékeny helyzetet eredményez. A kisebbségben
lévő magyarországi cigányság etnikus öntudata és szimbolizációja kettős rendszerként épül fel, ebben a társadalom számára
és a saját csoport, illetve etnikum számára különböző képet fest
magáról. A cigányság (mint minden kisebbség) etnikus öntudatát és szimbolizációját kizárólag a „többségi társadalomhoz”
való viszonyai rendszerén keresztül értelmezhetjük, amelyben
folyamatos (elfogadó, elutasító) kapcsolatban áll a többség és a
kisebbség.
A belső és a külső kettőssége természetesen a társadalom magát többségként definiáló részére is érvényes. A többség alapvetően saját értékeit, normáit, életvezetését, a „saját élete értelmét”
tekinti kiindulópontnak, melyhez képest a kisebbséget lebecsüli,
és elvárja, hogy a kisebbség csoportjai hozzá igazodjanak. (Ebbe a
fogalmazásba természetesen belefér az is, amikor a többség csoportjai, illetve tagjai a maguk sikertelenségét, kudarcait, a másik iránti
irigységükkel fejezik ki). A kisebbség kényszerűségből elfogadja az
alá-és fölérendeltségi viszonyban számára juttatott pozíciót. E kettős értelemben némi zavart éppen az ehhez való igazodás nehézsége és következménye jelent.
Ahhoz, hogy a kisebbség tagjai élni tudjanak, és élni hagyják őket, elfogadják a megfelelés követelményeit. Ahhoz azonban, hogy etnikus indíttatásukat, autonómiájukat és belső öszszetartozásukat megőrizzék, továbbra is működtethetniük kell
egy olyan érték és jelrendszert, amely csakis róluk szól, együvé
tartozásukat erősíti, és a többségtől való elhatárolódás titkos
rendszerét alkotja. Az önértékelés belső rendszerében ők is kialakítják az embercsoportok hierarchiáját, melyben magukat
helyezik a csúcsra. Nyilván önértékelésük és emberi méltóságuk érdekében van szükség a rájuk kényszerített hierarchikus
viszony megfordítására.
Még viszonylag egyszerű képlet a különböző cigány etnikus
csoportok önmeghatározása a többséggel szemben. Bonyolódik
a kép, amikor a mások által cigányoknak minősített csoportok
egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. A közel félmilliós magyarországi cigányság több mint 70%-a magyar (romungró),
több mint 20%-a cigány és csak közel 10%-a román anyanyelvű, vagyis magyar, oláh és beás cigány.
Tovább kuszálja a képet az autentikusság és a társadalmi hasznosság képletének megfogalmazása. Előbbit az oláh cigányok,

30

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
teszi lehetővé, hogy a cigányság, mint független csoport létezhessen. A közösség tehát nem passzív utánzója a többségi társadalomnak. (Okley 1991:37)
Formoso – a „Tsiganes et sédantaires” (Cigányok és letelepültek) – szerint a cigányok környezetükhöz alkalmazkodva alakítják
ki gazdasági tevékenységük különböző technikáit. Egyrészt leginkább olyan munkákat részesítenek előnyben, amelyhez kevés eszköz szükséges (a „szükséggazdaság” elve). Másrészt „keresik és értékelik az ajándékot, függetlenül attól, hogy ezek természetes (vadászattal, halászattal, illetve zöldségek gyűjtögetésével nyert) ajándékok, vagy társadalmi helyzetekből származó (megtakarítás, vagy
alku által nyert) ajándékok. „Ezek az elvek mindig a követelményekhez alkalmazkodva biztosítják számukra a függetlenséget, mobilitást és a rugalmas-ságot. Ezek teszik lehetővé az „alkut” és a
„gyűjtögetést”, amely-lyel azt szolgálják, hogy a forrásokhoz minimális költséggel jussanak.
A XX. század utolsó évtizedeiben kutatásaik, terepmunkáik
eredményeképpen az amerikai és az európai antropológusok arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a roma identitás fenntartásának – úgy tűnik – két eszköze kínálkozik: a rugalmasság
és az elzárkózás (vö. Formoso, 1994., Piasere 1991., Reyniers
1989., San Román 1975., Silvermann 1982., Sutherland 1977.,
Williams 1982.,1990.,1994., Salo házaspár 1977).

gyunk és mindannyian kötelesek vagyunk egymásnak segíteni.
Az egyik napról a másikra élés egyik vonatkozása ez.
A társadalomhoz való ragaszkodás helyett az emberi kapcsolatokhoz való ragaszkodás egy belső időfogalmat alakított ki,
amelynek az objektív idő alárendelődött.” Daróczi Ágnes nem
tagadja, hogy egyfelől az ideáltipikus cigány közösséget, másfelől pedig az archaikus cigányközösséget írja le tanulmányában.
Túlélési stratégiák
(Prónai Csaba „A kulturális antropológiai cigánykutatások
rövid története” c. tanulmány alapján)
A romák úgy tudták megőrizni társadalmi-kulturális identitásukat, hogy rendkívül rugalmas alkalmazkodási stratégiákat
voltak képesek megvalósítani tevékenységeik során.
Az Urban Antropologhy tematikus számát Mat. T. Salo
(1987) szerkesztette, olyan tanulmányokat válogatott össze,
amelyek mindegyikében a cigányoknak a városi életmódhoz
való adaptációja a központi kérdése.
P. Williams (1982:315) például azt a stratégiát mutatja be,
amely a Párizs külvárosaiban élő kalderások számára lehetővé
teszi, hogy kapcsolataikban érzékeljék etnicitásukat. Jóllehet
településmintájuk és gazdasági tevékenységeik őket is állandó
kapcsolatban tartják a nem cigányokkal, mégis ún. „láthatatlansági stratégia” segít megerősíteni etnikus különállásukat.
Egyének szóba állhatnak a nem-cigány társadalommal, de a közösség nem.
A sikert az garantálja, ha a cigányok észrevétlenek tudnak
maradni, bizonyságául annak, hogy az őket körülvevő világnak
és az általuk felépített világának nincsen közös pontja.
Silvermann (1982:395) – noha az amerikai romákat vizsgálja, mégis, az eltérő etnográfiai jellemzők ellenére – Williamséhoz hasonló végkövetkeztetésre jut: „ A romák – mint írja
–, a többségi társadalomba vegyülve dolgoznak, utaznak, élnek.
Napi kapcsolatban állnak a nem-cigányokkal olyankor, amikor
például jövedelemért cserébe bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak (jóslás, autószerelés, stb), vagy éppen akkor, amikor készpénzért ők vásárolnak bizonyos anyagi javakat. Mindazonáltal
az állandó kapcsolat ellenére fenntartják társadalmi elkülönülésüket a nem-cigányoktól.”
Amikor belépnek a nem cigány világba, határán átjutva
megerősítik saját világnézetüket. „Sőt, láthatatlanok maradnak
a nem cigány társadalom tagjai számára.”
Az a fajta „makacs megtagadása a proletarizálódásnak”, amelyet az „Urban Antropologhy” több tanulmánya – más európai és
észak-amerikai cigány csoport példáján – bemutat, visszhangzik
Judith Okley:„The Traveller Gypsises”-ében is (Salo 1984:726). A
cigányok történelme egyben proletarizálódásuk tagadásának történelme is írja (Okley 1983:53). Munkájának alapjául az a 13 hónapos terepkutatás szolgált, amit az angol antropológusnő négy
vándorcigány-táborban 1970 és 1972 között végzett.
Okley szerint a cigányok, és talán a többi elnyomott csoport is – Lévi-Strauss (1966:16-22) kifejezésével élve – „bricoleur”-öknek, mindenféle apró munkát végző, barkácsoló személynek tekinthetők, akik a legkülönbféle dolgokat képesek az
őket körülvevő kultúrától átvenni, míg másokat elutasítanak.
A többségi társadalom világszemléletének mindenhatósága érvénytelen számukra. Ujjá alkotott kozmológiájuk egy új és koherens világot jelent, még ha kívülről ez akár elképesztőnek is
tűnik. E „rögtönzött”-nek vagy „összehordott”-nak látszó struktúra, amely az eredetihez képest akár ellenkező értelmű is lehet,

Szerintünk ennek az identitásnak hétféle lehetséges kritériuma van:
– A természetes odatartozás
– A rituális tisztaság szabályainak betartása
– A roma nyelv ismerete
– A roma társadalom elvárásainak való megfelelés mind a
nem és életkori szerepek, mind a rokonsági kötelezettségek, házasulási „törekvések”, vallási szokások, stb. tekintetében
– A független munka, ami viszonylag nagy szabadsággal jár,
és gázsó környezetben rejlő lehetőségek kiaknázásán alapul
– A fizikai megjelenés, a nem-verbális viselkedés és a paralingvisztikai kritériumok
– És végül a vizuális jelek komplex rendszere, úgy mint például az öltözködés, a díszítés, az autó, stb., ami jellemzően cigánynak számít.
A „Tsiganes et sédantaires” másik jelentősége, hogy a cigány/nem-cigány ellentét gazdasági alapjának megrajzolása
után a gyermekek szocializációs folyamatát is bemutatja, azt a
két világ közti szimbolikus szembeállás (vö. Formoso 1994:134,
Piasere 1986:34, San Román 1976/) „újratermelődése”-ként értelmezi.
Piasere (1989:6) értelmezésében a „mozgékonyság és a független/autonóm működés” tekinthető cigány habitusnak. Az,
ami a gázsók felől nézve szükségtelen követelőzésnek, makacs
ragaszkodásnak és élősködésnek tűnik, az a cigányok felől nem
más, mint „természetükből fakadó habitus”, amelynek gyökerei
egy olyan „társadalmi környezetben találhatók, ahol kérni/és
adni mindennapos gyakorlat” (Karpati 1987:45). „Azok a képességek, amelyet a cigány szülők a gyerekeiknek átadnak,
minden szempontból koherensek azzal, amelyek gazdasági tevékenységeikhez (Formoso 1986:136) nélkülözhetetlenek. A
„nevelhetetlenség” sztereotípiával ellentétben tehát itt egy sajátos szocializációs folyamat érhető tetten.
Michael Stewart: „Daltestvérek” (1987) c. könyvét egy magyarországi oláhcigány közösségben töltött (15 hónap) tapasztalatai alapján írta meg. Stewart úgy véli, hogy „az egzotikus
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2. Azt, amikor egy cigány csoport lakóhelyéről egy másik
településre megy, és ott a rokonok támogatásával csoportos vásári lopásokat, s egyéb „szerzéseket” követnek el.

eredet önmagában még nem ad magyarázatot a cigányság
fennmaradására. Az alkalmazkodást hangsúlyozó elemzés
ugyanakkor elégtelennek tűnik”.
„Érdekes, hogy éppen ez a „cigány hagyomány” tömjénezését elutasító és határozottan a társadalmi és történeti meghatározásokat hangsúlyozó szemlélet, amilyen Stewarté is, „nyújtotta számunkra mindezidáig egy cigány csoport önreprodukciós
folyamatainak legrészletesebb és legsokrétűbb elemzését, miközben nem hagyta figyelmen kívül a romák életének legkisebb
„idiomatikus” (jellegzetesen helyi) vonását sem.” (Williams
1990:164; idézve: Prónai 1997)

A „klasszikus” mendikációs közösség rokoni szerveződésű,
leggyakoribb rendezési elve a három generációs együttélés,
alapmintája a kibővített család valamilyen formája. Tisztán
nukleáris családra épülő mendikációs közösségek a 18. században jelennek meg a rokonsági rendszerek felbomlása következtében, főként a magyar cigányoknál. A 20. század előtt nincs
nyoma, hogy cigány férfi vagy nő egyedül utazott volna.
A falujárásnak két alapvető típusa van: az egyikben a család
minden tagja mozog, és időről időre változtatja a helyét. Ez
egyaránt jellemző az állandó lakóhellyel rendelkező ún. letelepedettekre, és azzal nem bíró „igazi” vándorcigányokra is. A
másik változatnál csak a felnőtt férfiak mozognak, tavasszal elhagyják állandó lakhelyüket és ősszel térnek vissza feleségükhöz
és gyermekeikhez.
E standard típusok mellett speciális, többnyire szintén rokonsági alapú képződmények is létrejöttek, pl.: búcsújárásra,
vásározásra. A mendikációs közösség 18. sz. végétől egyre gyakrabban felbukkanó szélsőséges, kényszerpályás formája a pinceverő, kamraverő csoportok létrejötte. A magyarországi cigányok többsége a megélhetési stratégiák, csoportszerveződési
formák és mozgásvariációk sokféle kombinációjával leírható
mendikációs közösséget alkotott a 16-20. században. A mendikációs közösség tagjainak az a törekvése, hogy kihasználják a
gázsó környezetben rejlő lehetőségeket, az ún. „letelepültek”
között is megőrződött, egészen a 20. századig, s ezzel együtt a cigányokat a gázsóktól megkülönböztető sajátos mentalitás és
kulturális stílus is. Jelentős különbség van azonban a tekintetben, hogy a környezet kihasználásának módjait a gázsók és a cigányok mennyire tartják elfogadhatónak. Ez a különbség az
egyes cigány csoportok között is fennáll az alkalmazkodottság
fokától, illetve az akkulturáció előrehaladottságától függően.
A szakirodalomban elterjedt életmód-modellek valamelyikének kizárólagos, önkényes alkalmazása nem járható út. Mindegyik tartalmaz olyan elemeket, amelyek jellemzőek a mendikációs közösségre, s olyanokat is, amelyek nem, vagy csak bizonyos helyen és időben fedezhetők fel.

Peripatetikus közösségek
A kulturális antropológiában, elsősorban Aparna Rao által kidolgozott kategória azokra a népcsoportokra, amelyek nem írhatók
le a vándorlókra alkalmazott hagyományos modellekkel, azaz nem
állattartók, nem vadász-gyűjtögetők. A kategória az ökológiai antropológiából származik, egyike a cigány közösségek gazdasági tevékenységének értelmezésére kidolgozott fogalmaknak, de nem minden cigány közösség feltétlenül peripatetikus közösség.
Hasonló kategóriák: szolgáltató nomád (Hayden), kereskedő nomád (acton), több lábon álló nomadizmus (Misra), szimbolikus nomád (Stewart). A „peripatetikus” szót először egy
Berland nevű antropológus használta 1982-ben, a vándorló
csoportok által kihasználható gazdasági rések (peripatetikus
niche) kapcsán. Ugyanebben az évben Matt T. Salo és Sheila
Salo vezette be a „peripatetikus stratégiák” kategóriáját, mint a
gazdasági források kihasználásának egyik lehetséges módját.
Aparna Rao először 1985-ben fejtette ki a „peripatetikus
közösség”-ről alkotott teóriáját egy francia folyóiratban, majd
1987-ben általa szerkesztett „The other nomads” c. kötetben,
tovább fejlesztve saját, 1982-ben kidolgozott „nem élelmiszert
termelő nomád” kategóriáját. A peripatetikus közösségek sajátosságai Aparna Rao szerint:
1. Nem élelemtermelők (még akkor sem, hogyha tagjainak
háza, földje és jószága van)
2. Vándorlók, de mobilitásuk változó jellegű. Szabályos térbeli mozgásuk gazdasági stratégiából származik.
3. megélhetésüket elsősorban kereskedelmi tevékenység és
speciális szolgáltatások biztosítják.
4. Endogámok.
5. Mindig kisebbségben vannak.
6. Önálló etnikai egységet alkotnak

A hagyományos foglalkozások elsorvadása hosszú folyamat.
Magyarországon a két világháború között a hagyományos mesterségek – a megélhetés egyre kisebb részét fedezték, a felszabadulás után a sorvadási folyamat felgyorsult.
A gazdasági-társadalmi változások nem egyformán érintették a cigányságot. A más-más régióban élő cigányok számára
nem volt azonos a választási lehetőség.

A peripatetikus közösséghez hasonlítható magyarországi
történeti változat a mendikációs (kolduló) közösség.
Mendikáció
A cigány közösségek gazdasági tevékenységének, megélhetési stratégiájának sajátos történelmi modellje a Kárpát-medencében. A mendikáció kifejezés a 18. századi forrásokban jelenik meg, de a 17. században is kimutatható, s napjainkban is
létezik. A szó eredeti jelentése koldulás, de a cigányok esetében
elsősorban nem az elesettséghez és megnyomorodáshoz köthető
koldulást jelenti, hanem faluzást, kéregetést.
A „faluzás” kifejezést 18. századi források szerint maguk a
cigányok is használták, kétféle értelemben:
1. A faluról falura való csoportos vándorlást, melynek során
produktív vagy improduktív szolgáltatásokat kínálnak a gázsóknak.

Átváltási stratégiák
1. Törekvés a hagyományos életforma elemeinek megőrzésére
A cigányság egyes csoportjai normalizáló életmódot éltek
sokáig. Ezeknél a csoportoknál a hagyományos mesterségek
(lókereskedés, vályogvetés, teknővájás, kosárfonás, stb.) folytatásának lehetősége alapjaiban rendült meg, nem kínálkozik
számukra vonzó lehetőség. Az iskolázatlanság, a korábbi életmód nehezíti az integrálódást. Olyan lehetőségeket keresnek, ami
hasonlít a korábbi életformához (kevés önfeláldozással jár). Ilyenek: toll, vasgyűjtés, kereskedés.
2. Lakóhelytől távoli munkavállalás
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Hasonló példát írt le Piasere (1983), aki a Veronában élő
szlovén romák életének kettősségét írta le. Olaszországban kéregetésből, lopásból éltek, sátrakban-lakókocsikban laktak,
Szlovéniában pedig a megszerzett pénzből házat vásároltak és a
hőn áhított jólétet megteremtették maguknak. Ezek a családok
más „szabályos” jövedelemforrásokra is támaszkodnak, és más
kontextusban éppen úgy jelennek meg, mint a „normális” aszszimilálódott romák.

Az iparban elsősorban az építőipar jelentett felvevőpiacot
(csőfektetés, útépítés, földmunkák). Brigádokba tömörülve
dolgoztak – ami védettséget jelentett a számukra, munkásszálláson éltek, vagy ingáztak. Később betanított munkásként, vagy
szakmunkásként gyárakban dolgoztak (pl.: feldolgozóipar) +bányákban.
3. Favakban élők számára a földosztás nem jelentett áttörést
(tapasztalat hiánya miatt), a paraszti világhoz való közeledés
egyik leggyakoribb formája volt: pásztorkodás. Gyakrabban beáramoltak az iparba.
4. A hegyvidéken élők – erdei munkálatokból éltek.
(Forrás: Havas Gábor: Foglalkozásváltási stratégiák)

Összegzés
Az állami gondoskodásra szorulók körének túlságosan tág
meghatározása ma elsősorban azért nem járható út, mert az
utolsó másfél évtizedben gyökeresen megváltozott a szegénység
jellege. Kialakult az újszegénységnek egy sajátos szelete: az ebbe
tartozók helyzete még viszonylag gyors, és tartós gazdasági növekedés körülményei közepette sem oldódik meg automatikusan. Pontosabban szólva, a gazdasági növekedés szükséges, de
nem elégséges feltétele annak, hogy számottevő változás következzen be az érintettek helyzetében. Ebbe a körbe a tartósan
munkanélküli, tartósan szegény, illetve mélyszegény, tartósan
leszakadt és kirekesztődött népesség tartozik.
A leglényegesebb változás abban ragadható meg, hogy Magyarországon a szegénység megszűnt pusztán egyenlőtlenségi terminusokban leírható társadalmi kérdés lenni, és jelentős mértékben integrációs problémává vált. A szegénységnek egy olyan formájáról van szó, amely nem egyszerűen alacsonyabb jövedelmet,
rosszabb lakáskörülményeket, alacsonyabb életszínvonalat, stb. jelent. Hanem mindenekelőtt azt, hogy Magyarországon megjelenik
egy olyan, a társadalom többségétől élesen elkülönülő, tartósan leszakadó társadalmi réteg, amelynek a jelenlegi tendenciák folytatása esetén nincs esélye arra, hogy bekapcsolódjék a munkamegosztás kialakulófélben lévő új rendszerébe, hogy „normális munkája”, jövedelme, lakása, társadalombiztosítása legyen, hogy gyerekeit megfelelően tudja iskoláztatni.
A rendszerváltást követő válsággal együtt járó megrázkódtatás
súlyosságát nagy mértékben fokozta az, hogy sem a szociálpolitika,
sem a családok nem voltak felkészülve arra, hogy olyan problémákat kezeljenek, mint amilyeneket a tömeges munkanélküliség, a
nagymértékű elszegényedés vagy például a tömegméretű hajléktalanság vet fel. Ez-az új típusú szegénység legelőször és legteljesebben az állami nagyipar tanulatlan munkásait érintette, közülük is
mindenekelőtt a romákat. Különösen esélytelen helyzetbe kerültek az ilyen családokból kikerülő fiatalok, valamint azok az ötven
év feletti tanulatlan munkások, akiknek ma már jóformán semmi
esélyük sincs arra, hogy új munkát találjanak maguknak. Ők ma
már a harmadik világ szegényeinek szintjén élnek, és merev, szinte
átléphetetlen határ választja el őket a társadalomnak attól a részétől, amelyiknek jó esélye van arra, hogy néhány évtizeden belül
megközelítse az európai uniós országok állampolgárainak átlagos
életszínvonalát.
Ma a többszörösen kirekesztett háztartások aránya Magyarországon 6,2% az átlagnépességhez tartozó, és 37,2% a romáknak tartott háztartások körében. Ez azt jelenti, hogy ma hazánkban mintegy 700 ezerre tehető a társadalomból tartósan és
többféle módon is kirekesztődött népesség száma.
A regulázatlan szabad piac mindent megoldó erejébe vetett
illúzió múlóban van. A választópolgárok keresik azokat a politikai csomagokat, amelyek kormányzati szerepvállalással kihúzzák a nyugati gazdaságokat az elmúlt két évtized lassú növekedési ciklusából, s egyben kezelni tudják a növekvő társadalmi

A rendszerváltozás után a cigányoknál a megélhetési módok három típusát lehet megkülönböztetni:
– Beletörődők – végleg kiszorultak a munkaerőpiacról,
munkanélküli járadékra sem jogosultak, megélhetési forrása:
– Szociális segély
– Gyűjtögetés
– Funkciótermelők – helyi hatalomban való részvétel, párt,
egyesület szervezése. A hatalomban való részvétel lehetőséget
nyújt:
– forrásbővítésre
– legalitás határainak átlépésére
– Stratégia váltók – korábbi családi kapcsolatok megszakítása, olyanokkal kapcsolatfelvétel, akik hasonló stratégiát választottak. Következmény: közösségi kapcsolatok megszakadása,
anyanyelv tudatos elhagyása. (Fleck – Virág 1999)
A legegyszerűbb szinten a roma családok problémamegoldó
stratégiájának megkülönböztető jegye, hogy eredeti megoldásokkal állnak elő váratlan helyzetekben. A hátrányos falvakban az 1989 utáni évek legfontosabb változása a pénznek a gazdaságból való folyamatos eltűnése volt. Egy ilyen közösségben a
kisösszegű szociális segélyeknek is nagy jelentőségük van. Újjáalakultak a többgenerációs közös kasszák hálózatai. Minden
hónap első hetében érkezik a rendszeres szociális segély, illetve
a munkanélküli-támogatás. A második héten jön a gyermekgondozási segély, a harmadik héten a családi pótlék, a negyediken pedig a nyugdíj. Addig, ameddig egy családi hálózat több
generációt ölel át, a hó minden hetén érkezik új pénz, hogy az
elemi igényeket fedezze. Nagyon sok helyen a boltosok hitelt is
adnak a közösség tagjainak a vásárláskor. A tartozást egy füzetben vezetik, s amikor a családok pénzhez jutnak, akkor törlesztik a tartozást. Ez a rendszer a bizalmon alapul. A családi-baráti
hálózat megbízható információs csatornaként is működik, amikor például a roma kivándorlók arról döntenek, hogy mik az elindulás illetve a külföldön maradás optimális stratégiái (pl:
Kanada). Az ipari üzemek felszámolásának, illetve privatizálásának következtében a tanulatlan, addig általában segédmunkásként, de a szakmunkásként dolgozó romák is munkanélkülivé váltak. Pl.: az ózdi romák csoportokba szerveződve kerestek
maguknak munkát Székesfehérvár környékén, és ingáznak hetente munkahelyük és lakóhelyük között. A nyugati országhatár közelében élők a szomszédos Ausztriába járnak át „lomizni”.
A lomtalanítás során szerzett tárgyakat, ruhákat értékesítik.
Új jelenség, hogy Budapesten él néhány emigráns roma család is. A romániai roma családok a pályaudvarokon kéregetnek, közparkokban laknak. Havonta leutaznak a határra, hogy
megújítsák a vízumukat.
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egyenlőtlenségeket. Az, hogy mi lesz ennek az új programnak a
tartalma, pontosan nem tudjuk még, de valószínű, hogy aligha
jelent majd visszatérést a hagyományos New Deal vagy a szociáldemokrata jóléti állam modelljéhez, az adóztató-költekező államhoz. A legmagasabb gondolat, melyet a politikai menükön
az elmúlt néhány évben olvashattunk, az esélyteremtő-beruházó állam eszméje, körülbelül látszik kikristályosodni. Az esélyteremtő állam a piaci kudarcokat úgy korrigálja, hogy legalább
annyi figyelmet fordít a kínálati, mint a kereseti oldal menedzselésére. A növekedés serkentéséből pedig, az adók emelése
nélkül generál nagyobb állami bevételeket. Ezekből jól működő
szociális védőhálót lehet fenntartani a rászorulók számára, így
nem kell visszatérni a költséges, paternalista univerzális biztosítási rendszerhez. (Ladányi-Szelényi 2005)
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PARADIGMAVÁLTÁS
avagy egy kezdeményezés
it megfogalmazni és képviselni igyekvők ellen. Folyamatosan
szembeállították az értelmiséget a legfeljebb középszintű végzettséggel rendelkező helyi vezetőkkel. Mondván, a cigányság
problémáit nem érti-érzékeli egy „gádzsósan iskolázott” „túlképzett” cigány. De szembeállították a városiakat, mint akik
nem érthetik a falvakban élőket, vagy éppenséggel a szegényeket, akiknek szenvedéseit nem értheti egy jobb sorban élő tehetősebb cigány. (Mintha az előítélet és hátrányos megkülönböztetés nem sújtaná a jobb módúakat is.) De láttuk a tudatos
szembeállítás példáit a generációs ellentétek szításában, az
oláhcigány – beás-rumungró szembeállítás hatékonyságában is.
Várhatóan a következő csont a gender-balance mentén fog
adódni; „a nők jobb vezetők, mint a férfiak, nekünk női vezetők kellenek!” címszóval fog továbbfolyni, mint ahogyan tanúi
lehetünk a nemzedéki ellentétek szításának is. A „divide et
impera! – oszd meg és uralkodj!” rég bevált módszere érvényesül velünk szemben.

1. Helyzetértékelés
Tekintettel tapasztalatainkra, hogy sem az államigazgatásban, sem a közintézményekben, sem a közszolgálati médiumokban, sem a tudományos intézetekben, vagyis sem a döntéshozó,
sem a végrehajtó hatalomban, sem a médiákban és a kutatóintézetekben a romák – a hazai legnagyobb kisebbség – nincsenek számarányuk, illetve a problémáiknak megfelelő mértékben jelen, kezdeményezést teszünk, amelytől paradigmaváltást
remélünk.
Meggyőződésünk szerint a romák múltjáról és jelenéről összefüggéseiben, a kulturális sajátosságok és az együttélés évszázadainak figyelembe vételével érdemes alakítani a közgondolkodást, amelynek formálásában kutatók, tudósok, közéleti emberek és a cigányság soraiból jött értelmiségiek meghatározó szerepet játszhatnának. Annál is inkább így van ez, mert tapasztalataink szerint a szakmailag felkészült, átfogó képpel rendelkező
értelmiségiek többsége mára marginalizálódott, tudásuk és gyakorlatuk a közéletben és a tudományban nincsen olyan mértékben igénybe véve, mint ami joggal lenne elvárható. Kezdeményezésünk lényege: a fősodorba való bekapcsolódás (mainstreaming) és a fókuszálás (targeting) egyidejű érvényesítése.
Ennek a folyamatnak a kiteljesedésétől várhatjuk, hogy a
hazai kisebbségekről való gondolkodás megváltozzon, különös
tekintettel a cigányságra, amelynek elfogadtatása és helyzetének megváltoztatása századunk nagy kihívása.

Látnunk kell, hogy az eljárás mögött a gazdasági mozgató
érdek mindig is az volt, hogy olcsóbbnak tűnt „felvásárolni”
néhány cigány vezetőt, mint a szegénység megszüntetésébe invesztálni, vagy kisebbségi intézményeket létrehozni, fenntartani. A jelenlegi krízis éppen ennek a rövid távú gondolkodásnak
köszönhető. A politikai pártok maximum négy éves kormányzási politikában és nem nemzet-stratégiában gondolkodnak, a
roma vezetők pedig, a szélre sodródás és kiátkozás kínjával
szembesülnek, ha markánsan kiállnak kisebbségük érdekeiért.
Nagyon gyakran az érdekek artikulációja (helyi és országos
szinten) is hiányzik, nemhogy a megoldáshoz vezető út, avagy a
biztos jövőkép közös kimunkálása folyna.
Ezzel a kínos hagyománnyal szakítani meggyőződésünk szerint csak akkor lehet, ha képesek vagyunk távlatosan végig
elemezni a helyzetet, annak mozgatórugóit és a velük szemben
felállítható stratégiát. Javaslatokat megfogalmazni, amelynek
mentén közös cselekvés szervezhető, amely a szolidaritásra, a
toleranciára, az alapvető emberi jogok és a demokrácia szabályainak betartására és betartatására építenek. A romák esetében egyre égetőbb problémaként kell a demokrácia-deficitről
beszélnünk a társadalmi munkamegosztásból való kizuhanás és
a szegregáció kísérő jelenségei mellett.

2. A háttér
Az utóbbi harminc évben – még a rendszerváltás után is – a
különböző pártállású kormányok és koalíciók nemzetbiztonsági
kérdésként kezelték a roma ügyet.
A pártállam idején a „nemzetközivé váló” világ jegyében
tagadták a szegénység jelenlétét. Azt a tényt, hogy a cigányságra nem terjedt ki a földtulajdonhoz juttatás, hogy munkához is
csak fáziskéséssel jutottak, elleplezni igyekeztek. Mondván,
„aki akar, az a szocializmusban boldogul” – ezzel a bűnbakképzés mechanizmusa beindult. A meglévő társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása helyett az elkendőzés technikáját alkalmazták, az áldozatokra, mint felelősökre mutogattak.
A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején megindult
ellenzéki mozgalom éppen a cigányság helyzetének feltárásával
próbált rámutatni a meglévő társadalmi feszültségekre. De
minthogy a cigánykérdést elsősorban szegénységi kérdésként
fogalmazták meg, a nemzetiségi elnyomás és a jogos nemzetiségi törekvések háttérbe szorítása mit sem változott. Ez a szemléletmód máig kihatóan befolyásolja a politikát. A teljes vertikumban gondolkodókat gyakran nacionalistának bélyegzik.
Az utóbbi évtizedekben a cigányság túlnépesedése okoz
gondot a „nemzet biztonságáért” aggódóknak. Gondolkodásmódjukból pontosan letapogatható, hogy bennünket nem tekintenek teljes jogú magyarnak, a mi gyerekeinkről nem úgy
gondolkodnak, mint akik a következő nemzedékek öregedő
populációját el fogja tartani.
Ezeknek a szemléletmódoknak a folyamatos jelenléte okozta,
hogy a megosztás kiérlelt taktikáit alkalmazták a cigányság érdeke-

2.1. Elemzés-féle
a/ a problémák szembeállítása, kijátszása egymás ellen1
„A roma közösségeket terhelő problémákat három csoportra bonthatjuk: miközben számolnunk kell
– a romák sokszoros fölülreprezentáltságára a szegények, a
hátrányos helyzetűek között,
– a romákat körülvevő előítéletek, elszigeteltség és diszkrimináció jelenlétére.– szembe kell néznünk a kisebbségi/nemzetiségi lét és jogérvényesülés elmaradottságával és korlátozottságával is.
1
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ányzik az írott történelem, az egyház, az értelmiség, és a többségi
társadalom esetében is, akik elfelejtették, „mi haszna a cigánynak”,
elfelejtették jelenlétünket a magyar történelemben.
Mindebből szervesen következik, hogy újra kell gondolnunk az identitás kérdéskörét. Leszögezve, hogy valamely
néphez, kisebbséghez való tartozás nem lehet kizárólagos. Egy
embernek egyszerre több identitása is lehet és ezek a különböző
identitások nem állíthatóak szembe egymással. (Sokan közülünk
egyszerre németek és magyarok, magyarok és németek, egyszerre
magyarok és románok, románok és magyarok, szlovákok és magyarok, cigányok és magyarok, avagy magyarok és romák. De természetesen számolnunk kell akár hármas identitással is, mint ahogy
pontosan tudható, a felvidéki és erdélyi magyar iskolák tanulóinak
jelentős része magyar ajkú roma, akik nélkül akár be is zárhatna az
iskola. Tegyük fel a kérdést: vajon joga van-e magyarnak tartani
magát egy erdélyi vagy felvidéki cigánynak, ha magyar iskolába jár,
otthon cigányul beszél, de közben román vagy szlovák állampolgár?
Avagy kinek van joga elvitatni tőle ezt az önmeghatározást?)
A magyar nemzettudatot rendkívüli módon befolyásolja az
elszakított nemzettestek létének tudata, vagyis a Trianonszindróma. A magyarságon esett sérelem, a határon túlra szakadt magyarság gyakran nyomorult helyzete a magyarok többsége számára kizárólagossá tette a magyarság tudatot. Az általunk kezdeményezett diskurzusnak az lehetne az egyik haszna,
ha segítene megértetni, hogy az identitás egyszerre lehet többes, és nem szembeállítható.
A problémák éppen abból adódnak, hogy a többségi társadalom ezeket az identitásokat gyakran kizárólagosnak és egymással szembeállíthatónak kezeli, választásra kényszerítve a kisebbségi sorsba születetteket. Meggyőződésünk szerint egy demokratikus európai társadalom nem kreál ilyen kényszerhelyzeteket. Felelőssége éppen abban van minden demokratikus erőnek és
kormánynak, hogy a szabad identitásválasztáshoz szükséges intézményi hátteret és közhangulatot megteremtse, felnőttnek tekintse
polgárait, és az egyénre bízza a döntést.
Az előítéletekkel sújtott roma kisebbség esetében ez azt jelenti, hogy változás kell, mert nem vagyunk gombostűre szögezhető rovarok, a kutatások állandó tárgyai, csodabogarak.
Apró különbözőségeink ellenére is elsősorban hasonlóak és
ugyanolyanok vagyunk, mint mindenki más, érző, emberi lények. Ahogyan a szociálpszichológus mondja: „az előítéletes
megnyilvánulások kirekesztők, és aláássák az emberek önbecsülését,
korlátozzák az öndefiniálás szabadságát. Vagyis egyszerre jelentenek
társadalmi értelemben elnyomást és pszichológiai értelemben fenyegetettséget.”3
A cigányság legalább hatszáz éve él együtt a Kárpát-medence népeivel. A magyar szabadságért és függetlenségért vívott
harcokban katonaként és fegyver-gyártóként, zenészként és
sebborbélyként vettek részt. Napjainkban is elmondható, hogy
nincs híd, vasút, közút és metróvonal – amely ne viselné magán cigány munkások keze nyomát is. Nincs talpalatnyi föld,
amely ne hordozná cigány szántó-vetők izzadságát is.
c/ a szabad identitásválasztás az egyén joga, feltételeinek
megteremtése a demokratikus állam kötelezettsége
A mintegy nyolcszázezres cigányság joggal várhatja el tehát,
hogy végre legyen vége a kolonialista gőgnek, a lekezelésnek és
alacsonyabb rendűnek tekintésnek. Kapjon szabad utat végre az
emancipáció.

A hatalom ezeket a különböző tényezőket kijátssza egymással szemben – az ideológiai, kommunikációs és politikai játszmák során.
– A szegénységet és a nyomor kultúráját roma sajátosságként, „öröktől meglévő” és változhatatlan adottságként, irracionális, kezelhetetlen társadalmi fátumként jelenítik meg. (Ezzel nyomhatják el a döntéshozók a lelkiismeret-furdalásukat, midőn
a mindig szűkösen rendelkezésre álló forrásokat a jobb érdekérvényesítő képességű csoportok számára csoportosítják át, és nem „pazarolják a reménytelen roma nyomor kezelésére”).
– A jogos roma kisebbségi/nemzetiségi igényeket úgy igyekeznek elbagatellizálni, elnyomni, hogy demagóg módon szembeállítják őket a szegénység más nagyságrendű problémájával.
(„Kenyér kell a népnek, nem pedig múzeum, színház, anyanyelvi
oktatás, intézmények.” Vagy: „a roma kultúra csak néhány megélhetési-cigány értelmiségi ügye, a nép lakni, enni, dolgozni akar,
nem cigány nyelven tanulni, kultúráját használni, fejleszteni).– A
romaellenes előítéleteket társadalmi adottságként elfogadva
egyaránt elodázzák a roma kisebbségi/nemzetiségi, kulturális,
oktatási, önreprezentációs igények és a nyomor-enyhítő igények kielégítését. (A magyarázat: az előítéletes többség úgy sem
helyeselné, nem fogadnák el az „emberek”, csak a feszültségek növekednének tőlük. Vagy: képmutató módon nem véve tudomást a
roma problémák súlyáról, a romák számáról, az őket sújtó előítéletek erejéről ugyanannyi önálló média megjelenést, kulturális, oktatási és információs lehetőséget, forrást biztosítanak számukra, mint
pár ezer fős közösségeknek.)”2
A szegénység csapdájából kitörni teljesen egyértelmű, hogy
nagypolitikai akarat nélkül csupán rendkívül keveseknek sikerül. Társadalmunk eléggé zárt ahhoz, hogy az iskola ne kiegyenlítsen, hanem „újratermelje a hátrányokat”. De egyszersmind
nem is lehet elvárni a legalul lévőktől, hogy saját erejükből (és
csupán saját erejükből) megváltoztassák helyzetüket. Ugyanakkor az előítéletek, bármennyire is rajtunk csattannak, alapvető
társadalmi betegséget mutatnak és nem felszámolásuk pusztán a
mi gondunk kell legyen. Nem fognak csupán attól elmúlni,
hogy mi nem akarjuk őket. Mondhatnám azt is – hivatkozva az
európai folyamatokra – hogy a jogi védelem és az alapvető emberi jogok betartásának maradéktalan érvényesülése elkezdett,
de gyengén erősödő folyamat. Avagy minden jogszabály annyit
ér, amennyit betartanak belőle.
b/ a megoldás: a társadalmi diskurzus
Van azonban egy pont, amelynek segítségével a kisebbségvédelem megszilárdítható, a közgondolkodás megreformálható, az
előítéletek csökkenthetőek – ez pedig a tudatosítás, a társadalmi
diskurzus tudatos alakítása. Romáknak és nem-romáknak egyaránt
meg kell tanítanunk a békében-háborúban való együttlétnek hatszáz évesnél is hosszabb idejét, és hozzájárulásunkat az országépítéshez, a nemzet gyarapodásához, fennmaradásához. Ennek a folyamatnak hozadéka lehet a megtalált és békességben megélt identitás, a visszanyert önbecsülés, avagy méltóság, de a társadalmi békéért hozandó áldozatok tudatosítása is. Az áldozattal egyértelműen szembeállítható nyereség transzparenssé tétele szolgálhat a
meggyőzés legfőbb eszközeként.
Negatív oldaláról közelítve, ha ezt a folyamatot nevén akarjuk
nevezni, leginkább nemzeti amnéziáról kell beszélnünk. A történelmi folyamatosság hiányáról. A romák esetében, ahol máig hi2
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Magának a cigányságnak is szüksége van egy belső megállapodásra az identitásról. Ennek a megállapodásnak része kell legyen, hogy
– nem vagyunk az örökös üldözöttek és vesztesek népe
– hogy a cigányságunk megtartását annak köszönhetjük,
őseink tudták, hogy a kornak megfelelő modern szakmai tudás
tesz bennünket nélkülözhetetlenné
– ez a modern tudás valaha apáról fiúra szállt, de ma az iskolában lehet megszerezni, ezért nekünk is meg kell hódítanunk a
Gutenberg galaxist, sőt a számítógépek világát is
– valaha egy jó cigány sok nyelvet beszélt, világlátott, művelt embernek számított, nekünk is rájuk kellene hasonlítanunk– sok jó kereskedő volt a felmenőink között
– kitűnő emberismerettel és pszichológiai érzékkel, jó kommunikációs készséggel rendelkeztek,
– és ami talán mindennél fontosabb: békeszerető és béketeremtő népek a cigányok, erre utal az írott szabályok nélkül is
máig fennmaradt szokás és jogrendszer.
Ennek a közmegegyezésnek a kimunkálásában a Romédia
Alapítvány szeretne vezető szerepet játszani. Konferencia sorozat szervezésére teszünk javaslatot, amelyen a települések vezetői és pedagógusai, kisebbségi vezetők és térségfejlesztők egyaránt részt vesznek. Oktatási alapanyagok biztosításával gondoskodhatnánk róla, hogy a hatás tartós legyen, ne pusztán egy
konferencia elszálló üzenete maradjon hátra, hanem az iskolai
oktatásban vagy tanfolyamokon és szabadidőben közösen használható kiadványok sora erősítse a hatást (folklór kiadványok
és oktatófilm a bio-termesztésről, a roma történelemről stb.).
Ahhoz, hogy a többségi társadalom elfogadása is nagyobb
mérvű legyen, mindezen értékeink megmutatásához transzparencia szükséges. Nem csak a különbségek, de a hasonlatosságok megjelenítéséhez is fórumokra van szükségünk. A létező
intézményrendszer szerves részeként kell megjelenjen a cigány
kisebbség – szakemberi minőségben reprezentálva legyenek
diplomásaink, és ne lehessen rólunk, nélkülünk dönteni, képet
alkotni, stb. Kollektív és egyéni méltóságunk megjelenítésére,
elfogadtatására és megtanítására van szükség.

Amikor emancipációról beszélünk, tudjuk, hogy szót kell
ejtenünk az asszimilációról és a szegregációról, valamint az integrációról is. Bár ez utóbbi fogalom helyett javasoljuk az
emancipációt, sokkal kifejezőbb, és egyértelműbb jelentést ad
ugyanis használójának.
Az asszimiláció – természetes és erőszakos formája egyaránt
– teljes beolvadást jelent a kisebbségek számára. Miközben elítéljük az erőszakos asszimiláció minden formáját, természetesnek tartjuk, hogy van spontán asszimiláció is. Ennek szabad választását lehetővé tenni, minden kisebbségi számára, úgy gondoljuk, a mindenkori kormány és a politikai elit eminens feladata kell legyen. Vagyis az előítélet-mentes közvélekedés megteremtése, az elfogadó- befogadó többségi társadalom léte vagy
hiánya a létező demokrácia fokmérője.
A szegregáció – értelmezésünkben elszigetelést jelent, a
többségi társadalom aktív hozzájárulásával történő perifériára
taszítást. Éppen ezért nem tekinthető szegregációnak szerintünk
például a Gandhi gimnázium, amely leginkább nemzetiségi oktatási intézményként definiálható, vagy a Romaversitas program.
Mindkét esetben önként vállalt formákban való részvételről van
szó, ráadásul olyan oktatási intézményekben, amelyek az általuk
kínált szolgáltatásokkal a hátrányok leküzdéséhez segítik tagjaikat,
nem pedig újabb hátrányokat szülnek. Nem úgy, mint pl. az alacsonyabb oktatási színvonallal működő cigány osztályok. Egyébként általános törvényként fogadjuk el, hogy bármely kisebbségnek joga van (ha sokszor lehetősége nincs is) saját intézmények
létrehozására, a lakónegyedektől a kulturális intézményeken keresztül a pártokig. A tényt, hogy valahol romák vannak többségben, nem tekintjük szegregációnak.
Az integráció fogalmát felzárkózásként, elvegyülésként is
szokták értelmezni, s éppen ez adhat okot téves használatára.
Értelmezésünkben az integráció életmódbeli felzárkózás – a kulturális sajátosságok egyidejű megtartása mellett. Ezért javasoljuk a sokkal egyértelműbb és a félreértelmezések lehetőségétől
védettebb emancipáció fogalmának használatát. Különösképpen indokoltnak tartjuk az emancipáció kifejezést a cigányság
esetében, mert egyszerre hordozza magában az emberi jogok és
a kulturális jogok kiteljesítésének kívánatos folyamatát.

e/ etnicizálás a forrásveszély
Talán az eddigiekből is kitűnt, hogy gondolkodásunk a magyar társadalomról – s benne a kisebbségekről – egyféle komplexitást tükröz:
Nem szeretnénk minden, a romákat is érintő ügyet etnicizálva látni: ha lakásügy, legyen lakásügyként kezelve, ha szociális, akkor szociálisként, ha térségfejlesztés, akkor térségfejlesztésként, ha munkanélküliség, akkor munkanélküliségként stb.
Vagyis ügyeink többsége kétségtelenül és kifejezetten csak etnikum-függetlenül, együtt kezelve juthat sikerre. Miközben
természetesen alapgondolatként kell munkáljon az előítéletmentesség minden helyzetben.

d/ közmegegyezésekre van szükség
Magyar nemzeti közmegegyezés kialakítására van szükség – politikai hovatartozástól független nemzeti minimum kimunkálására –
a roma emancipáció ügyében. Ez a folyamat elképzelhetetlen a roma értelmiség bevonása nélkül, amely bevonás a döntéshozás és
végrehajtás szintjén éppúgy kell érvényesüljön, mint az ellenőrzésértékelés szintjén.
A közmegegyezésnek két szintje van: a többség és kisebbség
megegyezése valamint a kisebbség belső megegyezése.
– A többség és kisebbség megegyezésének egyértelművé kell
tennie, hogy a nemzet elidegeníthetetlen részét képezik a romák.
A több évszázados együttélés nyomán a jövőt is együtt tervezik,
minden vonatkozásban teljes jogú állampolgárai a Köztársaságnak.
A demokratikus jogok és kötelezettségek érvényesüléséhez szükséges eszközrendszereket számukra is biztosítani kell.
– A roma identitás tartalmáról is szükséges megegyezni, egy
vállalható énképről, amely nem osztja ketté a világot romákra
és nem-romákra, nem ellenséges és nem bűnbakkereső. A cigány közösségek évszázados értékeiből, a hagyományos kultúra
átmenthető megtartó erejéből és a modern kultúra-értékek
iránti nyitottságból formál erőt a megkapaszkodáshoz.

f/ kisebbségi ügyek
Marad azonban két halmaz, amelyet kisebbségi ügyként kell
kezelnünk: az identitás és a versenyképesség kérdése.
Az identitás kérdésköre– Az identitás tartalmáról való közmegegyezés, a kánon kimunkálása megkerülhetetlen feladat.
– Ennek a közmegegyezésnek nyilvánosnak és sokoldalúnak
kell lennie, a lehető legtöbb közintézmény bevonásával.
– A kutatóintézetek és a médiák kiemelt szerepet játszanak
a kánon kialakításában.
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kell a viszonyokat, amelynek révén a területcsere és a kölcsönfelvétel egyaránt könnyebbé válik, a telepfelszámolás első ütemeként mindenképpen szükség van rá.
II. Ki birtokolja a cigányságról alakított kép attribútumát?
A társadalmi szegregáció erősödésével olyan mértékben
csökkentek a személyes találkozási alkalmak, hogy a cigányságról kialakított kép birtokosa elsőrendűen a többségi média. Ezzel a felelősséggel többségük nincsen tisztában, vagy ha igen,
nem tudnak mit kezdeni vele. Média monitoring center alakítására van szükség, amely egyik részről tematizálni képes a
többségi médiát, másik részről felkészült újságírók és ügyvédek
segítségével követi és lereagálja az elszabadult közbeszédet.
III. Az elmaradott régiók éppen attól szakadtak le, hogy
onnan a vállalkozói és értelmiségi réteg elvándorolt. A társadalmi kohézió megteremtéséhez fejlesztő csoportok (development agencies) felállítására van szükség, amely csoportokban a
közösségfejlesztő és a közgazdász szakember, a mérnök és az agronómus egyaránt helyet kapna, természetesen a település, illetve régió arculatától függően.
– Ne csupán pályázatok útján lehessen elérni fejlesztési forrásokat, hanem a regionális fejletlenség függvényében álljanak
rendelkezésre meghatározott források. A pályázatoknak való
teljes kiszolgáltatottság a hátrányos helyzetű régiók további leszakadását vetíti előre.
– Feltétel legyen, hogy a roma közösségekre is terjedjen ki a
fejlesztés.
– A civil szféra megerősítése a demokratikus, nyitott társadalom létfeltétele, ezért különös hangsúlyt kell helyezni a helyi
civil szervezetek bevonására és megerősítésére.
IV. Együttműködést szorgalmazunk a tudományos intézmények és a közintézmények, valamint a civil szervezetek között.
– Például a megyei múzeumoknak legyen a helyben élő kisebbségek, köztük a cigányság történetére, hagyományaira stb.
vonatkozó gyűjtési és kiállítási része. (A jelenlegi felkészületlenséggel számolva sokat segíthetnének a kisebbségi és roma
civil szervezetek a gyűjtés és kiállítás szervezésben. Kitűnő példa a Lajosmizsei Helytörténeti Gyűjtemény és a helyi roma közösség, valamint az iskola együttműködése.)
– Az Európai Folklór Intézet kiadványai között legyenek
romákra vonatkozóak is.
– A történelemkutatásba férjen bele az együttélés évszázadainak dokumentálása, rangján értelmezése, tanítása.
– A Holocaust kutatás terjedjen ki a romák sorsának nyomon követésére, bemutatására is. Stb, stb.
V. Az oktatásban érvényesüljön a hazai kisebbségek, köztük a romák életét, részvételét a történelmi folyamatokban tárgyaló része. A kisebbségi kutatóintézetek, de civil szervezetek is
rendelkeznek oktatási segédanyagokkal, amelyeket kitűnően
lehetne hasznosítani a pedagógusképzésben és az oktatásban is.
A Romédia Alapítvány által készített „Historia romani-roma
történelem” oktatófilm sorozat bekerülhetne az oktatási segédanyagok sorába és hasznosulhatna a közép- és felsőoktatásban,
valamint a pedagógus továbbképzésben, hozzásegíthetne egy új
szemlélet kialakításához.
VI. A médiában ne pusztán kuriózumként vagy konfliktusos
helyzetben jelenjenek meg a kisebbségek. Különösen fontos,
hogy karakteres roma arcok jelenjenek meg a képernyőkön, az
indirekt befolyásolás lehetőségét kihasználva. A diplomás roma
fiatalok médiába irányítása, ösztöndíjjal való továbbképzése

– Elengedhetetlen a kánon bevitele az általános iskolai oktatásba, a pedagógusképzésbe.
– (Nincs „roma pedagógia”, ahogyan nincs „cigány bűnözés” sem, csak pedagógia van, mint ahogy csak bűnözés létezik
– etnicizálni bármely tudományt, maga a rasszizmus.)
A versenyképesség kérdésköre
– A társadalmi mobilizáció rendkívüli módon lecsökkent
– Az iskola újratermeli a hátrányokat
– Az emancipációs folyamat kibontakozására csak hatékony, célzott intézkedések nyújthatnak esélyt
– Jó példa az ösztöndíj-rendszer (a Romaversitas fiataljainak
gyermekei már nem fognak esélyegyenlőségi ösztöndíjra szorulni).
– Az állami és közpénzekből finanszírozott foglalkoztatásnál
az eltérő esélyek kiegyenlítésére kvóta rendszert kell bevezetni.
– A maffia kezéből ki kell venni a legszegényebbek hitelezési üzletágát.
– Uzsora helyett a bankrendszer nyújtson mikro hiteleket,
akár létfenntartáshoz is – a megfizethető kölcsön nem generál
hajléktalanná válást (Dél-kelet ázsiai példák mutatják az út
járhatóságát).
– A lakhatás biztonsága kiemelkedően fontos feladat kell
legyen a megoldások keresésénél.
– A fél-legalitás szürke zónáját fel kell számolni
– A felgyülemlett adósságokat szanálni, rendezni kell
– A középkorúak vagy családosok benntartása a társdalomban a fiatal házasokéhoz hasonlatosan fontos
– A „hagyományos cigány mesterségek” felhalmozott tudására alapozva pozíciókat kell szerezni, különös tekintettel a
– környezetvédelem,
– szállítás és
– építőipar területén.
– Az új modern technológiák és szakmai tudások elsajátítására célzott programok és vállalkozói hitelek kellenek.
3. Javaslataink
Az alábbiakban néhány ponton a problémák megoldására, a
feszültségek feloldásának általunk látott lehetőségeit felvillantva teszünk néhány javaslatot.
Ezen a ponton csupán vázlatosan, de éppen a meanstream
intézményekkel való együttműködés lehelhetne életet javaslatainkba.
Szükségét látjuk, hogy a tervezés-végrehajtás-értékelés
szintjein bevonásra kerüljenek a roma közösségek és a roma értelmiség. A szubszidiaritás elve természetesen meghatározó, de
számolnunk kell azzal, hogy a hátrányos helyzetű településeken
éppen a helyzet megváltoztatására képes kapcsolati és kulturális
tőke hiányzik, az értelmiség eltávozása jelenti a végleges leszakadást. Különösen igaz ez a cigány közösségek esetében, ahol az
értelmiség rendkívül alacsony lélekszámú. A felzárkózást, településfejlesztést elsősorban az importált, helybevitt források, és
fejlesztéssel foglalkozó szakemberek állandó jelenléte tudná katalizálni.
Javasoljuk:
I. Tulajdonviszonyok tisztázása
A cigánytelepek évtizedek, de meglehet évszázadok óta telekkönyvi tulajdonjog bejegyzése nélkül léteznek. Rendezni
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Intézettel és a Hagyományok Házával, illetve Európai Folklór
Intézettel rendkívül jó fogadtatásra talált, a megvalósulásnak az
anyagi források szűkössége szab határt.
IX. Természetesen ez nem mond ellent annak a törekvésünknek, hogy a kisebbségi intézmények egyidejű megszületését
szorgalmazzuk. Meggyőződésünk szerint nagy segítség lenne, ha
végre lenne roma múzeum és kutatóközpont, ahol az együttélés évszázadait, a romák által létrehozott értékeket lehetne
bemutatni. Kiadványozással és iskolai csoportok foglalkoztatásával egyaránt európai léptékű intézményt lehetne működtetni,
európai körülmények között.
X. Egy roma színház várva várt megszületése a nyelv felvirágzását és a roma folklór népszerűsítését egyaránt szolgálná.
XI. A roma rádió országos adása vonatkozási pont lehetne a
legnagyobb lélekszámú kisebbség életében.

megerősítésre váró, hasznos folyamat. A Roma Produkciós Iroda Alapítvány kezdeményezése áttörést hozhat az elektronikus
médiában, a műsorkészítő roma fiatalok jelenléte és szemléletmódja jótékonyan befolyásolja az mtv-roma képét.
VII. A Duna Televízió és a Romédia Alapítvány együttműködése ígéretesnek mondható: a roma történelem sorozat bemutatásán túl saját roma adás (targeting) elindításán munkálkodnak, és
ugyanakkor előkészületben van egy világjáró sorozatunk, amely
romák szemével láttatja a nagyvilágot (meanstreaming).
VIII. A kutatóintézeteknek legyen a kisebbségek kultúráját, történelmét, stb. feltáró munkatársa. A folyamatot olyan
együttműködéssel szeretnénk kezdeni, ahol általunk biztosított
források segítenek az első két évben, hogy kutatóink munkája
szervesüljön az adott kutatóintézetben.
A Romédia Alapítvány kezdeményezése a Politikatörténeti
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PARADIGMAVÁLTÁS – AVAGY EGY KEZDEMÉNYEZÉS
című tudományos értekezlet összefoglalója
szetartó virtuális közösség létrehozása, mielőtt egy fizikai közegben automatikusan működésbe lépnének a fenti hatásmechanizmusok.
Tamás Pál szociológus, a MTA SZKI igazgatója sajátos ellentmondást vélt felfedezni a helyi és a roma önkormányzatok
működésében, amelynek az eredménye, hogy a roma értelmiség
egyik fórumon sem jut szerephez. Úgy látta, nehéz paradigmaváltásról beszélni, mivel jelenleg a kisebbségi politikában csak
tűzoltás folyik, márpedig a „tűzoltónak nincs paradigmája”.
Másrészről megjegyezte, hogy a roma kisebbség nem képes a
többségi gondolkodás befolyásolására, így az két szélső – de
nem kedvező – állapot között ingadozik. A kérdés megoldásában több elv figyelembe vételét ajánlotta (szolidaritás, reprodukció, diszkriminációmentesség, eszközhatékonyság), ám ezek
közül a társadalmi szolidaritás megerősítésére helyezné a fő
hangsúlyt, összességében viszont úgy ítélte, a következő másfél
évtizedben a térségben a disszimiláció folyamata lesz domináns.
Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum atnropológusa arra az ellentmondásra mutatott rá, hogy a széles jogokat tartalmazó kisebbségi törvény paradox módon a roma kérdés etnicizálását hozta,
mivel a helyi önkormányzatokat fel is mentette az alól, hogy ilyen
ügyekkel foglalkozzanak. Az oktatásban is erősödik a szegregáció,
ám ennek előidézője nem a szabályozás, hanem a többségi társadalom, amely sok esetben a távozást, elvándorlást választja. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az identitás megteremtését
nehezíti, hogy nem beszélhetünk egységes roma társadalomról,
hanem egy olyan sokszínű csoportról, amelynek létszáma sem
könnyen meghatározható. Az értekezlet végén Földes György úgy
értékelte az elhangzottakat, hogy a számtalan fogalom és vélemény, amely felszínre került sokszor ki is oltja egymást. Kiindulópontnak azt kell elfogadni, hogy a társadalom a kizárás/kizártság állapotát nem fogadhatja el, ugyanakkor minden szereplőnek először
saját felelősségét és feladatait kell meghatároznia. Daróczi Ágnes
pedig annak a reményének adott hangot, hogy a kezdeményezés
nem ér véget ezzel az értekezlettel.

PARADIGMAVÁLTÁS – avagy egy kezdeményezés címmel rendezett tudományos értekezletet a Magyar Művelődési
Intézet és a Politikatörténeti Intézet a cigányság magyarországi
helyzetéről, lehetőségeiről.
Megnyitójában Földes György a Politikatörténeti Intézet
főigazgatója rámutatott, hogy a tanácskozás egy méltán közfigyelmet érdemlő kérdésről folyik majd, amely egyben a Politikatörténeti Intézet által felvállalt köztársasági gondolatkörhöz
is kapcsolódik. Alapvető elvárás ugyanis, hogy minden tagja
egyenlő jogú állampolgára legyen a köztársaságnak, így a köztársasági gondolat melletti kiállás egyben a cigányság melletti
kiállást is jelent.
A bevezető előadásokban Daróczi Ágnes és Bársony János
ismertették az értekezlet alapjául szolgáló tanulmányuk főbb téziseit.
A diszkrimináció elsősorban a „többség” társadalmi betegsége, azaz ha nem lennének romák, az előítéletek, a bűnbakképzés más csoportokon csapódna le, így a megoldást sem a cigányságon belül, hanem a többségi társadalommal együtt kell
keresni.
Az eddigi törekvések sikerét hátráltatta, hogy csupán két
alap-problémát fogalmaztak meg, vagyis a szegénység és a diszkrimináció mellett nem fogalmaztak meg egy harmadik állítást,
a nemzetiségi elnyomás létét.
Az előadók szerint megoldás keresésében mindhárom tényezőt egyszerre kell figyelembe venni, ügyelve arra, hogy a
romákkal kapcsolatos problémák és politikák ne etnicizálódjanak, vagyis a szegénységgel kapcsolatos feladatokkal valóban a
szegénységpolitika foglalkozzon. Szigorúan kisebbségi kérdésként az előadók szerint csak a roma identitás nélkülözhetetlenül fontos megteremtését és a versenyképesség megteremtését
szabad kezelni.
A felkért hozzászólók között Kállai Ernő jogász, az AVKF
RATI tanszékvezetője úgy értékelte a helyzetet, hogy az, az illúziók ellenére, a rendszerváltás óta nem javult, sőt még nagyobbá vált a szakadék a romák és a többségi társadalom között, ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a közgondolkodás tévesen egységesnek tételezi a romákat. A különböző szakpolitikák
etnicizálásával kapcsolatban szkepszisének adott hangot, miszerint a roma származás igenis közrejátszik abban, hogy a hátrányos helyzet kialakul, illetve újratermelődik. Ebben a helyzetben viszont hiába hangsúlyozzuk az állam felelősségét, mivel az
állam – a szociális jogok mintájából is látszik – csak az olyan
kötelezettségeket vállalja fel, amelyeket egy elég erős társadalmi nyomás ki tud kényszeríteni.
Síklaki István szociálpszichológus, az ELTE TTK dékánhelyettese figyelmeztetett, hogy a legjobb politika sem működőképes, ha nem vesz figyelembe néhány alapvető szociálpszichológiai szabályt. A szakmai körben ismert jelenségekkel
(Pygmalion-effektus, sztereotípia-frász, visszacsapási hatás),
példákon keresztül szemléltette, hogy a társadalmi sztereotípiák, és az általuk generált, tudat alatt érvényesülő elvárások miként befolyásolják károsan a roma fiatalok teljesítményét az iskolákban. Megoldásként a számítógéppel közvetített kommunikáció távlatait vázolta fel, amellyel lehetővé válhat egy ösz-
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A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ELJÁRÁSAI
A társadalomban élve valamennyien részesei vagyunk családunknak, különféle szerveződéseknek, csoportoknak, társaságoknak, szerencsés esetben ennek minőségi válfajának, a közösségeknek. A meglévő közösségek belső helyzetével és fejlesztésével a csoportlélektan foglalkozik, erre nem térünk ki. Jelen
fejezetben a közösséghiányos településeken szükséges, az ifjúság
körében lehetséges közösségi fejlesztőmunka eljárásait ismertetjük.1 Meggyőződésünk, hogy a fiatalok minél több közösségben
való cselekvő részvétele a helyi, összességében a hazai társadalmat erősíti, különösen, ha a gyermek- és ifjúkori mintákat
felnőtt korukra sem felejtik el. A fejezet kulcsszavai: közösség,
közösségfejlesztés, helyi irányított beszélgetés, helyi kalendárium, helyi/kistáji tankatalógus, önkéntes szolgálat, közösségi
felmérés, jövőműhely, társadalmi tervezés, tanulókör, népfőiskola, szülők helyi/kistáji egyesületi szakmunkásképzője, gyermek- és ifjúsági önkormányzat, a helyi nyilvánosságban való
részvétel, egyesület, egyesületi fenntartásban működő civil művelődési ház.

nyeképp boldogulók valódi kooperációt, igazi közösséget teremtettek. Jobbára a hivatalos lózungok ellenére, azok háta
mögött, azoktól függetlenül.
Ebben az időben a kapitalista világról azt mondták, hogy
ott ember embernek farkasa, ami persze éppen annyira lehetett
igaz, ahogy a létező szocializmus közösségi volt. Amikor aztán a
kapitalizmus (nem a korabeli nyugat-európai, hanem eredeti
tőkefelhalmozó rabló fajtája) megérkezett Magyarországra a
’90-es évek elején, kiderült, hogy egyáltalán nem vagyunk a
védekező közösségi technikák birtokában.
Társadalmunk minden korábbi közösséget szajkózó közhely ellenére szétesett, atomizált, szolidaritásra és együttműködésre képtelen, vagyis vészesen közösséghiányos. Van mit pótolni e téren.
Bár a „közösség”-fogalom különféle meghatározásaiban nem
mélyedünk el, nem kerülhetjük meg álláspontunk rögzítését. A
közösség elemi emberi szükséglet; a közös életkori, élet- és munkaviszonyok, a közös eszmék és célok szerinti együttműködés nélkül
mindenki csak magára maradna, magára számíthat és ez az élet
folytatólagos folyamatában sokszor nem elegendő. Mihez is? – a
túlélésre, a sikerre, a jóérzésre, a boldogságra. Az alábbiakban
tehát azt tekintjük át, hogy ezt a kívánatosnak gondolt, az
együttműködésből fakadó állapotot hol hogyan és miképpen
érhetjük el.
*
Valamilyen közösségbe mindenki tartozik. A nemzet, a család, a nagycsalád és a rokonság tagjai, az iskolákból kerített barátok, az amatőr művészkedésben együtt résztvevők, a valamiféle közös mániákusságban megismertek, a sporttársak, az egyházak körüli aktivitások résztvevői joggal tekinthetők olyan
közösségeknek, aminek az oda született vagy az oda járó óhatatlanul és automatikusan tagja. Előfordul, hogy az ebben részes
nem így és nem ezt érzi. Lehet, hogy az ezekben való összjáték
nem tökéletes. Mindezek mégis inkább tekinthetők közösségnek, mint például a véletlenszerűen ugyanabba az iskolai osztályba járók összessége. Még akkor is, ha ez utóbbi osztályfőnöke sokszor emlegeti az egész társaságra ezt a kívánatos fogalmat.
Persze szerencsés esetben egy iskolai osztály is lehet nagyszerű,
egy egész életre mintát adó közösség, és hogy az volt-e, csak
utólag derül ki a találkozók megszerveződésén, ennek létszámán
és sikerén, az ebből fakadó későbbi együttműködések során.
Ezekbe a helyzetekbe mindenki belekerül, ám hogy az adott lehetőségek mivé válnak, mire és mivé kerekednek, az valamenynyi résztvevőn múlik. Hogy ezekben az együttlétekben mi hogyan alakul, ki miről tehet, s hogy miként lehet egy csoporton,
egy társaságon, egy kollektíván belül a viszonyokat olyanná
alakítani, hogy az végül közösséggé váljék és az is maradjon,
nem témánk. Ennek részleteivel a csoportlélektan foglalkozik.
Jelen feladatunk különben sem a megtörténő/meglévő alkalmakból kialakuló közösségteremtés módjának és mikéntjének
taglalása, hanem éppen az, hogy egy településen a találkozási és
együttműködési alkalmak és ürügyek híján, a közösségi lehetőségek
hiányában mi a teendő? Annak érdekében, hogy az ilyen alkalmakból mindenütt minél több legyen. Mit kell tennie tehát egy
szakembernek azért, hogy minden település, nagyvárosi településrész a társasági együttműködések széles választékát kínálja?

Egy televíziós kvízjáték során azt kellett kiválasztania a játékosnak, hogy vajon a méhek, a hangyák és a csótányok közül
melyik nem él társadalomban? A kérdésfeltevő az utóbbi rovarra gondolt, és bár „társadalom” leginkább az emberek együttműködéséből alakul, az előbbiek közösségben való léte bizonyos. A „társadalom” és a „közösség” nem szinonim fogalmak,
és bár egymással így fel sem cserélhetők, a közöttük lévő szoros
összefüggés annyira nyilvánvaló, hogy ’játékból’ akár helyettesíthetik egymást. Jól jellemzi a fogalmak elmosódó határait az
Értelmező kéziszótár „társadalmasít” szócikke is, ami szerint az,
aki így cselekszik, közösségi jellegűvé tesz valamit.2
Akik az állampárti időket megélték, ambivalensen, ellentétes érzelmekkel viszonyulnak a „közösség” szóhoz és tartalmához, annak ellenére, hogy pozitív töltetét azért (remélhetőleg)
nem felejtették. Őket olyan idők szocializálták, amelyben a jelszavak szintjén csak úgy áradt a közösségiség. Sok volt az erről
való szöveg, sok a nagy hangú transzparens és számtalan az erről szóló jelmondat. De vajon közösségi volt-e a létező szocializmusnak nevezett fél évszázad? Közösségnek tekinthetők-e
Szabó István Szerelmesfilmjében bemutatott úttörőcsapat fiataljai, akik az egymás iránt vonzalmat érző kisfiút és kislányt, a
későbbi szerelmespárt az ő értetlenségük mellett, ám látható
irigykedéssel, parancsra zárták ki maguk közül? – miközben
ugyanekkor lehettek olyan úttörőcsapatok is, amelyek az egymás iránti szolidaritást és felelősségérzetet fejlesztve valódi, felnőtt korukban is megtartott együttműködést kovácsoltak a néhány esztendőre odajáró gyerekekből. Még, ha túlzottan sok
volt a kötelező közösségiség, nem tagadható, hogy például az
állam ellenében saját művelődési otthonukat létrehozó falusiak, az évekig egy népitánc-csoportba járók, az egy-egy településen járdát, utat, iskolát, szennyvízcsatornát építők, a falu feletti
szőlődomb pincéiben esténként beszélgetők, vagy akár néhány
remek téeszelnök megértő és szakszerű működésének eredmé1

A szöveg egy 2007 nyarán megjelenő ifjúságsegítő tankönyvbe készült.
Magyar Értelmező Kéziszótár Akadémiai 1992. Budapest, II. kötet
1340 oldal.
2
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got elér, illetőleg ha egy meghatározott létszámon felül érinti a
lakosságot, határozatuk csak egy hónap múltán válik hatályossá.
És az is csak akkor, ha azt nem támadja meg senki.
A „támadás” szabályos kellett legyen. Legalább két helybéli
lakosnak egyesületet kellett alakítania a döntés megváltoztatása céljából. Ha ezt megtették és bejelentkeztek a polgármesterségen, ugyanannyi időt kaptak az adott téma új, saját variánsának elkészítésére, mint amennyi ideig a testület foglalkozott azzal, és ugyanannyi pénzt kellett a rendelkezésükre bocsátani,
amennyibe a hivatalnak az eredeti került. Ha elkészültek, variánsukat az előzővel együtt nyilvánosságra hozták, majd a testület szavazott arról.
A második döntés éppen úgy halasztott hatállyal lépett
életbe, mint az első, és azt megváltoztatandó is lehetett a helybélieknek szervezkedni, és ha szervezkedtek, időt és pénzt kellett adni, és így tovább. Elvileg a végtelenségig, de föltehetően
mégsem addig. Mert előbb-utóbb kiderült, ha valaki csak kekeckedni akart, s akkor erről őt, a változásokat igénylők, rövid
úton négyszemközt lebeszélték.
A szisztéma megismerésekor az utcák egyirányúsításáról volt
szó, és már a harmadik variációt gyűrték. A vendégek nem tartották operatívnak ezt a megoldást, hiszen mikor jutnak a végére? Kiderült, hogy bizonyára sokára. De hát miért kellene hamar a végére jussanak? – kérdeztek vissza a vendéglátók. Hiszen
az a fontos, hogy mindenki elfogadja majd, ami kialakul.
A látogatók egy olyan országból érkeztek, ahol az autókkal
való behajtási irányt szakemberek szabályozzák, és hogy ilyenkor majd ki merre menjen, azt sem akkoriban, sem most nem
szokás megkérdezni senkitől. Nem értették tehát, miről beszélnek az ’elfogadást’ illetően. Hiszen, aki nem fogadja el, azt
megbüntetik! De ők ingatták fejüket, és elmagyarázták, hogy
végül is mindegy, mi honnan egyirányú. Az a fontos, hogy a
helyben lakók tudják, értsék és megéljék azt, hogy a dolgokat
ők döntik el. Minden részletkérdés rájuk tartozik. Hiszen nem
csak itt laknak; közük is kell legyen hozzá!
Speciális teljesítmény-elszámolás szerint dolgozó helyi társaság- és közösségfejlesztőket egyelőre nem tudunk alkalmaztatni, és a halasztó hatállyal életbe lépő, egyidejűleg szabályszerűen megtámadható helyi képviselő-testületi rendelkezés megalkotása is illuzórikus. De azért még jócskán vannak olyan helyben alkalmazható közösségfejlesztési eljárások, amelyeket bárki
bárhol sikeresen használhat. Az alábbiakban ezeket tekintjük
át megjegyezve, hogy a speciális helyi ötletből születő, a helyi körülmények között hiteles közösségfejlesztési módszerek éppen úgy alkalmazhatók, mint az alábbiak. Sőt; az itt olvashatók bátor továbbgondolása, variálása egyenesen kívánatos.
Minden településnek, nagyvárosi településrésznek, kistájnak saját arca, saját aurája van, éppen ezért a hely szellemét nem
tagadni, hanem éppen komolyan venni ajánljuk. A lokalitásból fakadó adottságok és körülmények éppen úgy átalakíthatják, át kell alakítsák az alább röviden összefoglalt eljárásokat,
mint az abban résztvevő közreműködők, vagyis az emberek. Ők
is egyediek, és egymástól nagyon különbözők. Azok is, akik
végzik-szervezik a helyi közösségfejlesztő folyamatokat, és természetesen azok is, akikért szerveződik az egész.1

Még a ’80-as évek derekán járt egy magyar népművelői csoport egy francia kisvárosban azt tanulmányozandó, hogy ott hányan vannak, milyen célra szerveződnek és miként működnek
az ottani egyesületek. (Azonnal megjegyezzük, hogy mint a
’társadalom’ és a ’közösség’, úgy az ’egyesület’ és ’közösség’ sem
szinonim fogalmak, noha szerencsés esetben ez utóbbiak is rokoníthatók és/vagy helyettesíthetők egymással). Érdekelte őket
az egyesületek finanszírozása, és az is, hogy együttműködésük
mennyire tartós, s hogy a város kötelező feladatainak ellátásában számít-e rájuk, tehát hogy az egyesületekkel miképpen
társadalmiasítja önkormányzati munkáját?
Miután majd’ mindegyikkel találkoztak, a búcsúestén három ismeretlenre akadtak. Kiderült, hogy ők a város alkalmazásában álló társaság- és közösségfejlesztők, akiknek az a dolga, hogy
a város polgáraiból kéthavonta egy-egy új egyesületet alakítsanak. Ha bejegyezték az új szervezetet, és ha az működni kezdett
úgy, hogy tevékenységéhez már fedezetet is szerzett (például sikeresen pályázott), állásban maradhattak újabb két hónapig.
Feladatuk tehát a folyamatos egyesületszervezés, mondhatnánk,
hogy az állandó közösségteremtés volt.
Megismerve a szisztémát, megkérdezték a polgármestert,
hogy miért vállalja, miért szorgalmazza ezt, s végül hol a határ?
Mikorra elvárható, hogy a kisváros társadalma a lehetséges közösségekkel teljesen meg- és átszervezett legyen? Mikortól nem
lehet megkövetelni tehát tőlük a kéthavonkénti teljesítményt?
Válaszában nem mondott határidőt. Szerinte az idők végezetéig folytatható ez a közösségi fejlesztőmunka, annál is inkább, mert mindig vannak/lesznek csoportok, amelyek szükségképpen felbomlanak. Vagy azért, mert időközben teljesítették
feladatukat, vagy mert az abban közreműködők megunták a
részvételt. Esetleg harag támadt közöttük. Mindig adódnak új
résztvevők egy korábban nem gondolt közös feladatmegoldásra.
A szervezőmunkának már azért sem lehet vége, mert az emberek
elfelejtették az egymás közötti együttműködést, a közösségben való
munkálkodást. Nem nagyon érdekli őket a másik ember. Nem érdekli őket semmi, csak saját s legfeljebb családi jól-létük, s ezt ő
nem tartja elegendőnek, tenni akar ellene. Az ember társas
lény, és a véletlenszerű együttléteken, az iskolán és a munkahelyen túl még számtalan közösségbe kell merítenie magát azért,
hogy képességeit kifejlessze, ismeretei árnyaltak, világlátása
harmonikus legyen. Maguktól immár nem képesek megtalálni
társaikat mindabban, ami érdekli őket. Még gyakran abban is
cselekvőképtelenek, ami az érdekükben áll. A régen bizonyára
megvolt képesség szinte mindenkiben kihunyt a megerősödött
magánvilág, a televízió meg az autózás, az egész kinyílt univerzum okán. És ha régen sem volt meg, hát most viszont legyen,
mert ebben a globálissá vált világban csak a lokalitásban találhatja
meg önmagát az ember családján és gyerekein túl, a baráti körökből épülő közösségek által.
Tulajdonképpen Tamási Áron Ábeljének tanulsága rejlik
indoklásában. Hiszen mi mástól lehetünk valahol otthon a világban, mintsem az ismerőssé vált emberektől, a baráti-közösségi
viszonyok tömegétől, az ezekkel teremtett számtalan emberi kapcsolattól?
A tudatos közösségépítés lehetséges határait tágító másik
példám egy ezzel szomszédos kisvárosból való. Itt különös helyi
törvényt tevő képviselő-testület működött. Nem hitték magukat tévedhetetlennek, ezért valamikor úgy döntöttek, hogy ha
valamilyen fejlesztési feladat a városka területéből egy meghatározott négyzetméternyi területet, hosszúságot vagy magassá-

1

Az eleddig jobbára felnőttek körében alkalmazott közösségfejlesztő
technikákat jelen megközelítésünkben a fiatalok körében megvalósíthatókra szűkítettük, az irodalomjegyzékben feltüntetett további olvasnivalók azonban jobbára a felnőttekre vonatkozódnak.
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Nyilvános közösségi beszélgetések
A különféle helyi vonatkozású, és a nagyszabású kérdésektől a lehető legapróbbakig terjedő témájú, az egy-egy korosztály
számára a délutáni szabadidőben szervezett rendszeres, protokolltól
mentes, szabad, de irányított beszélgetések üdítően, felszabadítóan
hatnak abban a települési közegben, amelyben a felnőtteknek
is csak a hivatalos fórumokon lehet nyilvánosan szót váltani, a
fiataloknak pedig még azokon sem illő. A közösségfejlesztők által
vezetett, a település jelenére és különösen jövőjére, a fiatalok életminőségére, és lehetőségeikre, kívánalmaikra vonatkozó beszélgetéssorozat előbb-utóbb kikristályosít néhány olyan témát, amellyel
külön (esetleg közösségi felmérést alkalmazva, vagy más formákban) foglalkozni lehet. A közösségi beszélgetések jó alkalmak arra, hogy bevezessék a településen kezdődő ifjúság- és közösségfejlesztő folyamatokat, egyidejűleg ismertté teszik az ebben közreműködő fejlesztő(k) személyét. A harmadik-negyedik
alkalom általában már alkalmas arra is, hogy a település fiatalokkal kapcsolatos állapotáról és lehetőségeiről a résztvevőkkel
közösen elfogadott helyzetképet alkossunk, és ebben velük
együtt határozzuk meg a változásra irányuló akciók célját, tárgyát, irányát.
A nyilvános közösségi beszélgetések egyik munkásabb, bár
általában eredményesebb variációja az, amikor az adott településen (nagyváros esetében természetesen annak egy részén)
hosszabb távon foglalkoztatandó majdani közösségfejlesztő(k)
alapos feltárása, helyzetelemzése előzi meg a beszélgetéseket,
ami ekkor (akár több alkalommal is) úgy kezdődik, hogy a
helybéliek szembesülnek a kendőzetlenül megfogalmazott külső
véleményekkel. Ez a technika a látensen meglévő negatív véleményalkotókat erősíti, a jóra való konfliktus hamarabb kialakul. Szerencsés, ha a döntésekért felelős felnőttek is rendszeresen jelen vannak ezeken, hiszen sok esetben rajtuk múlik a változás megszervezése és lebonyolítása. Az ilyen beszélgetések kezelése nehezebb, ám ezt alkalmazva gyorsabban kialakulhatnak
a cselekvést és együttműködést vállaló akciócsoportok.
A cél mindegyik esetben azonos: a fiatalok körében nyilvános szóbeszéd és gondolkodás tárgyává tenni a települési állapotokat,
egyidejűleg elbizonytalanítani azokat, akik ezeket a viszonyokat
megváltoztathatatlannak ítélik/sugallják. A beszélgetések során
megerősödnek és megismerik egymást a változtatást akarók, és így
velük közösen lehet meghatározni a cselekvések irányát. Közülük
lehet megtalálnunk mindazokat, akik a hasonló szándékú változtatását/fejlesztését szeretnék, abban érdekeltek, és azért
(együttesen) tennének is valamit.
Nagyvárosban nyilván nem egy, hanem több, a fiatalok árnyalt helyi társadalmát figyelembe vevő, tehát a résztvevők társadalmi helyzete, kora, képzettsége, érdeklődése stb. szerint válogatott beszélgetéssorozat megszervezésére van szükség úgy,
hogy azok beindulását követően a többedik, immár konkrét
tennivalókat soroló összejövetelt követően összegezett tapasztalatokat a hasonló állapotra jutó másik/többi társasággal is közösen/együtt-esen megbeszélhessék.

lok) megértsék: a velük, a körükben történtek általuk leírva különös és megismételhetetlen értéket hordoz. Lehet, hogy pusztán lokális értéket, olyat tehát, ami a település határán túl érdektelen, de számukra viszont, éppen ez kell közömbös legyen.
A ’80-es évek eleje óta sok helyi kalendárium áll mintaként
rendelkezésre. Közöttük előfordul olyan is, amelyet a település
vezetőinek felkérésére külsős szakértők, újságírók készítettek.
Ezek általában igényesebb kiadványok, ám helyben nem teljesítették mozgósító, közösségszervező funkciójukat, pusztán reprezentatív osztogatnivalót jelentettek.
A helyi kalendárium nem helyettesíti a település igényes
helytörténeti feldolgozását, nem helyettesíti az iskolában rendszeresített helytörténeti/helyismereti tanulnivalót, nem helyettesíti a rendszeres vagy alkalmi helyi/kistáji újságot, az azokban
írottakkal nem is kell foglalkoznia. Időleges, akár évközi mellékleteiben azonban megjelenhetnek a helybéli költők versei, a valami fontos helyi eseményre, évfordulóra, neves családra stb.
vonatkozó emlékezés, helyi recept- vagy fotógyűjtemények,
tematikus iskolai dolgozat-összeállítások, helyi rajzversenyek,
alkotótáborok pályamunkái stb.; valamennyi olyan dokumentum tehát, ami a helybéli életre vonatkozik, arról szól, azt ábrázolja, és ezzel a helybéli identitást erősíti.
Amennyiben a településen van közösségi együttműködésből
megjelentetett kalendárium, úgy annak ifjúságra vonatkoztatott mellékletét kellene évenként megszerkeszteni olyanoknak,
akiket ez érdekel. Amennyiben nincs ilyen, ott a fiatalok maguk
szerkesszék az egészet. Ebben az esetben a legszerencsésebb
megoldás az, ha egy több nemzedéket tanító tanárt nyerünk
meg az előkészítést végző csapat lelkének, aki aztán maga köré
a legkülönfélébb fiatalokat gyűjtheti be arra figyelemmel, hogy
ők azért az írásbeli kifejezőkészség elemeinek birtokában legyenek. Persze kellenek a csapatba szervezők, mint ahogy kellenek
hirdetők is. Szerencsés, ha ez utóbbiak is kifejezetten helybéliek, akik hirdetésének díja hozzájárul a nyomdatermék előállításához. Ám őket is meg kell találni, rá kell beszélni valaki(k)nek. Közösségfejlesztő közreműködése csak a munka beindításához szükséges, a ’szerkesztőség’ önálló működésétől kezdődőleg feladata pusztán a külső véleményformálás. Döntő szava
nem lehet. Megjegyzendő, hogy a kiadvány az ifjúsági közösségfejlesztés szempontjából csak akkor hordoz értéket és eredményt, ha alapító szerkesztősége évekre összekovácsolódik, és
már a többedik kalendárium megjelenését követően újabb fiatalokkal is bővült.
Helyi/kistáji tankatalógus
A „tanítana-tanulna” címjegyzék ugyancsak a ’70-es évek
végének szakmai innovációja volt.2 Önálló kötetei ritkák, inkább a kalendáriumok egy fejezetét jelentik. Esetükben a kalendáriumoknál egyszerűbb akcióról van szó. A tankatalógus a
helybéli (aprófalvak esetén a logikusan összefüggő kistáj, nagyváros esetén az elkülönülő településrész) fiataljai nevének, címének, és ha szükséges, úgy telefonszámuknak feltüntetésével
abc-rendbe szedi mindazokat a témákat, amelyekhez valaki(k) ért(enek), és jártasságukat magánúton az érdeklődőknek szívesen átadnák, illetve azok érdeklődési körét és adatait, akik valamit éppen
hogy meg szeretnének tanulni. A módszer a közösségfejlesztők által szervezett adatgyűjtést követően egy szerkesztett kiadványt

Helyi ifjúsági kalendárium
A helyi emlékezet feltárására és megőrzésére, a közelmúlt
eseményeinek naplószerű megörökítésére a helyben lakók által írt
és szerkesztett, évente megjelentetett települési kalendárium a
’70-es évek végétől alkalmazott közösségfejlesztő technika.
Nem az volt, és ma sem az a fontos, hogy ’mintaszerű’ kiadvány készüljön, hanem, hogy az emberek (esetünkben a fiata-

2

Első hazai példáját Pintér Tibor szervezte a szegedi Tarján lakótelepen lakók számára.
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eredményez, amely minden helyi/kistáji/településrészi fiatal kezéhez elkerül, ezt követően már az érintettekre bízva minden további lépést. Érzékelhető sikere esetén a tankatalógus egy-másfél év múlva bővített kiadással újra megjelenhet, feltételezve,
hogy a korábbinál többen ajánlják majd saját jártasságuk megismerését másoknak, illetőleg, hogy megint mások bátrabban
vallják meg járatlanságukat, tanácsadót keresve.
Az önműködő rendszert beindító, majd figyelemmel kísérő
helyi/körzeti népművelő (közösségfejlesztő, ifjúságsegítő, szociális munkás) természetesen ötletet kaphat e lajstromból bizonyos ismeretek szervezett formában való terjesztésére, klubok
vagy szakkörök, esetleg önálló egyesületek szervezésére; de ez
már egy másik, bár ebből logikusan következő lépés. A tankatalógus értéke és lényege természetesen nemcsak az, hogy valaki valamit megtudhat/megtanulhat, hanem annak érzékeltetése
is, hogy egyszerű ismereteink nem lebecsülendők, sőt! – mások
számára fontos értékkel bírnak. A manapság lekezelt hétköznapi
tudást lehet ezzel az eljárással fölértékelni, miközben persze különös és fontos értéket jelent az is, hogy az érdeklődésen, az érdeken alapuló ismeretszerzés összehoz egymást nem ismerő fiatalokat, közöttük új, barátságos viszonylatokat teremtve.
Egy felmérés a művelődési otthon iránti megváltozott igényeket kutatta.3 Ennek egyik táblázatában a kívánatos művelődési otthoni sajátosságok szempontjait gyűjtötték össze. Tanulságos, hogy abban a megkérdezettek 28 %-a tartotta fontosnak azt, hogy az intézményben „legyen lehetőségük az embereknek arra, hogy bemutathassák, hogy másoknak átadhassák tudásukat”. Ezt a kívánalmat bőven kielégíti a most javasolt közösségfejlesztő módszer, és még intézmény sem kell hozzá. A feltárás
készítői rákérdeztek arra is, hogy van-e valakinek valamilyen
speciális tudása, olyan, amit szívesen megmutatna vagy átadna
másoknak. A felnőtt megkérdezettek 24%-ától igenlő választ
kaptak. Ez nyilván a fiatalok esetében sincs másképp. A helyi
tankatalógus mindezt infrastruktúra nélkül kínálja azzal a hozadékkal, hogy az érdeklődésen alapuló ismerkedés a helyi társadalom szövetét erősíti.

nácsadás, autós ügyintézés, szállítás stb.). A rendelkezésre-állás
természetesen kölcsönös, és általuk közösen nyilvántartott.
Az önkéntes szolgálatok fenti, vagy bármely más variációja
a helybéli társadalmi szolidaritást erősíti; azt a jobbára elfeledett,
a közelmúltban legfeljebb az egyházak által szorgalmazott habitust, ami valamikor jeles és általános hazai gyakorlattal bírt. A
különféle önkéntes szolgálatok megerősödése esetén az ebben
aktivizált fiatalok települési/kistáji szintű együttműködése is
kívánatos, ám az ebben közreműködők azt idővel maguktól is
megszervezik. Természetesen elképzelhető, hogy egy ’önkéntes
szolgálattal’ kezdett akció olyan sikeres és annyi feladatot halmoz, hogy az meghaladja egy alkalmi csoport vagy az adott célra alakított egyesület kereteit, és különösen feladatellátó képességét. Ebben az esetben az önkormányzat kössön feladatellátó
szerződést az érintettekkel, és azt mindaddig újítsa meg, amíg a
szervezet munkát talál. A kezdeményezések intézményesülhetnek is, ha a feladatellátás láthatóan hosszú távú és bizonyosan
szükséges.4
Közösségi felmérés
Ez az eljárás az e feladattal időlegesen megbízott közösségfejlesztők által vezérelt, akár hónapokon át szervezett és bonyolított módszer, amelynek során a feladat megvalósításában résztvevő fiatalok által szerkesztett és bonyolított kérdőíves felmérés a
bármiféle helyi állapotok megváltoztatására való lokális igényt/véleményt tudakolja ki. A helyben megoldásra váró feladatokhoz helybéli fiatal feladatvállalókat is kereső akció a nyilvános kiértékelést követően az eredmény/óhaj szerinti tervezőmunkához
megtalált önkénteseket és az időközi csatlakozókat egyidejűleg
aktivizálja is a szerencsés (ám kívánatos) esetben az önkormányzattal közösen elhatározott feladatmegoldásra. A közösségi felmérés az előbb ismertetett eljárásoknál időben hosszabb és tartalmában összetettebb eljárás; sikeres bonyolítás esetén azonban a településen élő fiatalok zömét megmozdítja, és többféle
további közösségfejlesztési módszer ’előszobája’, kezdete.
A metódus hallatán szokás ezt különféle technikájú felmérésekkel, PR-módszereket ötvöző (közvélemény)kutatásokkal
helyettesíteni. Nem erről van szó! A ’közösségi felmérés’ szókapcsolattal illetett közösségfejlesztési eljárás azoknál lényegesen többre képes pusztán azért, mert ez alapvetően aktivizáló
módszer, amiben egyaránt fontos a helyben megoldani kívánt
gond/feladat meghatározása, az annak megoldásában közreműködő helybéliek, esetünkben a helybéli fiatalok megtalálása,
majd a konkrét munka általuk való elvégzése. Kombinált, a
felmérésnél bonyolultabb technika ez. Az előző bekezdés elején
említett „időlegesen megbízott közösségfejlesztők” közreműködését egyébként azért is hangsúlyoztuk, mert ezt az eljárást
eredményesen alkalmazni helyben közismert humán szakemberekkel vagy hivatalnokokkal nem, csak külsős, tehát helyben
ismeretlen emberekkel lehet.

Önkéntes szolgálatok
Az önkéntes szolgálatok alábbi két variációjának kialakítása helyi közösségfejlesztői munka eredménye, annak egyik
’terméke’ lehet:
1. egy-egy hosszú távon hasonló feladat vagy feladatrész társadalmiasított megoldására szervezett, fiatal önkéntesekből álló, idővel akár egyesületté formálódó munkacsoportok az Önkormányzat funkciói szerint közvetlenül a hivatal szervezetei vagy a
település hasonló célú intézményei mellett szerveződhetnek (korrepetálás, idősgondozás, gyermekfelügyelet, a műemlékvédelemben, a természet- és tájvédelemben való közreműködés,
stb);
2. az alkalmi önkéntes feladatellátás a hivataltól és intézményeitől függetlenül, pusztán az emberek, a családok között is
elképzelhető; ez esetben az együttműködésben részes emberek a
képességeik szerinti feladatellátásban állhatnak egymás szolgálatára,
segítségére (korrepetálás, gyermek- és idősfelügyelet, bevásárlás,
betegkísérés, valamiféle házi vagy ház körüli munka, kerti ta-

Jövőműhely
A „Jövőműhely” közösségfejlesztők (ifjúságsegítők) közreműködésével és vezérletével végzett helyi település- és társadalomfejlesztést célzó tevékenység, amelynek eredményeképpen a
folyamat során a helyben lakók, esetünkben a fiatalok fogalmazzák
meg kívánalmaikat és víziójukat saját településükről és környezeté-

3
Lipp Márta Települési szabadidős lehetőségek és lakossági igények,
Szín - Közösségi Művelődés (kiadja a Magyar Művelődési Intézet), 2005.
február, 1-6. old.

4

Jellemző példa erre a budapest-józsefvárosi Roma Szolgálat szerveződésének/működésének egy évtizede (Csorba Zoltán innovációja).
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néhány hónap, ezt követően a tapasztalatok szerint a társaság
átalakul (megszűnik, osztódik vagy bővül, esetleg más témát
keres/talál, például az eredeti téma egyik részletkérdésével foglalkozna), vagy akár egyesületben önállósulhat. A skandináv
(eredetileg finn) tanulóköri mozgalom százezres kurzusokat, regionális és országos központot, központilag biztosított oktatóanyagokat, a hasonlók iránt érdeklődők rendszeres találkozását,
támogatott utaztatását jelenti. Bár ez a struktúra nem épült ki
nálunk, ám ettől még helyi/kistáji tanulókörök bátran szervezhetők, különösen, ha a szándék önkormányzati támogatást kap,
és ha akad olyan helybéli szervezet (iskola, művelődési otthon,
népfőiskola stb), amely az ilyen tanulókörök rendszeres találkozóit bonyolítja. Közösségfejlesztési eljárásként akkor sikeres, ha
szervezői és mozgatói a feladatot felvállaló helybéli fiatalok. Sikeres bátorításuk esetén jól kiépített hátországot kell teremtsünk
a tanulni- és tudnivalók, az előadók, a konzultánsok, a tanulmányi segédanyagok, a számukra biztosítandó eseti tanácsadás,
valamint a hasonló ismeretanyag iránt másutt érdeklődők megismerése tárgyában. Kistáji, tehát néhány környékbeli településre kiterjedő változata is megszervezhető.
A már idézett művelődésszociológiai kutatásból kiolvasható, hogy a pusztán andalító művelődési tevékenység helyett az
emberek manapság (hasonlatosan a ’70-es évek derekán is érzékelhető, akkor a háztáji földek növekvő hozama, az intenzív
kertészeti kultúrák elterjedése, kicsit később a megnyíló vállalkozási lehetőségek miatt, ma bizonyára hasonlóképp a megélhetés okán) ismét előtérbe helyezik az ismeretszerzést, a tanulást, ismereteik korszerűsítését. Újabb változás részesei vagyunk; közösségfejlesztési lehetőségeinkkel éppen ebbe kell beépüljünk.

ről. A hosszabb időn át szervezett, és résztémánként akár több
önkéntes munkacsoportot foglalkoztató tervezőmunka az
eredmény elfogadását követően a részletkérdések megvalósításával foglalkozó közös munkában folytatódhat. A Jövőműhely
esetében különösen fontos az önkormányzattal való folyamatos
és összehangolt együttműködés, különben a tervezőmunka illegalitásba kerül, és politikai/hatalmi felhangjai lesznek. Az
eredményében a közösségi felméréssel rokonítható technika attól alapvetően a hosszabb távú feladat-meghatározásban különbözik.
A Jövőműhelyt fiatalok körében arra figyelmesen kell alkalmazni, hogy a résztvevők jobbára hasonló korúak és rokonítható tapasztalatokkal rendelkezzenek. Néhány esztendős különbség, vagy a csak a családra/iskolára beszűkült látásmód lehetetlenné teszi e technika sikeres alkalmazását, bár ha tudatosan keverjük az eltérő ismeretekkel rendelkezőket, az elmaradottabbak szocializációja felgyorsul(hat). Nem felejtendő, hogy
a Jövőműhely nemcsak különféle akciók és akcióprogramok,
hanem képzések kiindulópontja is lehet. Különösen akkor, ha
valaminek megismerésében az érdeklődők (pl. előbb a más
helyszínen való tapasztalatszerzéssel, tehát utazással, az abban
járatosakkal való többszöri találkozással) érdekeltté váltak.
Társadalmi tervezés
A „társadalmi tervezésként” magyarra fordított angolszász
eljárás a településen létrehozandó bármiféle beruházás, fizikai fejlesztés (vagy akár leépítés) tervezési fázis előtti részletes meg-és kibeszélését jelenti annak érdekében, hogy az azzal járó bármiféle
sérelmek vagy feszültségek ne az építkezés kezdetekor fogalmazódjanak meg, hanem már azt megelőzően feloldódjanak. Nyilvánvaló, hogy az ebben aktivizálható fiatalok azok a fiatal felnőttek, akiknek saját magukra és a település (a környék) egészére vonatkozó, kialakult jövőképpel bírnak. Az természetes,
hogy semmit sem lehet létrehozni úgy, hogy valakin sérelem ne
essék, ám ezzel (az egyébként időigényes, és nagy műgonddal
végzett) technikával szinte minden esetben megtalálható a
legkisebb közös többszörös. A társadalmi tervezés során felmerült kérdéseket és helyzeteket az ismeretlen eljárások, következmények megtanításával/megtanulásával lehet megoldani.
Fontos, hogy a leendő beruházás lehetőleg mindenki egyetértését bírja, arról nem beszélve, hogy a műszaki előírások betartásával és a mérnöki jártassággal tervezett létesítmény csak
jobb lehet egy helyi társadalmi tervezés eredményeképp.
Sajátos válfaja a társadalmi tervezésnek a település adott
intézményrendszerének valamilyen külső ok miatt történő átszabása, szűkítése (erre jó példa a sok esetben kényszerű iskolabezárás) avagy az intézmények, azok kapacitásának bármiféle
belső/külső okból való bővítése (pl. ipari zóna vagy akár lakópark kijelölése esetén). Ez is társadalmi tervezést kívánó helyzet és állapot, amit közmegegyezésre megoldanunk bár nehéz,
de jeles társadalomépítő hozadékot jelentő akciósorozat.

Népfőiskola
Az önálló épülettel és állandó menedzsmenttel rendelkező,
elsősorban egy nagyobb város, egy-egy kisváros és környéke
vagy néhány falu számára közös együttműködéssel megszervezett bentlakásos képzési formát nevezünk népfőiskolának, amelynek egy-három hétig tartó kurzusain 12-25 azonos képzettségű/élethelyzetű környékbeli, jobbára fiatal felnőtt tanulhat.
Ajánlatát/tematikáját a helyi/kistáji igények szerint kell meghatározni. Az oktatásnak a résztvevők szabadidő-struktúrájához
kell igazodnia (pl. mezőgazdasággal foglalkozók számára bentlakás csak a téli hónapokban; a munkanélküliek képzése a közmunkával nem terhelt időszakban, a fiataloknak a nyári szünidőre figyelemmel, stb). A népfőiskolák hagyományos társadalomépítő, háztartástani, gazdasági, közéleti kurzusai mellett
szakmai, esetleg OKJ-s képzéseket is szervezhetnek, de ezek esetében is alkalmazni lehet a népfőiskolai képzési mód közösségépítő formációit, a későbbi rendszeres találkozókat, esetleg továbbképzéseket, és a végzettek utólagos nyomon-követését.
A népfőiskola céljára az önkormányzat által kiépített/átalakított infrastruktúra nyáron a turistaforgalom számára, tavasszal és
ősszel a távoli iskolák erdei iskola-típusú formációira, esetleg az
alább kifejtendő MFR-típusú oktatási formára is alkalmas lehet.

Tanulókörök
Bármiféle gyakorlati, közéleti, humán témában, a közösségi
felmérés vagy a Jövőműhely során, esetleg a tankatalógus révén
felmerült, avagy a később említendő technikák eredményeképp
megfogalmazódó témákban 12-18 fő számára jelentős otthoni felkészülést igénylő, esetenként közös tanulással és konzultációval járó
közösségi tanulási forma jobbára a fiatal felnőttek számára. Lényege a kifejezetten önkéntes részvétel. Időtartama általában

Az érintett szülők egyesülete által szervezett szakmunkásképző iskola (MFR)
A kistelepüléseken a vállalkozásukból élő családok gyermekeinek létesített, az érdekelt szülők által alapított egyesület helyi szakképző iskolájának ötlete a ’30-as évek franciaországi innovációja volt. A módszer elterjedt, és manapság az egész
frankofon világban kitűnően szolgálja a nagyvárosoktól távoli,
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testületek generációváltásánál már számítani lehet rájuk. Feladataik ellátása során egymás között olyan közös cselekvéssorozatok alakulhatnak, amelyek a társadalmi tapasztalatszerzés
mellett személyes, baráti, közösségi kapcsolatot is jelentenek.
A többi formációhoz hasonlóan ez a közösségépítési eljárás
is érzékeny; esetükben elsősorban az őszinteséget kell hangsúlyoznunk. Csak abban az esetben van értelme ezt a módszert
alkalmazni, ha a felnőtt önkormányzat képes önmérsékletére a
fiatalokat illetően, ha valóban átad feladatokat, és a feladatátadást követően nem kifogásolja a megvalósítás módját, ütemét,
formáit. Szükséges a fiatalok melletti empatikus felnőtt segítő
közreműködése; szerepe nem szabályozó, hanem orientáló, tanácsadó.

leginkább a kisvárosok és aprófalvas környékük fiataljainak szakmunkásképzését, a szülők ottani vállalkozásainak szakszerű folytatását garantálva.
A ’90-es évek elején Magyarországon is megkíséreltük e szisztéma honosítását. A szakmunkásképzés rendszerének akkori mozdíthatatlansága, illetőleg a még instabil vállalkozói réteg miatt a kezdeményezés annak ellenére vallott kudarcot, hogy azt a már régen
intézményesült kezdeményezés (francia neve szerint Maison Familiale Rurale = MFR) párizsi központja is támogatta volna tematikákkal, pedagógiai programmal, oktatóanyagokkal, szakértőkkel. Az
akkor elmaradt támogatások nyilván most is rendelkezésre állnak,
ha valaki a szisztéma megfontolt honosításába fogna.
Ez az eljárás akkor alkalmazható, ha egy faluban vagy kistájon nem megoldott a helyi vállalkozásukból élő családok gyermekeinek az adott ismeretágban való szakképzése. Amennyiben az ilyen
gond előtt álló családok közül kellő számú érdeklődőt találunk,
a velük való egyeztetést követően a szakképző-iskola működtetését felvállaló (leendő) szülői egyesület képviselőinek ki kell
utazniuk kinti tapasztalatszerzésre. Ezt követően kell itthon elkezdjék a mintaként kapottak szerint saját pedagógiai programjuk, tanterveik és tanmeneteik kidolgozását, illetőleg valamennyi olyan tennivaló elintézését, amelynek megléte feltétele
a leendő oktatási intézmény akkreditálásának, regisztrálásának
és nem utolsó sorban fejkvótája megkapásának.
Ezt az oktatási intézményt az abba járó gyerekek szüleinek
egyesülete működteti, az tartja fenn, és ez alkalmazza a tanárokat
is. Általános francia tapasztalat, hogy miután gyermekük elvégezte az iskolát, a 2-4 esztendő alatt az iskolai közéletben aktivizált felnőttek nem hagynak fel szervezőmunkájukkal, hanem,
mert megszokták és megszerették a közszereplést, feladatot keresnek és találnak maguknak. Így bővítik a településért cselekvően elkötelezettek táborát.
A helybeli vállalkozásaikból élő fiatal felnőttek gyermekeinek
helybéli/környékbeli szakmaszerzését garantáló formának nemcsak
az a hozadéka, hogy lesz ki folytassa a családi vállalkozást, és hogy
az ehhez kedvet érző gyerekek helyben (a környéken), ismerős
személyek és viszonyok között maradnak. Hozadék az is, hogy a település (a környék) majdani vállalkozói közös iskolába járnak, és
így a közöttük lévő ismeretség (hogy ne mondjuk: közösségi élmény) egy egész életre szóló biztonságot jelent.

A helyi nyilvánosság megteremtésében való ifjúsági részvétel
Különféle gyűlések és összejövetelek
A választási gyűléseken kívül egyedül a közmeghallgatás intézménye rendszeresítődött Magyarországon a helyi ügyek közös
megbeszélésének formájaként. Javasoljuk, hogy valamennyi fontos, több fiatalt is érintő kérdésben az önkormányzat, a helyben
működő, közélettel foglalkozó egyesület, a gyermek- és ifjúsági
önkormányzat, a helyi kalendárium és/vagy az újság szerkesztősége, az iskola vagy bármilyen más intézmény szabadon hívhasson és hívjon össze megbeszélést bármiféle téma, és annak alternatív megoldásainak/variációinak ismertetésére. Ennek során
lehessen kérdezni és ellentmondani, lehessen szakértőt kérni/hívni, és lehessen vele majd később is folytatni ugyanazt. Az
összejöveteleken felvetettek szerint alakuljanak munkaközösségek a téma alapos körüljárására, ezek tájékozódásuk és/vagy
munkájuk végeztével ugyanilyen kör előtt számoljanak be arról, hogy mire jutottak. A gyűlés-sorozatok tudatos helyi felvállalása és folyamata évek múltán nyitott és tájékozott helyi közéletet eredményezhet, különösen, ha ezek során a fiatalok is kellő
mértékben szót kap(hat)nak.
Közösségi rádió
A ’90-es évek elején szakmai innovációként jelentek meg
Magyarországon a közösségi rádiók, amelyek az igényes tájékoztatás és szórakoztatás érdekében, a civil társadalom kiépítését
szorgalmazva és ebben közreműködve, alapvetően önkéntesekkel dolgozva sugároznak. Városi vagy kistérségi variációja is
képzelhető. A kezdeményező ifjúsági közösségfejlesztőknek csak
egy ezt felvállaló társaságot kell megszervezni. Mint eddig sok
helyütt, úgy biztos bárhol találhatunk e műfajra érzékeny és
ebben tehetségesnek bizonyuló önkénteseket. Az ORTT időnként pályázatot hirdet a használható frekvenciákra, és ez általában sikerrel szerezhető meg.
A közösségi rádió a hallgató szempontjából a szinte teljesen lokális, legfeljebb megyei/regionális hírek, tudósítások, riportok miatt
érdekes, a helyi nyilvánosság megteremtésében végzett szerepe óriási. Ez
önmagában közösségszervező erő. A rádiózás a közreműködő önkéntesek számára azonban képességfejlesztő lehetőséget biztosít. Az
adásban, a műsorszerkesztésben, a riportkészítésben közreműködőkön kívül sok műszaki és egyéb szervezőmunka adódik, sokak számára teremt tehát értelmes elfoglaltságot a rádiózás az addig üresen elfolyó szabadidejükben. A rádiózás érdekében folytatott tapasztalatszerző utak és a közös tanulások, a műsorfolyam előállítása, a rádió
folyamatos üzemben-tartása mind olyan elem, ami a résztvevőkből
valódi közösséget kovácsol.

Gyerek-és ifjúsági önkormányzatok
A gyermek- és ifjúsági önkormányzatok gyakorlata 1992ben honosult Magyarországon, ugyancsak francia példa alapján.
Az eljárás lényege az, hogy a település 12-18 éves (vagy helyi döntés szerint néhány évvel felnőttebb) korosztályából azokat, akiket a
településért végzett önkéntes munka érdekel, szabályos, a felnőtt önkormányzat választási eljárását alkalmazva helyzetbe
hozzuk, és ezzel közjogi gyakorlatot biztosítsunk számukra kortársaik érdekképviselete és érdekérvényesítése feladatkörében. A
módszer akkor sikeres, ha működésükhöz a felnőtt önkormányzat pénzeszközöket és döntési jogköröket ad át, ha véleményüket
az őket érintő kérdésekben nemcsak kikéri, hanem komolyan is veszi. A szerte Magyarországon elterjedt forma az érintettek országos tapasztalatszerzésének lehetőségét biztosítja, a francia (és
az Európában másutt is szervezett) gyakorlat pedig a nemzetközi
kapcsolatok építésére alkalmas. A gyermek- és ifjúsági önkormányzatokban több évig aktivizált fiatalok megértik, átlátják és
begyakorolják a települési szintű tennivalókat, és a képviselő-
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az annak támogatására szóló pályázati nyeremény vagy önkormányzati célfinanszírozás persze csökkenthet. A tagsági viszony
lehetőséget biztosít mindenki számára a közgyűléseken való részvételre, és ekkor bárki befolyásolhatja az intézmény stratégiai döntéseit. Az intézmény működtetését felvállaló egyesület (vagy a már
korábban alakult egyesületek e célból alakult konzorciuma) választott vezetőiből, és a különféle, az intézmény által szervezett
aktivitások képviselőiből alakult elnökség alkalmazza azokat a
népművelőket, akik az intézményi tevékenységszervezést végzik. A művelődésiotthon-egyesület a település önkormányzatával feladat-ellátási szerződést köt, amiben a képviselő-testület
pontosan rögzítheti a szakmai teljesítményre vonatkozó és
egyéb elvárásait.
A civil működtetés nemcsak azt jelenti, hogy a létező vagy
megalakuló helyi egyesületek abban működési helyet kaphatnak, hanem azt is, hogy bennük a lakossági igényeknek megfelelő
tevékenységet szervezhet néhány (természetesen szakképzett),
ám kenyéradó gazdáinak, tehát a használóknak, a helybéli embereknek elkötelezett szakember. Itt működtethető a gyermekés ifjúsági önkormányzat, a népfőiskola vezérkara; innen sugározhat a közösségi rádió, itt szerkeszthetik a kalendáriumot. Ez
adhat otthont a tanulóköröknek, és azoknak a bármiféle kulturális, művelődési, szabadidős, közéleti tevékenységfajtának, ami bárki(k)nek bármikor eszükbe jut. Különösen, ha az ilyen kezdeményezések beindítását és fenntartását (már említett alapjából)
finanszírozza is az önkormányzat.
A már hivatkozott művelődésszociológiai tanulmányban arra a kérdésre, hogy fontosnak tartja-e, és milyen mértékben, hogy
az Ön lakóhelyén „külön e célra szolgáló művelődési ház legyen”,
98 % válaszolt igennel. Érdekes a vélemények határozottsága is;
a megkérdezettek több mint fele ezt az intézményt kiemelkedően
fontosnak tartja. Mint a tanulmány szerzője írja „A művelődési
házzal kapcsolatos lakossági elvárások tankönyvbe illően fogalmazzák meg a közművelődés funkcióját; sokkoló, hogy az emberek milyen világosan látják azt a tennivalót, amit a szakma nem”.
Az elvárások kiolvashatók a hivatkozott anyagból, ide csak
annyi tartozik, hogy ha az intézményt az emberek maguk vezérlik/működtetik, hogyne lennének még figyelmesebbek saját maguk igényeinek szolgálatára?
A művelődési otthonról, és annak civil fenntartásáról szólván nem feledhető, hogy az intézmény használóinak 65-75 %-a
fiatal. Az intézmény tehát tulajdonképpen már most is ifjúsági
ház, noha neve nem jelzi ezt (nem úgy, mint például Franciaországban, ahol az ezzel rokonítható intézményt „ifjúsági és művelődési házként/központként” nevezik meg). Ha valaki odakünn tájékozódik ezek tevékenységéről, az első mondatban
azonnal elhangzik a „demokrácia” szó akként, hogy az intézmény önmagában a demokrácia műhelye és gyakorlóterepe már
pusztán azért, mert társadalmiasított, és nem a kultúra terjesztgetésére való, nem (csak) szabadidő-szervező, hanem alapvetően közösségteremtő intézmény.

Kábeltévé
A kábeltelevíziós szolgáltató helyi műsorába híradót szerkeszthet egy erre vállalkozó ifjúsági csoport, egyesület, esetleg a
gyermek- és ifjúsági önkormányzat. Nem az a feladat, hogy az
önkormányzati híradást pótolják, hanem hogy az abban biztosított tájékoztatás mellett sokszínű és sokféle, különösen a fiataloknak/a fiatalokról szóló hír-és képanyag kerüljön el a lakásokba
úgy, hogy ahhoz hozzá lehessen szólni, azokat szabadon lehessen tovább fűzni. Ezt a megkívánható interaktivitást kiváltképp
elősegítheti a település
Internetes honlapjának szerkesztésében
való tevőleges ifjúsági közreműködés, a mi szempontunkból
csak akkor sikeres, ha az ebben közreműködő csapat szabad kezet kap, és elengedheti alkotó fantáziáját. Mindezek közben
nem felejthető, hogy a rádiós, a kábeltévés vagy a honlap szerkesztésében való közreműködésnek pályaorientációs szerepe is
lehet.
Helyi ifjúsági egyesületek
A civil szervezetekből bizonyosan már több is van sok helyütt, ám bizonyos, hogy még sok természetvédő, környezetóvó,
közéleti, műkedvelő művészeti, és a nem, a kor, a foglalkozás,
az élethelyzet vagy hobbi szerinti társaság szerveződhet az erre
irányuló bátorítás és fejlesztőmunka hatására. A fiatalok minél
több önálló és autonóm helyi szervezkedése és szervezete határozott
cél. Azon kell legyünk, hogy kapcsolati hálójuk keresztül-kasul
kösse településeinket (lásd erre a már idézett francia példát).
Az egyesületek támogatására helyi pénzalapot kell létrehozni
amellett, hogy egy részük bizonyosan többfelé is pályázhat céljai megvalósítására. Az alap megteremtése önkormányzati feladat, de a helyi ifjúságsegítők azon kell legyenek, hogy szorgalmaztassák ennek létrehozását a fiatalokkal. Leginkább ők, a
helyben élők, a majdani választók tudják ezt kikényszeríteni. A
fiatalok egyesületei már a támogatás ígéretétől, és különösen
garanciájától bővülni fog, és bővítheti ezt a társaság- és közösségfejlesztési munka is.
Az autonóm egyesületi élet a közösségek megteremtésének,
létrejöttének és fejlesztésének hagyományos, ám fontosabb útjamódja. Tevékenységüket és munkájukat a háttérből segíteni kell.
Egyesületi fenntartásban működő művelődési/közösségi ház
A művelődési otthonok (jobbára 1948-49-től eredeztethető) önkormányzati működtetésén legfeljebb a ’90-es évek első
harmadában megjelent közhasznú társasággá való alakítás tudott léket verni, ám ez a népművelők önkizsákmányolására alkalmas forma is csak módjával terjedt el az országban. Az egyesületi intézményműködtetés csak a ’90-es évek derekától jelent
meg újra, és jobbára a falvak, a lehatárolt városi településrészek
vagy a kisvárosok sajátja, esetleg rétegintézmények (jellemzően
ifjúsági házak) váltak egyesületi működtetésűvé, noha szerte
Európában ez a tipikus intézményműködtetési mód, és a fent
említett évekig, az állampárti idők kezdetéig nálunk is ez volt
honos.
Az egyesületi működtetésű művelődési otthonban minden
aktivitás (amatőr művészeti csoport, klub, szakkör, tanfolyam)
résztvevője művelődésiotthon-egyesületi tag, amely viszony
alapján az egyéb rendezvények kedvezményezett látogatója lehet. Saját érdeklődésének megfelelő aktivitásban való (éves,
havi) részvételi díját annak önköltsége határozhatja meg, amit

*
Csúfolódva szokták emlegetni azt a kiscserkészt, aki aznapi
jó cselekedetét azzal érte el, hogy akarata ellenére is átcipelte a
vak embert a forgalmas útkereszteződésen. Nem elegendő tehát
a magunk jó szándéka a helybéli közösséghiányt érzékelve; a sikerhez az érintettek óhaja, akarata és együttműködése nélkülözhetetlen. Szemrehányást sem tehetünk nekik közösséghiá-
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Perlman, R. – A. Gurin Közösségszervezés és társadalmi tervezés, Bp, 1993, Közösségfejlesztők Egyesülete, 138 old.
Süsü a társadalomban (társadalomismereti olvasókönyv), szerk.
Bauer Béla, Bp, 2000, Új Mandátum-ELTE TÓFK, 341 old.
Trencsényi Imre Utazás demokráciába, Parola, 1993/4, 1-3.
old.
Varga A. Tamás – Vercseg Ilona Közösségfejlesztés, Bp,
2001, Magyar Művelődési Intézet, 277 old.
www.kozossegfejlesztes.hu
Feladatok
1. A fiatalok körében szervezett nyilvános irányított beszélgetésekkel kiket lehet közös cselekvésre buzdítani?
2. Milyen alapelvek szerint szerkeszthetők a helyi ifjúsági
kalendáriumok?
3. A helyi/kistáji tankatalógus mit összesít?
4. Az önkéntes szolgálatok miszerint szerveződhetnek?
5. Miben tér el egymástól a közösségi felmérés, a jövőműhely
és a társadalmi tervezés módszere?
6. Mire szervezhetők tanulókörök?
7. Milyen iskola a népfőiskola?
8. Milyen helyi társadalomfejlesztő hozadéka lehet a vállalkozásból élő szülők által a gyermekeiknek szervezett szakmunkásképzőiskola-egyesületnek?
9. Hol szervezhetők gyermek- és ifjúsági önkormányzatok?
10. Miként lehet a helyi nyilvánosság részese/szervezője egy
fiatal?
11. Mire lehet szervezni helyi egyesületet?
12. Miért jobb mindenkinek egy civil működtetésű művelődési otthon?
13. Melyek a helyi közösségfejlesztés kulcsszavai?

nyos állapotukért, számon sem kérhetjük társadalmi passzivitásukat, hiszen nem az érintettek tehetnek erről, hanem a mögöttünk hagyott néhány szánalmas évtized. Szakmai képességeink segítségével azonban, olyan helyzeteket és körülményeket
kell teremtenünk a településeken, aminek során automatikusan
szerveződnek meghatározott és konkrét célra együttműködések anélkül, hogy tudnák és felismernék: közös cselekvésük számukra közösséget is teremt.
Különös figyelemmel kell legyünk a folyamatban résztvevők
méltóságára, nagy empátiával kell reagálnunk bármiféle megnyilatkozásukra. Nem felejtendő, hogy ők otthon vannak és otthon is maradnak, miközben a közösségfejlesztők dolguk végeztével esetleg hazamennek. Annak tudatában nyúlhatunk csak a
helyi társadalom szövetéhez, hogy az érzékeny holmi, és bármennyire tetszetős, saját kezünk nyomát nem, csak a helybeliekét
hagyhatjuk azon.
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DEÁK PÉTER

FANTASY IRODALOM
tik be a földjét mindenütt csodás fajok, a varázslat mint olyan
is csak elvétve van jelen, és nem az abrakadabra varázsszó idézi
elő... csupán emberek a szereplői. Akik nem is számíthatnak
másra, csupán a maguk testi erejére, és a kardjukra. A magam
részéről azt kell mondjam, hogy bár szeretem a high fantasyt is,
A Hybériai korszak nagyon magával ragadott, mikor először elolvastam A keselyű árnyékát, s először néztem farkasszemet a
méltán híres Conannel, vagy épp Kull királlyal.
Mint Howard levelező cimborája, Lovercraft is elkezdett
érdeklődést mutatni a történelem előtti világ felé, ám másképp
tárta ezt fel előttünk. Lovercraft neve, manapság Edgar Allan
Poe után egyet jelent az amerikai horror irodalommal, ahogyan
megteremtette a dark vagy éppen horror fantasy műfajt, a
Cthulhu mítosszal, mellyel ma már sok filmben, videó játékban, sőt más hasonló fajtájú regényekben is találkozhatunk.
H.P. Lovercraft, akinek művei csupán halála után, hűségesebb
tanítványainak gyűjtögetése által váltak híressé, egy egészen
másfajta, rémisztőbb oldalát tárják fel az ember- és természetfelettinek. Az ősi istenek, nagy öregek, a tőlük kapott varázserő,
más világokból, galaxisokból megidézett lények mind messze
felülmúlják az hétköznapi felfogást, s magát az egyszeri. emberi
létet. Mindazok, akik szembesülnek a Cthulhu mítosz bármely
apró részletével minden erejükre szükségük van ahhoz, hogy ne
tébolyodjanak meg azonnal. Elég hozzá csupán beleolvasni egy
ősi könyvbe, mely a Nagy öregek titkait tartalmazza. Ám
Lovercraft egyedi horror-találmánya ma mára körülgyűrűzött
sok másik ilyen stílust, születtek belőle újabbak is, akárcsak az
összes többiből, tekinthetünk úgy is az egész műfajra, akár egy
átvitt értelemben vett családfára. A legkedveltebb fantasy
azonban továbbra is a Tolkieni high, illetve heroikus maradt,
különösen a szerepjáték változatok körében kell ezt kijelenteni.
Ezen belül is a Dungeons and Dragons (Várbörtönök és Sárkányok) szerepjáték rendszer különböző világai, melyekből a kettő leghíresebb az Elfeledett Birodalmak (Forgotten Realms), a
Krynn világa, ahol a Sárkánydárda (Dragonlance) történetek
játszódnak, a Robert e Howardhoz némileg visszakanyarodó
darksun, a fantasztikus- horror történetekre építő Ravenloft, illetve a legújabb világ Eberron is. A legelső kettőt, jobban R.A.
Salvatore, illetve a Margaret Weiss- Tracey Hickman párosnak
köszönhetően ismerhettünk meg több kötetes regényeiken keresztül. Salvatore az Elfeledett birodalmak földjére helyzet
mostanra halhatatlanná vált hőseit, Drizzt Do ‘Urden-t a renegát sötételfet, illetve Cadderley-t, a papot. Míg a Weiss- Hickman páros egy sokkal nagyobb létszámú csapatot hozott létre,
ám mindezeket a történeteket előzőleg szerepjáték partikon játszották le, később örökítették meg a regénysorozatban. Salvatoréról is tudjuk, hogy a mai napig szokott játszani. Valóban napjainkban rengeteg olyan író van, akik gazdagítani tudták a különböző tőlünk távolabbi világokat a történeteikkel, többek
között olyasvalakik, mint például a fantasy paródiákat író Terry
Pratchett, vagy maga Gary Gygax, akit a modern szerepjáték
atyjának is neveznek a korábban megemlített Dungeons and
Dragons „feltalálásáért”. Illetve említést érdemel még a legújabb írónő, J.K. Rowling is, aki a Harry Pottert kitalálta... Na
most ez az a pont, ahol igazán megoszlanak a nézetek. Sok ba-

Nem vagyok okleveles szakértője az irodalomnak, nem értem meg olyan kort, hogy másokat taníthassak. Saját történeteimet amatőr szinten írom, rajongóim, akiket szívemre ölelve
imádok, nincsenek nagy számban. Ám a téma mégis hozzám
nagyon közel áll, akárcsak sok más velem egykorú ifjúnak szívéhez. Ez pedig a fantasy irodalom. Jómagam máig imádom a
különböző meséket, gyerekkoromban nem tudtam nélküle elaludni, s általános iskola negyedik osztályában történt meg az
eset, mikor szembe találkoztam magával a stílussal, amit manapság már csak fantasynak nevezünk. Azóta sem tudtam megválni tőle, s őszintén szólva nincsen ezen mit szégyenkeznem.
Jobb mintha egyáltalán nem tudnám használni a képzelőerőmet.
A fantasy irodalom születését nem is lenne érdemes kutatgatni. Népmesék, regék köréből születet meg, bár az a fajta világ amit manapság a fantasy legismertebbjének nevezhetünk,
heroikusabb beállítottságú high fantasy, a germán mondakörök
világából lett kialakítva, J.R.R. Tolkien A Hobbit (A Babó
címen magyarul is megjelent) és a Gyűrűk Ura című regénysorozata által. Középfölde feltárásával megismerkedhettünk egy
világgal, melyet hősök és gonosztevők népesítenek be, ugyanakkor feltűntek a régi-régi mesék szereplői, a törpék, tündék
(más fantasy világokban: elfek), sárkányok és még sok más régi
jó barát. Tolkient többek szerint is a Nibelung mondakör ihlethette meg eme könyvek megírására. Tolkien kortársa és barátja, C. S. Lewis, ki a nemrégen filmre vitt Narnia krónikáinak írója, valószínűleg társulhat eme műfaj „apaságában.”
Fantasy világból rengeteg típus létezik, mindegyik más és
más fajta, ám abban közösek, hogy a stílus nevéből adódóan az
emberi fantázia, a végtelen képzelőerő által kreált lények, csodák lakják. Legjobb megfogalmazását mindennek Michael
Ende német írónak A Végtelen Történet című remek könyvében találhatjuk meg, amely mindenképpen alapműve a stílusnak. Fantázia világból és stílusból annyi van, ahány képzelőerővel megáldott ember, mindegyiknél különbözik a külső, de a
lelke mindig is ugyanaz marad az egésznek, s a sok év alatt ez
által is alakult ki az a sok alfaja ennek az irodalomnak, amit ma
ismerünk. Két amerikai író, akik szintén kortársak és levelező
társak volt, Robert E Howard és H. P. Lovercraft a Weird Tales
(Különös történetek) című fantasztikus írásokat közlő folyóiratban - melynek mellettük még sok más akkoriban kevésbé
ismert, ám tehetséggel megáldott író is tagja volt - szintén
nyilvánosságra hozta egyhamar a saját géniuszát az 1920-as és
‘30-as években, még pár évvel mielőtt a tengeren túlon
Tolkien nekilátott volna a Babónak, illetve a Gyűrűk Urának.
Howard western, bokszolásról szóló, illetve történelmi eseményeket megörökítő kisregényei mellett megalkotta magának, s
így utólag nekünk is a Hybériai korszakot. Eme világ a történelem előtti földön foglal helyet, hatalmas, ragyogó királyságokat
s ugyan akkor vadabb törzseket is magába foglalva a korai
piktektől kezdve a mongolokon keresztül egészen a különböző
sivatagi népekig, és még lehetne folytatni a vélt vagy valós
elődeink sorát. Ez a világ határozta meg mára a Sword and
Sorcery (kard és varázslat) műfaj alapját, mely nem tartalmaz
olyan sok csillogást mint Tolkien high fantasy-ja, nem népesí-
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eretnek könyvet illetve a betiltást sürgették az már teljesen
más kérdés. Bár elgondolkodtató, hogy miért fájhat egy könyv
létezése, hacsak azért nem, mert sok gyereket visszaszoktatott az
olvasás ópiumára az egész napos képernyők előtt való tunyulás
helyett. Nálam már bevált mindez korábban is, akárcsak sok
más barátomnál, de talán egyszer eljön annak is az ideje, hogy
mind fel tudunk majd nyitni egy pecsétet magunkban, ami elfogadtatja majd kissé jobban ezt az irodalmi irányzatot.... Persze
csak csendesen, a divatot nem szeretjük. Magáról a kialakulásról, illetve a nagyobb nevű írókról ennyi volt az összes tudományom, a stílusairól majd legközelebb több szót fogok ejteni.
(steelberzerker@gmail.com)

rátommal beszélgettem már erről, hogy tekinthetjük-e fantasynak a Harry Potter regényeket, de a legtöbbjüktől csupán az
igen is, meg nem is feleletet kaptam, és valahol ezzel egyet kell
hogy értsek. Tény, hogy nagyon sok fantasy, illetve mitológiai
elemet tartalmaz, a varázslást előtérbe téve, ám személyes véleményem szerint csupán az zavarhatja az embereket hogy a mi
világunkban játszódik a történet, és ezért nem tudják olyan
könnyen valahová egyértelműen besorolni. A magam részéről
azt kell mondjam: talán jobban tudnám ezt a könyvet szeretni,
hogyha nem lenne ennyire körbe ugrándozva, ha nem lenne ez
a nagy... franchise. De maga a sztori rendben van, én látok
benne ötletességet, hogy néhány helyen elégették őket, mint az
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TURUPOLI NÓRA

„A VIDÉKFEJLESZTÉS HELYI ÉS EURÓPAI MÓDSZEREI”
LEADER Képzési Műhely
magját alkothatják. Képzésünkön összesen közel száz szakember
vett részt a 2006. év során.

A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet és a Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesülete együttműködve a régió társintézményeivel, a Fejér Megyei Művelődési Központtal és a
Komárom-Esztergom megyei Magyary Zoltán Városi és Megyei
Művelődési Központtal, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, 2006. év májusában LEADER programra felkészítő képzési műhelyt indított, „A vidékfejlesztés helyi és európai
módszerei” címmel.
A LEADER+ Program a kistelepülések és mikrotérségek
fejlesztését segíti oly módon, hogy felkarolja a helyi kezdeményezéseket, hozzájárul a települések önálló arculatának kialakításához. A LEADER+ pályázati kiírására az egy térségben öszszefogó települések pályázhatnak, oly módon, hogy civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok együttműködésével létrehoznak egy úgynevezett akciócsoportot. Az akciócsoport elkészíti a térség stratégiai fejlesztési tervét, mely tartalmazza az
összes fejlesztési célt, fejleszteni kívánt szakterületet. Erre a
stratégiára intézkedéseket épít. A pályázat elbírálása után eddig
90-100 millió forinthoz juthatott hozzá, melyet a térségben belső pályázatok kiírásával és elbírálásával oszthatott szét az adott
térség pályázói között. Ez az összeg várhatóan a következő kiírási ciklusban többszörösére fog nőni.
A LEADER+ Program intézkedéseire építhetnek egy térségben a kultúra szakemberei, a civil szervezetek, a turizmus, a
vendéglátás tagjai, a helyi termékek gyártói, a kézműves és kisipari termékek előállítói, a gazdasági tevékenységet folytató
szervezetek, vállalkozások. A LEADER+ Program tehát sok lehetőséget rejt magában a vidéki települések kulturális fejlesztései számára is. Fontos szempont az elbírálásnál az együttműködési kézség a helyi szereplők között, hogy érdekeiket közösen
érvényesíteni tudják, hálózatszerűen tevékenykedjenek a saját
vidékük fejlesztése érdekében. A következő ciklusban várhatóan a különböző akciócsoportok közötti együttműködést is figyelembe fogja venni a kiíró, és előnyt fognak élvezni a minél nagyobb kört érintő pályázatok.

A 2006. év májusában ez első képzési fórumon Horváth
Viola, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatója,
LEADER szakértő a képzés céljáról tájékoztatta a résztvevőket.
Majd az Európai Unió vidékfejlesztési és támogatáspolitikájáról
2007-2013 között, és a LEADER+ Program által támogatott területekről tartott előadást Tisza Gabriella, főosztályvezető, a Magyar Művelődési Intézet Regionális Programok Főosztályáról.
Ezt követően, május végén a Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék Fejlődéséért akciócsoport munkájába nyertek betekintést
a hallgatók, helyi tapasztalatcsere, bemutató formában. A helyszínen az alapos tájékoztatót követően a csoport bejárta a környéket, megtekinthették a helyi kézművesek, és vállalkozók
fejlesztését, amelyet a LEADER+ Program segítségével valósítottak meg. A kistérségi program ismertetését Szabados Zsuzsanna, „Famulus” Sümeg Kistérségéért Egyesület elnöke végezte.
A képzés sorozat nyári szünet után októberben folytatódott,
Székesfehérváron, társszervezőnknél, a Fejér Megyei Művelődési Központban.
A Közép-Dunántúli Régió kulturális projektterveit Fábián
Judit, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettese ismertette.
A kultúra fejlesztésének lehetőségei a területfejlesztési dokumentumok alapján a Közép-Dunántúli Régióban (NFT,
HIOP, EMEROP, Vidékfejlesztési Stratégia). Közép-Dunántúli
Fejlesztési Tanács Civil Egyeztető Fóruma témában tartott előadást Mészáros Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. titkárságvezetője.
A civil szervezetek szerepe, lehetőségei a vidékfejlesztésben
címmel adott elő Kovács György programvezető, a Fejér Megyei Civil Szervezetek Szövetségétől.
Közösségfejlesztés, mint a vidék felemelkedésének kulcsa témában került sor Bereznai Csaba közösségfejlesztő szakértő előadására.
Az előadások után tapasztalatcserére és kérdések felvetésére
volt lehetősége a képzésen résztvevőknek. Sok hasznos kérdés
merült fel, jól láthatóvá váltak azok a területek is, amelyekről a
közművelődésben dolgozó szakembereknek hiányosak az ismeretei.

Az általunk szervezett Képzési Műhely során a KözépDunántúli Régióból érkező, különböző szakterületeken dolgozó
résztvevők minden LEADER+ Programmal kapcsolatos témakörben kaptak tájékoztatást, az adott témakörök kiváló szakembereitől.
A képzéssorozat célja az volt, hogy ismereteket szerezzenek
a résztvevők az EU vidékpolitikájáról, támogatási rendszeréről,
a hazai helyzetről, a különböző fejlesztési területekről, a kapcsolódási pontokról, illetve a jó pályázatok mibenlétéről.

Tüskeváron folytattuk a képzést, ahol gyakorlati műhelymunka
során a stratégiaalkotást, projekt és akcióterv készítést tanulták
meg a résztvevők a „Kristály-völgy” Terület és Vidékfejlesztési
Egyesület munkatársainak vezetésével. Majd a hallgatók megtekintették a helyi Falumúzeumot, a felújított általános- és
művészeti iskolát és a nyitott fazekasműhelyt. Mindhárom
megtekintett helyszín pályázati pénzből valósította meg fejlesztéseit.

A távlati cél kistérségi műhelyek megteremtése, önálló
munkájuk segítése a projektjeik megvalósítása során.
A képzésben alkalmazott formák és munkamódszerek: bemutatók, előadások, fórumok, kiscsoportos tréningek, tapasztalatcserék, kerekasztal beszélgetések váltakozó helyszíneken.
Képzési célcsoport: a térségüket ágazati és szervezeti szempontból reprezentáló szakemberek, akik egy leendő akciócsoport
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jektek generálásával, közösségfejlesztéssel, lehetőleg kistérségenként, területenként.

A 2006. év utolsó előadásai Tatán zajlottak decemberben.
Turizmus-gazdasági versenyképesség témában Jancsik András, a
veszprémi Pannon Egyetem Turisztikai Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást.
A kulturális alapú településfejlesztésről dr. Temesvári Balázs,
stratégiai és projektmenedzser, a Veszprém Városfejlesztési és
Befektetési Rt. Munkatársa adott elő.
Humán erőforrás-fejlesztés a LEADER eszközeivel. A szociális
gazdaság és a helyi foglalkoztatási kezdeményezések elterjesztése és
megerősítése a régióban címmel Török Ágnes, az OFA-ROP Hálózat Közép-és Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda irodavezetője tájékoztatta a hallgatókat.
Végül Településmarketing címmel Hinek Mátyás, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola adjunktusa tartott előadást.
Az előadásokat ez alkalommal is tapasztalatcsere, kérdések,
beszélgetés követte.

Elsőként a Balatonalmádi kistérségben tartottunk
kerekasztal beszélgetést az ottani civilekkel, vállalkozókkal és
önkormányzatokkal. Az első mentorálás sikeres volt, hiszen a
megjelent szakemberek összetétele olyan volt, amely akár egy
akciócsoport megalapításához is tökéletesen megfelelő lehet
majd a jövőben. A nap folyamán ismertettük a hallgatókkal a
fejlesztési lehetőségeket, programokat tartalmilag, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján a hozzájuk rendelt összegeket is.
Majd egy nagyon rövid, ismétlő előadást hallhattak a
LEADER+ Programról, majd a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség által összegyűjtött, Balatonalmádi kistérségéből beérkezett projekt ötleteket ismertettük.
Ezután került sor a valódi kerekasztal beszélgetésre, minden
résztvevő elmondhatta véleményét, ötleteit, kérdéseit. A moderátorok csupán segítettek a párbeszéd kialakulásában, de a
tényleges beszélgetés a résztvevők között folyt. Elindult az a folyamat, amely a képzés célja, és a LEADER alapja, megkezdődött a párbeszéd, az együttműködés keresése a különböző szférák és települések között. A napot a megjelentek projekt ötleteinek összegyűjtésével zártuk. A feljegyzett projekt ötleteket
később csoportosítottuk és véleményeztük, esetleg forráshoz
társítottuk (mert nem minden ötlet volt használható, illetve
nem minden ötlet kapcsolható a LEADER pályázathoz), majd
eljuttattuk a résztvevőkhöz.
Mentorálási tevékenységünket tovább folytatjuk a megye
területén, a következő állomás Balatonfüred, majd Litér lesz.
A mentorálás március végén lezárul, ám a munkát ezután is
folytatjuk. Tanácsadással, információszolgáltatással, partnerség
kialakításának segítésével, közösségfejlesztéssel – a KözépDunántúli Régióban, elsősorban Veszprém megyében.

Képzés sorozatunk befejező előadásaira 2007. januárjában
került sor. Ennek során elsőként a Közép-Dunántúli Régió ifjúsági és civil szférájának helyzetelemzését hallhatták a megjelentek, Öcsi József, a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda irodavezetőjétől. Majd a Közép-Dunántúli Régió civil szférájának helyzetképét vázolta fel Oláh Miklós szociológus, A Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány
képviselője.
Nemes Gusztáv PhD, az MTA Közgazdasági Intézet tudományos munkatársa, a Közép-Dunántúl Régió központi
LEADER szakértője „A LEADER sikerének titka – avagy –
Hogyan csináljuk jól?” című előadásából konkrétan a
LEADER+ Programról, és annak helyes gyakorlatáról, buktatóiról kaptak tájékoztatást a résztvevők.
Ezek után pedig megtudhattuk, hogy milyen szerepet játszhatnak a kulturális intézmények és szakemberek a LEADER+
Programban, és a vidékfejlesztésben. Erről Németh Gyula, ácsi
közművelődési intézményvezető és Bajcsai Miklós, nagyigmándi közművelődési intézményvezető tartott tájékoztatást, akik a
gyakorlatban folytatják ezt a tevékenységet.
Az előadások után az aktuális kérdésekre kaptak választ a
hallgatók, valamint a LEADER+ pályázat kiírásával kapcsolatos információkat osztották meg velük az előadók.

A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet azért vállalta
ennek a képzési folyamatnak a megszervezését és lebonyolítását, mert úgy gondoljuk, hogy a mai Magyarországon az egyik
legfontosabb terület a vidékfejlesztés. Mivel a vidék fejlesztése
elsősorban összefogáson múlik, igazán hasznos szerepe lehet a
közművelődési szakembereknek, közösségfejlesztéssel foglalkozóknak, hiszen az ő kezükben van az az eszköz, hogy a vidéki
társadalom szereplőit elérni, mozgósítani, összefogni tudják.
Övék lehet az összekötő kapocs szerepe a civil szféra, vállalkozói szféra és az önkormányzati szféra között. Fontos lenne, hogy
ezt a feladatot minden közművelődéssel foglalkozó szakember a
sajátjának érezze, mert a felnőttképzés mellett a vidékfejlesztés
az a terület, ahova a kulturális szakemberek bekapcsolódhatnak.

A képzéssel párhuzamosan, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet folyamatosan nyújtott információszolgáltatást és
tanácsadást minden érdeklődő számára a LEADER+ Programmal kapcsolatban, ezen kívül elkészítettünk egy adatgyűjtő
kérdőívet, melynek segítségével felmértük a résztvevők térségeinek jelenlegi állapotát, terveit, további lehetőségeit. A kérdőívben SWOT analízist kértünk az adott térségről, valamint a
már meglévő projekt ötleteket gyűjtöttük össze, illetve információkat kértünk arra nézve, hogy milyen típusú ismeretekben
vannak ott hiányosságok, milyen szakemberekre lenne szükségük a sikeres fejlődéshez.
A kérdőívek feldolgozásával és egy adatbázis elkészítésével a
régióban működő Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Kistérségi Többcélú Társulások, helyi önkormányzatok, helyi szakemberek munkáját szeretnénk segíteni.
Február hónaptól megkezdtük a LEADER Képzési Műhely
második szakaszát, mely során személyes mentorálással segítjük
az érdeklődőket, szakemberek kiközvetítésével, kulturális pro-
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TÖRÖK JÓZSEF

A KÖZMŰVELŐDÉSI NYÁRI EGYETEM FELNŐTTOKTATÁSI
TAPASZTALATAI
A szervezők felkérése* azt sejteti, hogy úgy látják: Szegeden
valami olyan izgalmas szakmai fórum született, amely méltó arra, hogy tágabb körben is beszéljenek róla. Ne vegyék szerénytelenségnek: mi itt, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központban szintén úgy gondoljuk, hogy ebben a fiatal, még csak 7 éves intézményben – több más, kiváló szakmai
produktum mellett – a következetes munka nyomán, valóban
egy fontos szakmai agóra fejlődött ki. Éppen ezért mondandóm
szűkebb is, tágabb is a kapott előadáscímnél. Szűkebb, mert
nem mélyül el száraz didaktikai és felnőttoktatási kérdésekben;
viszont tágabb, mert inkább a nyári egyetem fejlődéstörténete
számíthat igazi tanulságnak. És még valami, aminek a megértését kérem: csak nagyon személyes hangvétellel tudok szólni
minderről, hiszen ez a hétéves történet szorosan fonódik össze
saját (szakmai) életemmel.

A harmadik motívum már konkrétabb volt, mert a kulturális törvény sodrában a helyi és országos szakmai erjedésnek
eredménye lett: Csongrád Megye Önkormányzata 1999. július
1-jei hatállyal újra létrehozta a megyei intézményt, hivatalos
nevén a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központot. Ezzel párhuzamosan Kiss Ernő 1999. június 22-23-án megrendezte az I. Közművelődési Nyári Egyetemet, ahol azon – szegedi városházi kulturális alkalmazottként – még csak mint egy
vita moderátora vettem részt. Az intézet azonban megszületésekor szépséges hozományként megkapta a további rendezés
örökségét és felelősségét. Személyes sorsom is úgy alakult, hogy
1999. szeptemberétől az intézet munkatársa lettem, s ha már
így történt, enyém lett a feladat, amit boldogan vállaltam.
2000-től már valamennyi nyári egyetem szellemi és technikai
előkészítését végzem. Ez hatalmas felelősség, hiszen az intézmény igazgatója – az adott költségvetési korlátok között – teljesen szabad kezet ad a témák, előadók, programok kiválasztásában, a kiadások tervezésében. Ez így már több mint munka:
olyan szabad, alkotó tevékenység, amelyet ritkán kap meg egy
népművelő. Viszonzásul egyszemélyben vállalnom kell minden
szakmai tévedést, hibát, akár egy rosszul megválasztott előadásban, akár egy rosszul teljesítő külső partner munkájában jelenik
meg. A nyári egyetemek lebonyolításában viszont már összehangolt és jókedvű csapatmunka van: néhány külsős segítségével a teljes intézményi létszám – 5 fő – részt vesz a munkában.

Előzmények – motivációk
A Közművelődési Nyári Egyetem nem előzmények nélküli
fórum, s az sem véletlen, hogy épp Szegeden született meg. Sokak emlékezetében él még az egykor volt Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetem, amelyet 1972-ben indított útjára a
TIT szegedi szervezete. Résztvevői között nemcsak népművelők, hanem a többi kultúraközvetítő szakma érdeklődő képviselői is ott voltak.
Előadói természetesen az akkori tűrt ill. támogatott személyek voltak. Lapozgatva az 1985. évi konferencia kötetét, látható, hogy Köpeczi Béla és a helyi marxisták mellett pl. Bihari
Mihály politológus is előadó volt, mint a későbbi években is,
amikor már nyíltan beszélt az érdekek plurális megjelenítéséről.
Ezek már nem is annyira a kódolt beszéd évei voltak… A művelődéselméleti nyári egyetem folyama azonban a rendszerváltás utáni években megtört, s néhány évi agonizálás után megszűnt létezni.
Ez a „pillanat” nagyjából egybe esett a megyei művelődési
központ „lefejezésével” is, hiszen 1992-ben az mmk-t először
összevonták a pedagógiai intézettel, majd annak vezetője szélnek eresztette a több mint húszfős intézetet. Két munkatárs
maradt meg „mutatóba”, majd azok se… Mintegy 7 éves szakmai vákuum következett, amikor sem érdemi megyei közművelődési segítő munka, sem olyan országos elméleti műhely, fórum vagy bármi más nem volt, ahol szakmai gondolatok cserélhettek volna gazdát; ahol a SZAKMA elméleti problémái színre kerülhettek volna. Jól tudjuk, hogy a népművelők országos
vándorgyűlése nagyszerűsége ellenére sem erre való fórum; a
különböző szakmai konferenciák pedig inkább részkérdésekkel
és operatív ügyekkel foglalkoztak. Ebben a szakmai hiátusban
töprengtünk – s nem tagadjuk: nosztalgiáztunk – sokat Kiss Ernő kollégámmal, a szegedi Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatójával a régi nyári egyetemről, minek végkifejlete mindig az
volt: kellene egy ilyen itt, Szegeden!

Közvetítő formák
A Közművelődési Nyári Egyetem három formában jelenik
meg, ad módot elméleti tartalmának elsajátítására:
1. a konferencia,
2. az előadásokat tartalmazó kötet,
3. a honlapunkra (www.csongradmmk.hu) feltett előadások.
A konferenciák (témák és stációk)
Az évenkénti tematikák így alakultak:
I. 1999. június 22-23. 50 éves az intézményrendszer
Az első – még kétnapos – konferencia az évforduló ürügyén
a művelődési házak általános működési-működtetési kérdéseit
vette sorba programjával és előadóival. Szerény létszáma ellenére teljesítette funkcióját: megszületett a Közművelődési Nyári Egyetem (első stáció)!
II. 2000. június 27-29.
Vidékfejlesztés – regionalizmus – közművelődés
Az általános művelődési központok valósága
Közös ügyeink
A második – már háromnapos (második stáció) – konferencia még az útkeresés időszaka volt. Ki kellett alakulni a szükséges és elégséges időtartamnak, a legmegfelelőbb időpontnak, s
persze az adekvát stílusnak és műfajnak, amelyek valódi Nyári
Egyetemmé teszik a konferenciát. A hármas tematikát az időpont sugallta: a politikai mezőben ekkor erősödött fel a vidékfejlesztés gondolata, amelyben a közművelődés is kereste a helyét. Akkoriban zajlottak az ámk-ban működő intézmények

∗
A Felnőttképzés, felnőttkori tanulás és fejlődés c. III. országos felnőttképzési konferencián, 2006. november 14-én elhangzott előadás írásos változata.
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szakfelügyeleti vizsgálatai, jó muníciót szolgáltatva a konferenciának. A záró plenáris nap pedig az általános tájékoztató funkció szerint szerveződött.
III. 2001. június 26-28.
Funkciók és szerepek az ezredfordulón
A konferencia egy több évre kialakított „témarend” első állomása volt, mert úgy véltük, hosszabb távú és egymásra épülő
témákkal kell építkezni (harmadik stáció). Ennek első állomása
volt a – még mindig háromnapos – Nyári Egyetem, amelyen az
volt a célunk, hogy tekintsük át a téma tartalmát történetileg
és mai elágazásait s próbáljunk valamilyen kísérletet tenni a
szintézisre. Utólag megállapíthatjuk, hogy ez volt az első alkalom, amikor viszonylag koherens szakmai programot állítottunk össze.
IV. – 2002. július 1-5. – A szükséges tudás
Jeles év, hiszen ekkortól már ötnapos a konferencia, s ráleltünk a viszonylag optimális időpontra, a július első hetére (negyedik stáció). A téma magáért beszél, de volt egy mögöttes
szándék is, mégpedig az, hogy kerüljön szakmai közszemlére,
mit tanítanak a mai főiskolai, egyetemi szakképzésben. A program azonban túlmutatott a szakképzés tetemrehívásán: a kultúraközvetítés általánosabb érvényű szempontjai is napirendre
kerültek.
V. – 2003. július 7-11. – A szükséges pénz
A szakmai tisztesség is azt kívánta, hogy először magunkat –
a munkánkhoz szükséges tudást – elemezzük, ám azt követően az
ehhez szükséges pénzről – kulturális politikákról, forrásokról,
finanszírozásokról stb. – kellett szólni. Az általános finanszírozási modellek mellett a kultúra területi eloszlásáról, az áru és
piaci viszonyokról is fontos előadások szóltak.
VI. – 2004. július 5-9. – Az érték
Vízválasztó év volt: a korábbi időszak bebizonyította, hogy
nem feladatunk a kulturális politika napi aktualitásait színre
vinni, ellenben konzekvensen elméleti fórumként kell működni, s ehhez szükséges partnereket találni (ötödik stáció). Ezt a
stílusváltást reprezentálta ez a konferencia, amely témájában is
lehetőséget adott a váltásra. Ha tetszik: ez volt leginkább a
művelődéselméleti nyári egyetem – ez tehát a követendő út.
Hat év kellett, hogy mindez kialakuljon!
VII. – 2005. július 4-8. – Tér, társadalom, kultúra
Látszólag rutinná vált a szervezés, ám idejekorán felismerve
a veszélyt, igyekeztünk izgalmas témákat, előadókat és programokat szervezni. A cím alatt a településszociológia és a művelődéselmélet metszéspontjában gondolkodó geográfusokat, szociológusokat kértünk fel.
VIII. – 2006. július 3-7. – Művelődés, műveltség
A téma két szálat érintett: magának a műveltségfogalomnak az értelmezéseit, ill. a művelődési társadalmi meghatározottságait, esélyeit.
A nyolc év alatt az alábbi 72 előadó fordult meg a Közművelődési Nyári Egyetemen, többen többször is: Agárdi Péter,
Antal Gábor, Bánlaky Pál, Bauer Béla, Beke Pál, Bódi György,
Borbásné Márki Márta, Bőhm Antal, Bujdosó Dezső, Csatári Bálint, Csepeli György, Csoma Gyula, Csörsz Klára, Deés Szilvia,
Dési József, Feith Bence, Font Erzsébet, Földiák András, Gábor
Klára, Gelencsér Katalin, G. Fekete Éva, Góg János, Harsányi
László, Héra Éva, Hidy Péter, Ifju György, Józsa Katalin, Juhász
Erika, Kamarás István, Kary József, Kleisz Teréz, Kocsi László,
Kolozsi Ádám, Koncz Gábor, Ligeti György, Lipp Márta, Mankó
Mária, Maróti Andor, Marschall Miklós, Nagy Attila, Nagy Júlia,

Nógrádi Zoltán, Óváry István, Pál Miklósné, Pavluska Valéria,
Petschnig Mária Zita, Péterfi Ferenc, Pikó Bettina, Pléh Csaba,
Polónyi István, Pordány Sarolta, Rádli Katalin, Sajó Attila, Schiller Róbert, Szabó Irma, Szabó József, Szabó Lajos, Tímár Judit, T.
Kiss Tamás, T. Molnár Gizella, Trócsányi András, Tóth János,
Tóth József, Török József, Udvarhelyi Éva Tessza, Utasi Ágnes,
Vadász János, Varga Csaba, Varga Károly, Vitányi Iván, Zádori
Zsolt, Zongor Attila.
Velük és általuk lett azzá a Nyári Egyetem, ami. Köszönet
nekik.
A szakmai program azonban csak egy része a konferenciának: vendégeink részére az öt nap során a megye és város szépségeit és értékeit is bemutatjuk. A városnéző busz, a sétahajó, a
kirándulások mind ezt szolgálják. Fontosnak tartjuk a személyes
törődést, amivel vendégeinkről gondoskodunk. Figyelünk előadóinkra is: örömmel köszönthettük itt Vitányi Ivánt 80.,
Maróti Andor Tanár Urat 75. születésnapján.
Felnőttképzési tapasztalatok
A Nyári Egyetem résztvevői köre 100 fő körül állandósult.
A létszám naponta változik 30-70 között. Résztvevői korában
csak népművelők voltak, később – kifelé nyitó reklámunk
nyomán – egyéb kultúraközvetítő szakmákból is érkeznek, sőt,
laikus helyi érdeklődők is megjelennek. Ennek következtében
csökken a regisztrált, viszont növekszik az ún. irreguláris résztvevői kör. Az évek során azonban kialakult egy olyan törzsközönség, akik szinte rendszeresen eljönnek az ország távoli helyeiről is.
A Nyári Egyetem ún. nem-formális felnőttképző forma,
ahol nincs végzettséget adó bizonyítvány, még tanúsítvány
sem. Van viszont egy kedves, kitalált „diploma”, amelyet az
egymás utáni öt évben végig itt lévő kolléga kap. Az elsőt
2004-ben Tóth István, idén elhunyt székesfehérvári kollégánk
kapta, aki kitörölhetetlenül benne van a Nyári Egyetem történetében s akinek elvesztését nagyon fájlaljuk. Azóta diplomát
kapott még három budapesti kolléganő: 2005-ben Ódor Katalin
és Sebőkné Zalka Ilona, 2006-ban pedig Kiss Marianna.
A konferencia tanítási módszere a plenáris előadás, amely
optimális esetben – s miért ne reméljük, hogy így van? – párosul a későbbi egyéni tanulással. Ehhez adnak lehetőséget az írásos formák. A tanulási folyamat kulcsproblémája a befogadás
(dekódolás), mint ahogy az idei konferencián is volt erről előadás. Itt két problémát nem lehet megkerülni.
Az egyik a kollégák elméleti felkészültsége, amely szól egyrészt az elmélet presztízséről a szakmai gyakorlatban; másrészt
arról, hogy milyen elméleti képzésben részesülnek a felsőfokú
szakképzésben a hallgatók. Mindkét probléma létezik, s egyik
sem segíti az itt elhangzott előadások könnyű dekódolását.
Ezekkel rokon a másik probléma, amely elmélet és gyakorlat átjárhatóságáról szól. Gyakori a szakmában a „receptigény”,
amikor majd valakik megmondják, hogyan kell valamit csinálni. Nehéz adaptálni az elvont ismereteket, szeretnék hamar
úgymond aprópénzre váltani. Tudjuk, hogy a felnőttekben erős
a hasznos, praktikus tudás igénye. Ezek miatt a beszélgetésekben néha a hallottak hasznosíthatóságának a szkepszise is tetten érhető.
Mindezek tünete volt korábban a „legyenek szekciók!”
igény is, ahol operacionalizálni lehetne a hallottakat. Ezt tudatosan és konzekvensen hárítjuk el: szeretnénk megmaradni
Nyári Egyetemnek.
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A kötet
Amióta átvettük a rendezést, attól kezdve a konferenciával
egyenértékűen fontosnak tartottuk az előadások írásos közreadását is. Hisszük, hogy az írott betű maradandósága segít megőrizni a felhalmozott tudást és – nem mellékesen – emeli a
Nyári Egyetem és intézményünk presztízsét. Kezdettől fogva
tudatosan így kértük fel előadóinkat a közreműködésre, s elmondhatjuk, hogy ebben eddig partnerek voltak. Így tudtuk
minden évben szerény kivitelben megjelentetni a B/5 formátumú kötetet 400 példányban.
Terjesztése egyértelműen ingyenes a következő körben: a
Nyári Egyetem eddigi (!) résztvevői és előadói, Csongrád megye művelődési intézményei, könyvtárai, önkormányzatai, kulturális civil szervezetei és médiái. Ezeken kívül kapják még a
szakmai tanszékek, országos szervezetek, megyei művelődési
központok és egyéb alkalmi szakmai kapcsolatok.

megállapodást kötött velünk Szeged Város Önkormányzata,
amely alapján évi 500 000 forinttal támogatja a konferencia
lebonyolítását és a kötet megjelentetését.
Összegzés és jövő
Bátran jelentjük ki: a Közművelődési Nyári Egyetem a
közművelődés országos reprezentatív konferenciájává vált,
amelynek mindenkori funkciója a megelőző évek felhalmozott
információinak felmutatása, integrálása, adaptálása, s melyhez
mindenkor a szakma elméletének és gyakorlatának ismert személyiségeit hívjuk.
Talán nem véletlen, hogy 2006. júliusi előadása utáni napon T. Kiss Tamás – többek között – ezt írta:
„A Közművelődési Nyári Egyetemet olyan szakmai fórumnak
tekintem, ahol nem lehet megfeledkezni arról a brechti felszólításról,
amely így szól: ’vizsgáljátok, szükségszerű-e a megszokott!’. Hiszem
azt, hogy a szakmai támogatással megújított és szervezett Közművelődési Nyári Egyetem azért működik jól, mert szükség van rá.
Látom és érzékelem, hogy olyan fórum, ’piactér’ (’Szókratészi terrénum’), amely minőségre törekvően napjainkban – megkockáztatom – egyedül képviseli az elmélet és a gyakorlat ötvözésére történő
törekvést, az elméleti és gyakorlati szakemberek szakma- és személyközpontú együttlétét.”
Sorait örömmel olvastam fel a konferencia záró napján. S
ha bárhol-bármikor a Közművelődési Nyári Egyetemről kell
szólni, büszkén mutatjuk fel újra.
Nincs azonban megállás: újabb évek és újabb konferenciák
következnek. Jelenleg 2010-ig, a XII. Nyári Egyetemig „látunk”, addig van programunk.
A program a következő:
– IX. 2007. július 2-6.
Hagyomány és modernitás
– X. 2008. július 7-11.
Kultúrák között
– XI. 2009. július 6-10.
Kultúra és fejlesztés
– XII. 2010. július 5-9.
Két évtized leltára (19902010)
Hisszük és reméljük, munkánk nem volt hiábavaló: a magunk módján hozzájárultunk szakmánk épüléséhez, fejlesztéséhez.
Viszontlátásra Szegeden!

Az internet
2000-ben készült el akkor még egyszerű kivitelű honlapunk,
amelyen a Közművelődési Nyári Egyetem volt az egyik almenü,
mert tudatos törekvésünk volt, hogy az előadások az interneten
is elérhetőek legyenek, lehetőséget adva a nyílt hasznosításra.
Ezért ott valamennyi előadás külön-külön is elolvasható és letölthető. Azoknak, akik a kötethez nem jutván szeretnék egyben letölteni egy-egy konferencia anyagát, az összes írást egy
borítóval ellátott és egybeszerkesztett A/4-es pdf-formátumba is
összeállítottuk, ami letöltés után beköthető és akár polcra is
rakható.
A napokban beírtam a Google-keresőbe: „Közművelődési
Nyári Egyetem”. A gép 17200 találatot adott ki. Ez a szám persze napról-napra változik, de jelzi a téma keresettségét, s ez nekünk mérhető visszaigazolás. Mérjük honlapunk látogatottságát
is, azon belül is a menünkénti kattintásokat, amely a következően alakult:
– 2005:
7944, az összes 11 százaléka,
– 2006. 1-10. hó:
13582, az összes 9 százaléka.
Honlap-statisztikánk szerint különösen megnő vizsgaidőszakban a keresések száma, ami azt is jelzi, hogy több előadás
bekerült a felsőfokú szakképzések anyagai közé is.
Az előadások letöltése száma is követhető:
– 2005:
1771,
– 2006. 1-10. hó:
1551.
A fenti adatok bizonyították számunkra, hogy a Nyári Egyetem hírének és anyagainak terjesztésében fontos eszköz intézményi honlapunk.
A finanszírozás
Ez a fejezet szükségszerűen úgy kezdődik, hogy ha az NKA
nem volna, akkor… De szerencsére van, s így a költségek döntő részét évről-évre a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési
Szakmai Kollégiumának támogatása jelenti. Indoklásunk egyik
súlyponti része, hogy a kollégák részvételi költségeit segítsék
csökkenteni, hiszen másképp nehezen tudnának egy ötnapos
konferenciára eljönni. Ezt megértve kapjuk – és néhány évig a
minisztériumtól is kaptuk – a kiemelt támogatást, aminek következtében mintegy 20–50%-os kedvezményekkel tudtuk
meghirdetni a költségeket. (A változó százalék az étkezések és a
szállásigények eltéréséből adódik.)
Nagy sikernek tartjuk azt is, hogy a korábbi szerényebb léptékű támogatás helyett 2006-tól 5 évre szóló együttműködési

55

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS

56

KERESZTESI JÓZSEF

KISS ISTVÁNRÓL A MAGYARY KONFERENCIÁN
Dr. Kiss István (1906-1997) nevét sajnos kevesebben ismerik, mint illene. Annak ellenére, hogy a volt tóvárosi községházán emléktábla hirdeti nevét, munkásságának jelentőségét.
Hogy ki volt Kiss István, erről szólt az idei konferencia Tatán,
erről szól „A cselekvés állama” c. könyv, amely születésének
100. évfordulójára megjelent, az a néhány dokumentum, amely
jelezni szerette volna sokszínű tevékenységét, szakmai munkájának jelentőségét.
A konferencia, amelyet több szervezet közösen rendezett –
Közigazgatási Hivatal, Tata Város Önkormányzata, Falufejlesztési Társaság és a Magyary Z. Népfőiskolai Társaság – azt célozta, hogy felhívja a figyelmet Kiss István személyére és szerepére,
amit betöltött.
A résztvevőknek először Belcsák Péter – az Eötvös J. Gimnázium 11. e. o. tanulója – mondta el szépen, érzékenyen
Györffy Sándor versét, amit közvetlenül Kiss István halála utáni időszakban írt. Majd Gyüszi László elnök és Hetényi Tamás
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az első előadó –
Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna – hivatali elfoglaltsága miatt
nem tudott jelen lenni, de gondolatai, amelyekben Magyary
Zoltán szellemét idézte fel, eljutottak a hallgatósághoz írásos
formában.
„Élőben” jelen volt viszont dr. Szegvári Péter, címzetes
egyetemi docens, aki rendszeresen részese a Magyary konferenciáknak. Előadásában bemutatta azokat az aktuális közigazgatási kérdéseket, melyek sok tekintetben Kiss Istvánt is foglalkoztatták, és mondhatjuk, hogy haláláig aktívan képviselte azokat,
kereste rájuk a válaszokat.
A szünetet követően Szikra Dorottya, az ELTE adjunktusa
tartott érdekes előadást, mert azzal a kevésbé ismert területtel
foglalkozott, amely a 30-as évek végén, a 40-es évek elején úgy
vált ismertté, mint szociális vármegye. Kiss Istvánnak ebben a
kérdésben is meghatározó szerepe volt, érdemes lenne szélesebb
körben is megismerni e területen végzett munkáját.
Gyüszi László, mint a népfőiskolai társaság elnöke először
vezette a konferenciát, mellette még röviden és színesen bemutatta Kiss István Tatához fűződő kapcsolatát is, ennek erősségét
bizonyítja, hogy a népfőiskola megalakulásakor tiszteletbeli elnökévé választotta a társaság.
A személyes érzelmek jellemezték Kemény Bertalan szavait,
aki a Falufejlesztési Társaság tiszteletbeli elnöke, a falugondnoki hálózat „feltalálója”. Hitelesen és meggyőzően tudta a hallgatóság elé tárni emlékeit, a sok-sok beszélgetés, találkozás
hangulatának felidézésével.
Az utolsó témakörként a Kiss István emlékkönyv szerepelt
a programban. A könyv kiadásának kezdeményezője a Falufejlesztési Társaság1 volt, amiért köszönet illeti a szervezet vezetőit
és az előkészítésben közreműködőket. A szerkesztők közül jelen
volt és szót kapott Szűrős Éva, aki szakmailag a legtöbbet dolgozott, hogy a kötet összeálljon, továbbá Simon Tamás a társaság elnöke, aki szintén aktívan segítette a szerkesztést és a megjelenés feltételeinek megteremtését. A szerkesztőkhöz tartozott
Miklóssy Endre – aki szerző is egyúttal –, rövid előadással hívta

fel a figyelmet Kiss István szakmai munkájának időszerűségére.
Örömmel rögzíthetjük, büszkék lehetünk arra, hogy a Tatai
Többcélú Kistérségi Társulás, Oroszlány Város- és Tata Város
Önkormányzata anyagilag is támogatta az emlékkönyv megjelenését, amit helyben megvásárolhattak az érdeklődők2.
A konferenciát követően a hallgatóság és a szervezetek
képviselői elhelyezték a virágokat és koszorúikat Magyary szülőházánál és a szobornál, valamint a tóvárosi községháza falán
lévő Magyary- és Kiss emléktábláknál.

1

2

A Falufejlesztési Társaság kezdeményezte a könyv megjelenését és
társszervezője volt a konferenciának.

Néhány példány még rendelkezésére áll az érdeklődőknek a népfőiskola irodájában.
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CSEKE PÉTER

ERDÉLYI ARCOK
Buday György, Kós Károly, Jancsó Béla
sában (az agrársettlement mozgalomban) alkalmazott módszereit elsősorban Jancsó Béla közvetíti, de egyben ő az, aki a művészpálya alakulását kezdettől a legkövetkezetesebben figyelemmel kíséri. Elsősorban neki, illetve Kós Károlynak és
Debreczeni Lászlónak köszönhető, hogy az erdélyi közönség
rendre tudomást szerez a Szegedi Kis Kalendárium sorjázó köteteiről, az 1931-es év legszebb magyar könyve címet elnyert Boldogasszony búcsúja fametszetsorozat sikeréről; az ő közreműködésükkel látott napvilágot 1933-ban Kolozsváron az Arany János balladái, amelyről mindhárman írnak; a Székely népballadák
1937-es világsikerét Debreczeni László már az előzmények alapján megjósolhatta.

I.
Hármójuk közül alighanem Kós Károly a legismertebb. Remélhetőleg előbb-utóbb az is tudatosodik – a centenáriumi esztendő jó alkalom erre –, hogy Buday György (Kolozsvár, 1907.
ápr. 7. – Coulsdon, Anglia, 1990. jún. 12.) páratlan életműve
is a magyar és az európai kulturális örökség szerves része, amely
összeköti az erdélyi, a magyarországi és a nyugati magyarság életét, szellemi teljesítményeit. Közösségszervező korszakában az
Erdélyi Fiatalok, a Szegedi Fiatalok, a Tizenegyeket 1922/1923ban megszervező s az Erdélyi Fiatalok (1930–1940) néven ismertté vált kolozsvári értelmiségnevelő műhelyt életre keltő
Jancsó Béla (1903–1967) szellemi teljesítményét még nem
méltányolta kellőképpen utókora.
Volt egy „művészettörténeti pillanat” a két világháború között, amikor Jancsó és Kós egyaránt meghatározó szerepet játszott Buday indulásában. Ezt szeretnők felidézni e „hármas
portré”-ban.
Kolozsvári barátainak jó ideig akkor is postázta Buday az
esztendőfordulókor szétküldött George Budayיs Little Book-ot,
amikor azok már csak az ő emlékezetében éltek. Pályája csúcsán is számon tartotta, hogy művészi indulásában mit köszönhet ennek a városnak (ahol 17 évesen rendezte meg első egyéni
kiállítását), mint ahogy haláláig sem feledte: a Korunk Galéria
látogatói jelképes hazatérését ünnepelték születésének háromnegyed százados fordulóján.
A világhírnévnek örvendő művészt a Korunk-hátterű
Komp-Press Kiadó hozta „Kolozsvár-, Szeged- és Budapestközelbe” 2006-ban. A Buday György és Kolozsvár (Álom egy
Solveig-házról) első két kiadásának példányai már rég kifogytak
az üzletekből. Ami nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy a
Könczey Elemér grafikai tervezésében megjelent kötet a X. marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásáron elnyerte a 2006-os év
legszebb kiadványa címet, a kolozsvári származású Poszler
György esztéta/akadémikus pedig ezzel indította méltatását a
Módos Péter-vezette Közép-európai Kulturális Intézetben 2006.
december 13-án: „A kötet valóban gyönyörű. A legszebbek közé tartozik, ami az utóbbi években a kezembe került. A levelezés valóban drámai. A kötet jelentésének egyik nagy példázata.
A hasonló, együttívású, együtt indulók barátságának. Kettejük
közül az egyik ott marad. Lassan el is „süllyed”. Ezt rója rá a kegyetlenebb történelmi idő. Irodalom- és eszmetörténeti adalék
lesz belőle. Fontos és érdekes. De inkább csak helyi értéke van.
Kettejük közül a másik messze kerül. Gyorsan ki is emelkedik.
Ezt engedi neki a kegyesebb történelmi idő. Művészet- és eszmetörténeti világhír lesz belőle. Egyedi és felemelő. És teljes értelműen egyetemes értéke van.” Aki marad, aki „süllyed” – az
Jancsó Béla. Pedig Osvát Ernő, a Nyugat legendás szerkesztője
nem vár kevesebbet tőle sem, mint Illyés Gyulától, Németh
Lászlótól.
A Buday György és Jancsó Béla levelezéséből kibontakozó –
az Erdélyi Fiatalok és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
sokrétű kapcsolatát dokumentáló közelkép – egyben korkép is.
Budaynak a diákönszervezésben és a szegedi tanyavilág kutatá-

II.
A Szeged-alsóvárosi búcsút bemutató „képballadájával”, a
Boldogasszony búcsújával Buday 1931-ben valósággal berobban
a könyvművészetbe. Miután a Magyar Bibliopfil Társaság az Év
Legszebb Magyar Könyve díjjal tünteti ki, a kötet két újabb –
nagy példányszámú – kiadását kell sajtó alá rendeznie. Hogy
közben mi mindennel foglalkozott még, az kitűnik a levelekből
is: utolsó éves jogszigorló, a Bethlen Gábor Kör tanyakutató
mozgalmának irányítója, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának szervezője. De ami a leginkább izgalomban tartja, az a
balladáskönyv erdélyi megjelentetésének gondja.
Kevesen tudják ma már, hogy először Kuncz Aladár biztatta
Budayt: foglalkozzék fametszéssel. Ez 1924-ben történt, amikor
a 17 éves fiatal művész a kolozsvári református kollégium két
alagsori termében kiállította színes kréta- és tusrajzait. A tárlatról írva Jancsó Béla a linóleummetszést is felvillantotta a további fejlődés lehetőségei között. Mégis hét évnek kellett eltelnie, amíg ráébredt – maga írja ekképpen Jancsónak – fametszői hivatására. Erdély és Kolozsvár kényszerű elhagyása, a
kényszerűségből végzett jogi tanulmányok drasztikusan kiszakították a művészetek vonzásköréből, és ez a „hűtlenség” egész
életkedvét aláásta. Miként az Ellenzék munkatársának 1935ben megvallotta: közel járt már ahhoz, hogy az értelmetlen élet
helyett a halált válassza. A művészet iránti sóvárgás azonban
erősebbnek bizonyult, és Szeged környéki bolyongásai során újból rajzolni kezdett. A rajzolás pedig mindegyre erdélyi barangolásait juttatta eszébe. Ettől kezdve mindegyre visszaálmodja
magát Erdélybe. Már csak a fametszés technikáját kellett megismernie, hogy a latens módon tovább élő emlékképeket maradandó formában keltse új életre.
Boldog volt 1932 nyarán Jancsó Béla, mert az Erdélyi Fiatalokat tisztelte meg Buday az Arany János balladái kiadásával.
És boldog volt azért is, mert közelinek vélte az időt, amikor barátja – örököse a szegedi diák-önszervezésben és annak a kolozsváriéval párhuzamosan történt továbbfejlesztésében – viszszatérhet melléje, az „erdélyi küzdőtérre”. Arra számított, hogy
Buday őszi látogatásakor már a hazatelepedés „konkrét módozatait” is megbeszélhetik. Tudjuk: nem ez történt. Buday életét
egyre inkább a művészi alkotómunka töltötte ki. Erdélynosztalgiája és számtalan fogadkozása ellenére csak műveivel
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térhet haza Kolozsvárra, 1981-ben, a Korunk Galériában. Az
1932. augusztus 15-i levelében emlegetett „kényszerű emigráció”-t sokkal inkább a második világháború után kellett átélnie, amikor már nem térhetett haza Magyarországra sem.
(A levelek jórészt egymást magyarázzák. Kálmán = Buday
György fiatalon elhunyt testvéröccse, aki Bécsből beszerezte a
fametszéshez szükséges felszereléseket. Székely Társaság = a
Székelyek Kolozsvári Társasága, Jancsó Béla volt az ifjúsági
szakosztály elnöke. Karácsony Benő új könyve = az Új élet kapujában.)

váró kérdeznivalóm is. Mégpedig – hogy ezzel kezdjem – az,
hogy nincs valami tervetek az őszi Arany-évfordulóval kapcsolatban? A Székely Társaságnak vagy Erdélyi Fiataloknak, stb.?
Most csinálom ugyanis az Arany-balladák egy sorozatának fametszetű illusztrációját. Persze, a gyöngyszemeit a balladáknak,
nem annyira a történetieket. Kiadóm még nincs, nem is szóltam róla senkinek. Tekintve, hogy halálának 50 éves fordulója
alkalmából a kiadói jog alól felszabadul Arany, azt hiszem, elég
olcsón ki lehetne hozni egy balladáskötetet tőle, gazdagon illusztrálva fametszetekkel. Erdélyben úgyis alig van közkézen, s
egy szép és olcsó kiadás jól elkelne az ifjúság, gimnazisták kezében is. Legkésőbb karácsonyra meg lehetne csinálni. A Karácsony Benő új könyvéhez készített dúcaim nyomását látva, úgy
látom, a Minerva nagyszerűen ért a nyomáshoz. Az esetleges
jövedelemből én csak a kész kiadások megtérítését kérném (fa),
ha az Sz[ékely] T[ársaság] vagy az E[rdélyi] F[iatalok] adná ki.
Mindenesetre sietek egész darabosan megírni neked a dolgot,
beszéljétek meg, és minél elébb részletezve írjátok, ill. írd meg,
Bélám, a döntéseteket. Nagyon szeretném, ha lenne belőle valami. – Gratulálok a vizsgáidhoz, igazán nagy csodálattal nézek
erre a dologra, hiszen én itt magyarul is alig-alig bírom egyreegyre elszánni magam. (Most azonban én is vizsgáztam, s ha
minden így megy, szeptember végén dr. leszek, keserves hetek
robotja árán!) Viszont őszinte részvéttel olvastam a családotokat és szűk baráti körötöket ért két szomorú gyászesetet. Én is
éppen most tértem vissza a békési tanyák közül, ahol mozgalmunk első ifjú halottját, az agrársettlement egyik igazán leglelkesebb, önfeláldozó életű fiatal titkárát, Baji Jánost temettük
el, aki most abszolvált jogász volt, s különösen a békési és dorozsmai tanyavilágban végzett rendkívül becses munkát. Most
is éppen kint volt Békésen, s 6 nap alatt tüdővérzésben meghalt ott. Olyan rettenetes látni, hogy hány felesleges, gáncsoskodó ember él és virul társai terhére, s ennek s ilyeneknek, szegényeknek el kell pusztulniuk, mikor még csak pedzették elhivatásukat. Igaz, még nem is ábrándultak ki; hivőként halni, azzal a hittel, hogy csak egyéni tragédia, egyéni szerencsétlenség
az, ami kollektív emberi végzet (az eszmék kikerülhetetlen halála), szubjektive talán jobb is. Baji mindenesetre egyik legkomolyabb bizakodásunk volt. Jövőre ő lett volna a főtitkár, és már
részletes programot is beszéltünk meg. –
Rendkívül örvendek, hogy a Walpurgisnacht 1932 annyira
megkapott. Mihelyt kapok valami jelentősebb hírt róla Lipcséből, megírom. Pesten az a vélemény, hogy igen sikerült a munka. A Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya is megszerezte
(Petrovich-Majovszky Pál), de már hátráltatásom is volt miatta, ami engem is meggyőz, hogy ki tudtam benne fejezni valamit. Amiben hiszek. Ha már dicsekszem, elmondom még azt is,
hogy Pesten a szabadegyetemen (Császár szellemű kreáció) a
művészettörténet előadója, a művészet hanyatlásáról szólva,
dühösen szorongatta s mutogatta csekélységem Boldogasszony
búcsúja c. művét, és ékes szavakkal mutatott reá, hogy, íme, ide
züllött alá ma a művészet. „Ilyenek lépnek a Barabás Miklósok
örökébe! S még akadnak komoly művészettel kacérkodó lapok,
melyek nagy cikkel üdvözlik is...”
Ez nyilván a Képzőművészet, melynek az illető maga is főmunkatársa volt (Kőszegi László dr.). Vagy firenzei műtörténész
kollégája, aki Molnár C. és az én dolgaimról írt a firenzei nemzetközi könyvművészeti kiállításról. (Salvini dr.) De talán ennek is része van benne, hogy a Boldogasszony teljesen elfogyott
már hónapok óta, s most a második kiadást készítjük, mégpedig

Jancsó Béla – Buday Györgynek
Kolozsvár, 1932. júl. 4.
Édes Gyurkám!
Talán rossz néven vetted tőlem, hogy Kálmán öcséddel
küldött gyönyörű metszetedet, a Walpurgis éjszakáját még meg
nem köszöntem. A vizsgák pergőtüzében álltam és állok tán
még ma is, ha az a prof., akinél 24-én vizsgáztam volna, de választási körútra utazott, és megígérte, hogy 1-je körül levizsgáztat, visszajön. Pár tárgyat Istennek hála letettem, így marad
őszire 3 vagy 4 tárgy. –
Szívből köszönöm a metszeteket. A Walpurgis éjszakája hatalmas munka, bár én, természettudományok miatt elműveletlenedett, még a Faust II. részét sohasem tudtam elolvasni, így
tisztán intuitíve érzek valamit. A technikai megoldások és a
rendezés is bravúrosak. Melegen ölellek érte, és kérlek, hogy
tudass sikereinek részleteiről. A családunknak is nagyon tetszett, eddig másnak megmutatni még nem volt időm.
Nagyon örültem Kálmánnak, csak azért haragudtam reá,
mert minket Kvárt léte utolsó délelőttjére hagyott, és így meg
se hívhattuk, s alig 2 órát beszélgettünk. Így nagyon jólesett
hallani rólad, rólatok. Megígérte, hogy visszajövet kiszáll, s a
mi vendégünk lesz.
Várom részletes leveled, s aztán több öröm lesz válaszra.
Lelkileg nagyon megviselt bennünket szegény keresztapám
(Jancsó Lajos esperes) halála és a L[ászló] Dezső bátyja, L[ászló]
Jóska megmagyarázhatatlan öngyilkossága. –
Én egész nyáron itthon vagyok, tanulok. Hallom, hogy te is.
Anyámék és Elemér Jára völgyében nyaralnak.
Még egyszer forró köszönet a metszetedért.
Édesapádnak tisztelő üdvözletem, édesanyádnak kézcsókom, a gyerekeknek üdvözletem add át.
Téged nagy szeretettel ölel:
Béla
Ui. Légy jó megírni, hogy a Kör kiadványait és a Boldogaszszony búcsúját, továbbá az 1930, 31-es naptárakat mennyiért
adhatjuk, s árukat hogy juttathatjuk el hozzátok. –
Buday György – Jancsó Bélának
Szeged, 1932. aug. 1.
Béla lelkem,
úgy látszik, rendkívül szerencsétlen természetű ember vagyok, aki a saját példáján nem képes okulni: hetek, hónapok
óta hordozok magamban számodra egy csomó mondanivalót,
egy csomó kérdést, egy csomó érzést, s most, hogy bősz dühvel
gépelem a gombamód lelkiösmeretemre szaporodott válaszokat,
5–6 soros levlapokat küldve hosszúnak és kimerítőnek tervezett
levelek helyett, eszembe jut, hogy ha most nem írok, megint
növekedni fog a neked szánt köteg, s ki tudja, mikor fogom
tudni feloldani. Pedig most van egy konkrét és sürgős válaszra
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kérd meg őket, hogy Karácsony Benő könyvéből legalább egy
illusztrátori t[isztelet]p[éldány]t adjanak, nemkülönben a külön
mellékletként megjelent fametszeteimből egy néhány sorozatot. Valószínűleg többet nyomtak belőlük. Nekem kb. 10–15
sorozat nagyon jól fogna, mert többfelé érdeklődtek már iránta.
Mindenesetre a Céh előszavával együtt kérném, úgy, amint az
előfizetőknek, ill. a tagoknak küldötték. – Úgy látszik, énrólam
teljesen elfeledkeztek: egyetlen példányom sincs sem a könyvből, sem az illusztrációkból. Véletlenül láttam egy itteni barátomnál, aki a Céh tagja.
2) Továbbá, ha nekik már nem lesz többé szükségük reá, és
nem helyeznek súlyt arra, hogy ők őrizzék meg, akkor jól fogna,
ha a dúcokat visszaszármaztatnák. Természetesen csak ha ez
nekik nem kell. Ugyanis egy lipcsei grafikai folyóirat nagyobb
beszámolót akar hozni a magyar könyvekről, s engem is felkértek, hogy nagyobb illusztrációs munkáimból e célra rendelkezésre bocsássak néhány eredeti fadúcot, s ezek közül is szeretnék
odaadni. Ez a Céhnek is jó propaganda lenne.
3) Nagyon hálás volnék továbbá, ha a[z Erdélyi] Helikon
1932. jan.-i számának első lapján megjelent Boldogasszony búcsúja címlapkliséjét – melyet, úgy látszik, cinkográfiailag készítettek – néhány hétre kölcsönadnák nekem. Azt hiszem, az most
már egyelőre úgysem kell nekik, nekem viszont nagyon jó szolgálatot tenne a most készülő B[oldogasszony] b[úcsúja] harmadik
és egészen népszerű kiadásánál, mely az igen nagy példányszámra
való tekintettel nem az eredeti fadúcokról készül immár.
Nagyon hálás volnék, Bélám, ha mindezeket szíves volnál
kedvezően elintézni, és az egész anyagot magadhoz venni, s aztán,
amikor Kálmán néhány napon belül Kolozsvárra érkezik, neki
átadni (f. hó 20–22-én), kérve, hogy gondosan becsomagolva
elhozza nekem.*
Egyébként Kósnak, kérlek, add át tiszteletemet és azt az
üzenetet, hogy máskor is szívesen állok rendelkezésükre, úgy a
lapnál, mint a Céh könyveinél. Ha az anyagi részre kerülne a
szó, mondd meg, kérlek, hogy ne bajlódjanak az átutalással,
ősszel úgyis egy-két hétre – végre – Kolozsvárra megyek, s akkor úgyis ott lenne szükségem néhány lejre. Ebből a szempontból tehát éppen jól jön, ha ott marad az összeg.
Ha pedig már benne vagyok a sok önző kérdésben, megkérdem még tőled az Arany-balladák ügyét, miről legutóbbi levelemben írtam. Vagy nem tárgyaltátok még meg a fiúkkal?
Őszintén irigylem Kálmán öcsémet, aki első a családban
otthon. Remélem azonban, már nem sokáig tart az én kényszerű „emigrációm” sem, s ha egyelőre csak látogatóba is, de hamarosan én is visszatérhetek. Olyan sajátságos, sokszor el is
mosolyodik rajta az ember, ahogy csüngök minden hazai híren,
még többségi politikaikon is. Valami egyre anyagtalanabb világ
alakult ki az emberben: Erdély, Kolozsvár címszókkal. Folyton
érzem, hogy jegyeit ellenőriznem kell, igazolnom és bizonyítanom: talán ezért is olvasom falánkul még a legrosszabb kis erdélyi lapot is, naponként. Hogy igazoljam bennük az én képemet.
Úgy vagyok valahogy, mint a régen nem látott kedvesével van
az ember: levelekből és hallomásból lassan-lassan már egész
testtelen képpé, valósággá válik valami vagy valaki, aki talán
már valósággal idegen. Egy félórás együttlét viszont minden
megold: és rombolhat vagy megerősíthet. A beteges képzelődés
izgalma viszont (ahogy így előtte van az ember) szinte elviselhetetlenné teszi a kockázatosság ilyen rettenetes méreteit. –
Amint most elolvasom, amit eddig írtam, úgy érzem, nagyon
ostobán jött ki, amit pedig világosan mondani akartam. Sőt,

igen nagy példányszámban. Egy csehszlovákiai kiadó maga 300
példányt igényelt, s ebből, tekintve, hogy, kártékony politikai
szereplésem nyomán is, a nyomdászokkal igen jól vagyok, mintegy egyezer példányt ki tudunk nyomatni. (Bizalmas!) – Azonkívül nagyban készül a Vak vezet világtalant. Ez rettenetes izgalmas ügy, szinte féltem magamat és az embereket tőle, de kikerülhetetlen vízió. Attól félek, csak külföldön lehetne lenyomatni, legfeljebb Párizsban, ami, sajnos, azt jelenti, hogy talán
sohasem lesz belőle – könyv. Ható könyv, aminek pedig készült, az utolsó huszonnégy órájában a vakoknak és világtalanoknak. Persze, nem olyan egyszerű a dolog. Rettentően kifáraszt, és sokszor alig bírom elviselni a lendületét, mely visz.
Persze, idegeimre megy a város és az állandó, állandóan kétségbe ejtő kisszerű környezet is. Azt hiszem, nem is igazak sokszor gondolataim, csak kivetítődései annak, ami körülöttem reagáltat.
Azonban hagyom ezeket: igazán csak egy nyolcadrétnyi levelet akartam most írni, s mégis elkezdtem megint fecsegni.
Pedig ha már fecsegek, okosabbat is írhatnék: pl. megírhatnám,
amit már nem tudom hányadszor kérdezel, hogy mennyiért adhatjátok – ha akadna reá vevő – a kiadványainkat? Hát, kérlek,
ezt teljesen reád bízom. A pengőárak a kis kalendárium utolsó
oldalán felsorolvák, ha akarjátok, valamivel olcsóbban számítsátok át leura. Ha azonban valami pénz bejönne, azt fordítsátok
az E[rdélyi] F[iatalok]ra. Legfeljebb cserébe küldhetnétek a lapot. Annyira sajnálom én is, hogy az idén még egyetlen példányt sem kaptam, sem én, sem a kör. Pedig Te tudod, hogy
mennyire szomjúhozzuk. Hallom, 3 szám jelent meg az idén. –
Ezzel kapcsolatban legföljebb még arra kérlek, hogyha van még
Boldogasszony nálad a Te példányodon felül, akkor azt esetleg
bájos öcsémmel szíveskedj visszaküldeni nekem, mivel az első
kiadás teljesen elfogyott. A közeli napokban megjelenik a már
fent említett második kiadás, mely ugyanolyan, de nem számozott, s így olcsóbb is lesz (kb. à 2,50 P.), melyből, ha gondolod,
hogy esetleg venne valaki, szívesen küldök. A 4 P-ős első kiadásnak azonban (csak száz példány volt) máris ritkasági becse
van. Sajnos.
De nem fecsegek tovább, hanem engedelmedet kérve önző
és rendszertelen soraimért, meleg, nagy szeretettel ölellek, Bélám.
Édesanyádnak és Évának kézcsókom, Édesapádnak tiszteletem, Elemérnek pedig, akivel nagyon megnyugtató órákat töltöttem legutóbb Pesten, baráti, meleg kézszorításomat küldöm
még.
Ölel
György
Buday György – Jancsó Bélának
Szeged, 1932. augusztus 15.
Béla lelkem,
bocsáss meg nekem, hogy bárha tudom, hogy el vagy most
tanulással és egyebekkel is foglalva, mégis nem várom be ígért
részletesebb leveled és válaszodat, hanem néhány újabb kéréssel zaklatlak. Legyen mentségem, hogy ebben a dologban, azt
hiszem, csakis hozzád fordulhatok, és hogy, remélem, nem jelent sok utánajárást az, amit kérek. Meg hogy, úgy tudom, bájos
öcsém visszafelé jövet úgyis el készül rabolni – bátorításodra –
1–2 napot tőled, s ebből talán jut nekem is majd egy kevés.
1) Mindjárt a tárgyra is térek: nagyon kérnélek, hogy beszélj Kóssal vagy Kovács Lászlóval a[z Erdélyi] Helikonnál, és
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félreérthető holmi nyavalyás transzszilván- szentimentalizmusként: pedig ez igazán távol áll tőlem. Ugyancsak látom az erdélyi bajokat is, befelé és kifelé. Küzdőtérre vágyom vissza, nem
csendes aluvásba. Csak olyan küzdőtérre, melyben fogantam, s
melyhez vér és érzés lekötelez. Minél jobban szakadnak a kötelek, annál erősebb megmaradó kötelékkel. S hovatovább lejár
az a fogadalom is, melyről már egyszer beszéltem neked, s melyet talán nem is vettél komolyan.
Ebben az évben itt felszabadulok. A mozgalmunk – mint már
régebben írtam volt neked –, úgy látszik, megdönthetetlenül erős
már arra, hogy a második generáció kezében tágabb keretek között, de változatlan szellemben megéljen. (Ha esetleg szívesen látjátok, most írhatnék egy kis cikket az Erdély Fiataloknak a mozgalom eddigi útjáról. Addig, míg én voltam túlságosan is a centruma,
nem akartam. De most távozóban, búcsúzásul, szívesen, hátha
esetleg hasznotokra fordíthatnátok belőle valamit ti is.) A doktori
címet is, remélem, szeptember végén megszerzem – apámék számára. Tehát az egyetemnek is végérvényesen vége. Felszabadulok,
vagyis: kint vagyok mindenhonnan, mindenből. Új fejezet, melyről fogalmam sincs. Minden lehet benne. – Azonban nem írok
már többet, kérlek, folytassad és fejezzed be azzal, hogy pár percig
még gondolsz rám. Szeretettel és ragaszkodással viszonzom, és ölellek. (Kézcsókomat küldöm, tiszteletemet és üdvözletemet az illetékeseknek.)
György
– Jó volna, ha ezeknek most utána néznél, Bélám, mikorra
Kálmán érkezik, már el legyen intézve, mivel félek, hogy azon
nap már nem lehetne mindezt elintézni, viszont nagyon sürgős
volna.

Végtelen örömmel olvastam, édes Gyurkám, hogy te is
egyetemi pályád utolsó stációjához közeledsz, és őszre kész leszel. Még nagyobb örömmel, hogy ősszel le akarsz jönni közénk.
Egész szeretetünkkel és egész szeretetemmel várlak. Talán módokat is beszélhetünk meg Erdélybe való visszatelepedésed kérdésének elintézésére is. A minél nyugodtabb és zavartalanabb
együttlét érdekében – amit én is óhajtok –, arra kérlek, édes
Gyurkám, hogy jöveteled ne tedd okt. közepe előttre, amikor is
irgalmatlanul el leszek foglalva. Márpedig ittléted szeretném
egészen neked szánni, hiszen annyi mondani- és kérdeznivalóm
van. Ha Isten megsegít, tán okt. 15-re én is dr. leszek. –
Várom részletes leveled az Arany-kötetre vonatkozólag.
Mely balladákra gondolsz? Stb. –
Köszönöm, hogy kiadványaitok árusításából befolyó összegeket az Erd[élyi] Fiataloknak adjátok. A lap ez évi számait
megküldettem neked. – A Boldogasszony búcsúja olcsó kiadásából 50 példányt (minimum!) el tudnánk itt helyezni. 100 példányt szánj Erdélyre összesen egyelőre. Erre számítunk. Hátha a
Vak vezet világtalant erdélyi kiadása is lehető lenne! Erről majd
személyesen kellene tárgyalj ittlétedkor. – Szegény Baji halálát,
bár nem ismertem, igaz részvéttel hallottam. –
Most zárom is levelem. Kálmánnal, akinek pár napos itt
tartózkodását nagy örömmel várom, és aki dolgaimban semmi
fennakadást igazán nem okoz – fogok még levelet küldeni. –
Addig is válaszod várja, Szüleidnek kézcsókját, ill. üdvözletét
küldi, téged nagy szeretettel, sokszor ölel:
Béla
Ui. Az Erd[élyi] F[iatalok] számára okvetlenül kérjük a cikkedet a Bethlen Gábor Kör útjáról!!!

Jancsó Béla – Buday Györgynek
Kolozsvár, 1932. aug. 20.
Édes Gyurkám!
Megkaptam aug. 9-i és 15-i leveleidet. Mindenekelőtt
konkrét kérdéseidre a válaszok:
1) Kósékkal beszéltem, úgy a Karácsony-kötetet, mint az
esetleges különnyomatokat (utánanéznek, hogy vannak-e), valamint a dúcokat és a Boldogasszony búcsúja kliséjét elküldetik
hozzám, és én Kálmánnal elküldetem. – Én meg elküldöm vele
utóbbinak nálam levő, még eladatlan egy példányát.
2) Az Arany-balladakötet általad illusztrált kiadása nagyszerű gondolat. Nyomban megírtam László Dezsőnek, neki is
nagyon tetszik a gondolat – de anyagilag jelen pillanatban nem
látjuk világosan az általunk való megjelentetésnek (amit súlyos
erkölcsi értéknek, egyben pedig taktikai eredménynek is tekintenénk) konkrét módját. Ehhez mindenekelőtt tudnunk kell,
hogy az illusztrációs rész, ill. a dúcok készítése, a te nyers költségeid mennyibe kerülnének?
Légy jó ezt sürgősen megírni, hogy pontos anyagi számításokat csinálhassunk.
Hálásak vagyunk, hogy nekünk ingyen adnád át illusztrációidat, ez nagyon megkönnyíti a megjelenést. Végleges választ
ez ügyben csak újabb pontos számítások és érdeklődések (itteni
iskoláknál nagyobb példányban való elhelyezés stb.) után írhatok. – A Sz[ékely] T[ársaság]nál való kiadást most nem tartom
lehetőnek, új vezetősége nem az az ifjúsággal, ami a régi, itt is
harcok vannak, amelyek a mi eredményeinket és ezutáni munkánkat meg nem akadályozhatják, legfeljebb nagyon kellemetlenül jönnek, különösen nekem, az okt. 1–15. között esedékes
3 súlyos vizsgám miatt.

III.
A Bethlen Gábor Körnek az 1930-as esztendőre kiadott
Szegedi Kis Kalendáriumáról Jancsó Béla írt az Erdélyi Fiatalok
a Fiatal magyarok rovatában. Úgy ajánlja a kolozsvári egyetemi
hallgatók és főiskolások figyelmébe az artisztikus kiadványt,
mint ami máris „egyik bizonysága és ízléses hirdetője” a Szeged
környéki tanyamunkának. „Buday György – írja – nemcsak
képzett társadalomtudós és nagy képességű szervező, de talán
legelsősorban művész, ki grafikai munkával már VII. gimnazista
korában feltűnt.”
Az Erdélyből elszármazott szegedi diákok kis naptára attól
kezdve minden évben esemény volt Kolozsváron. A levelezés
szerint Jancsó Béla rendszerint 80–100–130 példányt kért terjesztésre.A későbbiekben Debreczeni többször is ír a fametsző
Buday könyveiről, illetve felfelé ívelő művészi pályájának sikereiről. A Boldogasszony búcsúja megjelenésekor „a fehér-fekete
virtuóza”-ként mutatja be Budayt, akinek „monumentalitása
szinte rabul ejtő”. Ám nemcsak grafikus, hanem költő is. „Mély
szociális érzékének” köszönhető, hogy lapjain „a szegények
könnyei, özvegyek, árvák jajai keresnek megnyugvást”. Nem
véletlen, hogy a Magyar Bibliopfil Társaság az 1931. év három
legszebb magyar könyve közé sorolta a kiadványt, mert miként
Péter László az életmű lezárulása után megállapította: „E sorozatával Buday megtalálta művészi tevékenységének legsajátabb
tárgyát, a népi kultúrát; egyéni műnemét, a fametszést; jellegzetes stílusát, a fekete és fehér kontrasztjának különleges élességét. Képei a népinek és a modernnek jellegzetes, csak rá jellemző ötvözetét valósítják meg.”
Művészi önbizalmának megerősödése után Buday egyre nagyobb vállalkozásokba kezd. Jancsó mindent elkövet, hogy az
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Arany János balladái mégiscsak Erdélyben lásson napvilágot.
Hogy ez miként történt, azt maga írta meg az Erdélyi Fiatalokban. Buday még a kötetet sem látta, amikor már olvashatta
ezeket a sorokat: „Rezignációval kevert örömmel vesszük kezünkbe ezt a pompás könyvet. A rezignációra megvan az
okunk: ezt a könyvet Buday György eredetileg a mi kiadásunkban óhajtotta megjelentetni, de mi erre sok futkosással sem
tudtuk az anyagi lehetőséget megteremteni. De őszinte az örömünk, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában mégis Erdélyben látott napvilágot ez könyv, az erdélyi gyökerű művész
hódolata Arany János szelleme előtt. Buday György grafikai
fejlődését lapunk hasábjain állandóan nyomon követtük. Mégis újra és újra le kell írnunk a már obligátnak tetsző mondatot:
minden új grafikájánál új meglepetés nekünk újabb és újabb
elmélyülése, anyagán, a fán való egyre teljesebb uralma, magának egyre dúsabb és érettebb kifejezése. A grafika nagyon erdélyi műfaj és nagyon erdélyi kifejezési anyag a fa. S nagyon erdélyi műfaj a ballada: a tragédiának preformált őse. A balladateremtő Arany János ebben Erdély lélekrokona, ezt egy kongeniális fiatal erdélyi grafikus most 19 fametszeten át nagyon meg
tudta velünk éreztetni.” Amikor pedig ez a Buday-kötet is elnyeri a Magyar Bibliopfil Társaság kitüntetését, az örömhírt
Debreczeni László közli az erdélyi olvasókkal. A művész egyre
nagyobb nyugati ismertségére és elismerésére utalva megjósolta: Buday „még sok-sok elismerést fog szerezni”. „Magának is,
de nekünk is!”
Pár évvel később a „süllyedő népi élet utolsó üzenetéről” értekezett a Székely népballadák második kiadása kapcsán. Ez a kiadás – az angol nyelvűt követően – már az 1937-es párizsi világkiállításra készült. Még Debreczeni sem sejtette, hogy a világkiállítás nagydíja lesz a válasz a székely balladáskönyv üzenetére.
IV.
A Buday György és Kolozsvár című kötet szerkesztése során
derült fény arra, hogy jószerint még feltárásra és árnyalt bemutatásra várnak Buday londoni évtizedei: letelepedésének körülményei és szerepe az Angliai Magyar Tanácsban; magyar állampolgárságának elveszítése 1941-ben; a Londoni Magyar Intézet élén végzett munkája; a Rákosi kitervelte per története;
rádiós tevékenysége; 1956 utáni belső emigrációja és művészetének kiteljesülése.
Az elszakadottak sorsa. Ahogy ezt Poszler György megrajzolja. „Felidézgetem magamban Buday kolozsvári létének fő
színhelyeit. A Kőkert utcába a Jókai utcán indulok. A Szentgyörgy téren át a Trefort utcába, és a végén fordulok jobbra. A
Menza mellett a temető főbejárata felé menet halad el azt utas.
A Bástya utca pedig az Óvárban, a Karolina térről mindjárt
balra. Hogy a Farkas utcáról most ne is essék szó. Vagyis legfeljebb fél óra járásra vannak egymástól a legfőbb színhelyek.
Vajon hol lett volna a Solveig-ház? Nem találom a könyvben a helyét pontosan. A címlap grafikája a Farkas utcát sejteti. A kollégium, a templom és a tanári lakások háromszögét. De
a hely konkrétan a Jancsó-levelezésből is hiányzik. A kötet érzelmi-gondolati középpontjából.
A gyönyörű és szomorú barátság krónikája. A barátság példázata. Ott a címlapon a kollégium. Ahol a barátság elindul.
Azután az egyik felröppen. És sohasem tér vissza. Azután a másik ott marad. És sohasem megy el.
Most már jobban értem az életművét és a sorsát is.”
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HARANGI LÁSZLÓ

A NÉPMŰVELÉSI INTÉZET GENEZISE
NAGY IMRE 1953-AS KORMÁNYHATÁROZATA UTÁN
szüntetésével egyidejűleg kezdetét vette a „művelődési otthon
mozgalom”, és százával létesültek valóban társadalmi munkával
felépült kultúrházak, művelődési otthonok, amelyeknek újonnan kinevezett vezetőik segítségre vártak. Másfelől a legitim
művelődési közösségek felszámolása után a művelődési házak
adtak keretet a helyi, spontán, önszervező aktivitásoknak (talán éppen úgy, mint most), így kézenfekvő volt az ott dolgozó
népművelők szakmai felkészítése új feladataik ellátására (ld.
kulturális menedzsment).
Az elvek, módszerek, útmutatások megalkotásában fő módszerünk a jó példák, előre mutató kezdeményezések (ld. „good
practice”) bemutatása, elterjesztése volt. Ez úgy történt, hogy
minden témakörben igyekeztünk fellelni a jó tapasztalatokat,
kezdeményezéseket. Nem elégedtünk meg azonban ennyivel,
hanem a helyszíneket többször is meglátogattuk, az aktivitásokat igyekeztünk továbbfejleszteni, meg innovatívvá tenni. Törekedtünk arra is, hogy a kezdeményezéseket folyamatukban,
fejlődésükben tárjuk fel, az ötlettől a megvalósításig, az adott
társadalmi, kulturális környezetben. Így mutattuk be, többek
között a berettyóújfalusi könyvtár munkáját, a mezőtúri méhészkört, a nemesbikki művelődési otthon tervező munkáját, a
csákvári kulturház életét, az apafai mezőgazdasági szakkört, valamint egy városi művelődési házat, egy rádióskört és még sok
minden mást. Törekedtünk az objektivitásra, a jelenségek konkrét elemzésére, a következtetések levonására. Óvakodtunk a kirakatmunkától, reklámozástól, a szubjektív elfogultságtól.

A közel ötvenéves szakmai pályafutásom idején a felnőttoktatás, közművelődés többféle változatát volt alkalmam nyomon
követni, hol madártávlatból, hol úgy, hogy magam is részt vettem benne. Hogy a sokirányú és gazdag tapasztalatból most egy
korai és viszonylag rövid időszakot választottam ki, annak magyarázata az, hogy az ötvenes évek második felének népművelése, amely sok tekintetben eltér az előzőtől, kevésbé ismeretes,
és a bemutatott minisztériumi részleget a Népművészeti Intézet
1957-ben kibővült hatóköre előzményeként lehet tekinteni.
A módszertani központ megalapításának körülményei és
rendeltetése
Az 1953-as Nagy Imre-féle júniusi kormányprogram a népművelésben is jelentős változásokat hozott. A népi írók balszárnyához tartozó Darvas József személyében, aki a szocialista
nevelés mérsékeltebb irányzatát képviselte, új miniszter került
a minisztérium élére. Lezajlott az „olvasóköri vita”, amely megkérdőjelezte az olvasókörök felszámolását, a voluntarista törekvések helyett nagyobb hangsúlyt kapott a művelődési igények
kielégítése, és megkérdőjeleződött a kultúragitáció mindenhatósága. Manipulatív jelleggel ugyan, megalakult a Hazafias
Népfront, amely azonban mégiscsak tágabb mozgásteret tett
lehetővé, nagyobb súlyt kapott a TIT a népművelésben, ismeretterjesztésben.
Ebben a mozgalmasabb és sok tekintetben engedékenyebb
légkörben alakult meg a Népművelési Minisztérium Népművelési Főosztályának Módszertani Osztálya a minisztérium józanabbul gondolkodó vezetőinek kezdeményezésére, elsősorban
Jánosi Ferenc miniszterhelyettes javaslatára (1957-ben, mint
„ellenforradalmárt” letartóztatták). A döntés arra a felismerésre
épült, hogy a népművelés a korábbi gyakorlattól eltérően, nem
egy mechanikus, adminisztratív folyamat, hanem olyan kitartó
és szakszerűséget igénylő nevelőmunka, pedagógiai tevékenység, ahol a célokat csak a megfelelő módszerekkel, eljárásokkal,
ma úgy mondanánk, „megközelítésekkel” lehet elérni. A kis
létszámú osztály főképpen tanárokból, tanítókból állt, akik
szívügyüknek tekintették a nép kulturális felemelését, élén
Mikó Zoltánnal, aki az 1956. október 28-án megalakult minisztériumi Forradalmi Bizottság tagja lett. (Nem dicsérték meg érte.) Státuszát tekintve meglehetősen önállóan tevékenykedett,
a Pártközpont keze nem ért el idáig, különösen, ahogy 56 felé
haladtunk (Petőfi kör, Irodalmi Újság, Déry Tibor „Kucsera”
cikke, stb.)

A legnehezebb feladatot a tapasztalatok megírása jelentette,
mert a jó gyakorlati szakembereknek legtöbbször nem volt idejük az írásra, keservesen elért eredményeik elvonatkoztatott
rögzítésére, bár erre is volt példa. A külső szemlélő pedig nem
volt mindig képes elfogulatlanul beleélni magát a számára idegen szituációkba, ráadásul nem is volt beavatott szakértője a
felnőttoktatásnak, népművelésnek, különösen nem a műhelymunka erejéig. Szakíró csoportunk azonban mégiscsak volt, közülük hadd emeljem ki Vihar Béla költőt, újságírót, aki mint
tanár, korábban felnőtteket is tanított. Mi magunk csak konkrét módszertani munkával foglalkoztunk (a tapasztalatok feltárása, elemzése, összegezése), kiadványokat nem írtunk.
Szakmai, tanácsadói tevékenységünk másik módja volt, a
számunkra fontosnak tartott kérdések összegező monografikus
feldolgozása, leírása. Ezt úgy oldottuk meg, hogy felkértük a
téma általunk ismert egy-egy kiváló szakemberét, hogy írjon
egy kiadványt a problémáról, miután megbeszéltük vele, hogy
mi a szándékunk, kiknek akarunk szólni, és rendelkezésére bocsátottuk a vonatkozó dokumentumokat, korábbi tapasztalatokat. Így kértük fel Révész Zsuzsát, hogy írjon száz játékot az ifjúsági klubok számára, Szegedi Emilt, hogy készítsen útmutatót
a fotószakköröknek, Gábor Bélát pedig, hogy állítson össze egy
esztétikai nevelési és gyakorlati szempontból egyaránt jól használható színes, képes kiadványt a művelődési otthonok berendezéséről, felszereléséről, amelyre igen nagy volt az igény.

A tevékenységünk tartalma, módszerei és szervezése
Az osztály önmaga vállalt kompetenciája a népművelés, a
„non-formális” oktatás széles körét ölelte fel, így kiterjedt az
ismeretterjesztésre, a társas művelődésre, azaz a klubéletre (olvasókörökre), az üzemi népművelésre, amely egyenlő volt a
szakképzéssel, az amatőr művészeti csoportok belső nevelő
munkájára, sőt az olvasóvá nevelés módszertani segítése által a
könyvtári munkára is. Érdeklődésünk központjában a művelődési otthonok álltak, tekintettel arra, hogy az egyesületek meg-
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gyalföldi kísérlet az általános műveltséget elősegítő népművelés
munkáskörnyezetben történő „hozzáférésére” nyújtott jó példát, arra, hogy az akkori terminológiával élve, miként lehet
„kivinni a kultúrát a munkások közé”. Ebből a meggondolásból
épült a József Attila Színház is a XIII. kerületi munkáskörnyezetben.
Ami munkánk mennyiségét illeti, a három év leforgása
alatt, mintegy harminc szakmai-módszertani füzetet, kiadványt
jelentettünk meg, részben saját kiadásban, részben a Művelt
Nép Könyvkiadó útján, ahol kiadványaink gondozója, a Kultúrotthon Vezetők Kézikönyvtára sorozat keretében, Pók Lajos
irodalomtörténész volt. Egy-egy kiadvány 1000-1500 példányban jelent meg, és részben az Állami Könyvterjesztő Vállalaton
keresztül, ha pénzes kiadvány volt, részben a Megyei Tanácsok
Népművelési Osztályai által történt terjesztésük. Fontos bázisainknak tekintettük a járási kultúrházakat, de azt hiszem szerepüket egy kissé túlbecsültük. Felhasználtuk ezen kívül még a
korabeli szaksajtót, a Népművelést, és szakszervezeti vonalon a
Munka című folyóiratot.
Ami kapcsolatainkat illeti, együttműködtünk a SZOT Kulturális Osztályával, a Népművészeti Intézettel, ott különösen
Szerb Klárival, Szerb Antal özvegyével, az intézet szerkesztő
munkatársával, továbbá a TIT-tel és pedagógiai tekintetben a
tanítóképző intézetekkel, valamint a Megyei Tanácsok Népművelési Osztályaival.

Ebben a műfajban legsikerültebb vállalkozásunk Péterffy
Ida zenetanárnő könyvecskéje volt, „Zenetörténeti előadások a
kultúrotthonokban” címmel, amely igen gazdag témajavaslatokkal és módszertani tanácsadással, pedagógiai útmutatásokkal
segítette a zenei nevelést. Csak néhány alcím a „bossúrából”: az
előadások témája kezdőfokon, szórakoztatás és hangulatkeltés,
a zene nevelő ereje, a zene, mint a megismerés eszköze, a belső
fegyelem és figyelem kialakítása, stb. A kiadvány igen jó visszhangra talált a művelődési ház igazgatók és a zenei neveléssel
foglalkozó pedagógusok körében. Igaz ez a békéstarhosi zeneiskola és a Kodály kultusz fénykorában volt. Hasonló, felnőttoktatási jellegű módszertani kiadvány a zenei nevelésről – tudomásom szerint – azóta sem jelent meg.
A kifejezetten andragógiai tudatosságunkat Dr. Kiss Tihamér, debreceni tanítóképző intézeti tanárnak köszönhetjük, aki
Piaget tanítvány volt, később a Magyar Piaget Társaság elnöke.
Vele sokszor konzultáltunk, mondhatnánk tanácsadónk volt.
Annál is inkább, mert ugyanazon középiskolába jártunk, a miskolci református Lévay József gimnáziumba. Persze ő sokkal
hamarább végzett, mint én. Ez érlelte meg bennünk azt az elhatározást, hogy érdemes lenne a népművelés, az ismeretterjesztés
– amelynek tágabb értelmezése tulajdonképpen, a mai felnőttoktatás fogalmát is magába foglalta – lélektani, pedagógiai
alapjaival komolyabban foglalkoznunk, különösképpen az érdeklődés felkeltésének és ébrentartásának lélektani mozzanataira. Így született meg Dr. Kiss Tihamér tanulmánya a népművelés pszichológiai vonatkozásairól, amely önálló kiadványban is
megjelent. Tudomásom szerint az 196o-as években megalakult
tanítóképző intézeti népművelési szakkörök a publikációt, még
hosszú ideig jegyzetként használták.
Az összefoglaló, szintetikus jellegű módszertani, elméleti sorozataink közül még egy füzetünk érdemel különös figyelmet,
amely kompetenciánk, tanácsadó tevékenységünk széles körét
bizonyítja, melynek címe, „Termelési és műszaki propaganda az
üzemekben” volt. A szóhasználat egy kissé riasztóan hat, de abban az időben a munkahelyi képzésnek ez volt a neve. Ma elegánsan „on-job training”-nek is nevezik. Hiába, „tempora mutandur et nos mutamur”. Ebben a kiadványban a műszaki,
szakmai ismeretterjesztés teendőit, módszereit foglaltuk össze
szakértők segítségével. Az 1953-as június kormányprogram után ugyanis revízió alá került a nehézipar túlzott fejlesztése, és
előtérbe került a technikai műszaki színvonal emelése, amelynek szintén megvolt a maga népművelési vonzata.
Elméleti, módszertani munkánk nem volt statikus annyiban, hogy nem csak a fellelt jó tapasztalatokat, eredményeket
nép-szerűsítettük, hanem mi magunk is próbáltunk kezdeményezni, kísérleteket folytatni, hogy majd aztán a jó eljárásokat,
megoldásokat tovább adjuk, népszerűsítsük. A kiválasztott helyeket többször felkerestük, és a helyi kollégákat, barátainkat
tanácsokkal, útmutatásokkal láttuk el. Ennek során a ceglédi
járási kultúrházban irodalmi sorozatot rendeztünk, a váci járási
kultúrházban az intézmények járási módszertani munkájával
próbálkoztunk, és az angyalföldi József Attila (akkor Rákosi
Mátyás) kultúrház az általános műveltséget elősegítő népművelési munka kísérleti terepe volt. Ezek közül különösen a ceglédi
„projekt” volt eredményes, ahova Sőtér István akadémikust
többízben személyesen kísértem el, bizonyítva az irodalmi, olvasóvá nevelés legjobb lehetőségeit, módozatait. A váci kísérlet annyiban volt érdekes, hogy előzményeként tekinthető a
később megalakult megyei népművelési tanácsadóknak. Az an-

Nemzetközi kitekintésünk elsősorban a szomszédos „szocialista” országokra terjedt ki, de volt tudomásunk a nyugati felnőttoktatásról is, főképpen a skandináv népfőiskolákról. A
legkurrensebb népi demokratikus szaklapok a minisztériumon
keresztül hivatalból jártak. Így a szovjet népművelés folyóirata,
a Kulturnoproszvetyítyelnaja rabóta, a csehszlovák Osvetova
Beseda és a lengyel Swietlica. Egyiket sem igazán használtuk,
mert a mi folyóiratainkhoz képest túlságosan sematikusak voltak. A szovjet népművelés tapasztalataiból a művelődési célú
családi összejövetelek tetszettek, meg a járási kultúrházak módszertani munkája. Persze ott a járás, a rajon, megyényi kiterjedésű közigazgatási egység volt, ezért a járási népművelési intézményeknek nagyobb volt a létjogosultságuk. Többször felkerestem az MSZT (Magyar Szovjet Társaság) archívumát is, de
ott sem találtam használható anyagot.
A nyugati felnőttoktatásról, népművelésről (community
education), a skandináv népfőiskolákról, az 1946-tól 1949-ig
tartó szabadművelődés dán és finn kapcsolatainak utóhatásaként, „már-már” illegálisan szereztünk tudomást. Mint ismeretes, a koalíció idején a VKM (Vallás és Közoktatási Minisztérium) ösztöndíjasokat küldhetett ki Dániába, a népfőiskolák tanulmányozására. Így jutott ki Dániába Dr. Almásy György tanár, volt szabad-művelődési felügyelő, aki három hónapot töltött el a helsingöri nemzetközi népfőiskolán. Tőle kaptam angol nyelvű kiadványokat a dán népfőiskolákról. Egyet le is fordítottam a főosztály megbízásából, de különösebb foganatja
nem volt. A British Council 1949-ben szűnt meg, oda, még
mint egyetemista jártam, a nagykövetség alagsorában volt elhelyezve.
Az ekkor kibontakozó felnőttnevelés elméletről, kvázi
andragógiáról, csak hallomásaink voltak. A finn Urpo Harva,
majd ezt követően Aulis Alanen már kidolgozta elméletét a
teljes ember neveléséről, de ez utóbbival csak később, mint
UNESCO küldött, a tamperei egyetemen találkoztam. Elismert
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az otthon pompás összejöveteli alkalmat, közös rádióhallgatást
és szórakozási lehetőségeket biztosít, vannak lapok, újságok is,
és ezerkötetes könyvtár, de a tanuláshoz, szellemi gyarapodáshoz többre, másra is szükség lenne. 1952 óta ugyan már rendelkeztek mozival is, és attól kezdve hetenként két előadást tartottak. Az egyiket pénteken, az idegen községbeli, és szombaton a
helybeliek részére. De ennél többre vágytak, amelynek kielégítését a művelődési otthontól vártak.
A vezetőség azonban igyekezett felébreszteni az emberekben a művelődési otthonnal szemben támasztott konkrét igényeket is, hogy ne csak általában várjanak tartalmasabb, jobb
munkát az intézménytől. Elbeszélgettek a lakosság különböző
csoportjaival, és arra kérték őket, pontosabban fogalmazzák
meg kívánságaikat, javaslataikat, milyen témájú előadásokra,
tanfolyamokra mennének el szívesen. Ennek során azonban azt
is tapasztalták, hogy a kevésbé képzett, iskolázatlan emberek
nem mindig képesek szavakba foglalni, hogy mire gondolnak,
mire kíváncsiak, amikor érdeklődésükről faggatják őket. Ezért
egy harminc-negyven címből álló témaválasztékot adtak, és
ebből kellett kiválasztani a megkérdezetteknek, hogy valójában
mit akarnak. Erre a mozielőadások szüneteit is felhasználták,
ahol lényegében a lakosság aktív rétege megfordult. Így állt öszsze az ismeretterjesztés negyedéves terve, amelynek eredményeként az előadások frissebbek, életszerűbbek lettek, és egyegy előadáson 70-80 fő vett részt, amely a 400 lakosú község
esetében igen jó aránynak számított.
Jelentős érdeme volt a reálisabb ismeretterjesztési, felnőttoktatási tervek kidolgozásában és megvalósításában az előadói
munkaközösségnek. A helyi értelmiséget éppen ennek segítségével lehetett a művelődésbe bevonni, a kultúrotthonhoz kapcsolni. Így lett a vezetőség mellett a község művelődésének fontos tanácsadó testülete, amelynek véleményére mindig lehetett
számítani. Kilenc tagból tevődött össze, úgymint két tanítóból,
két mérnökből, két üzemvezetőből, egy orvosból és a falu párttitkárából. Munkájuk főképpen abból állt, hogy esetről-esetre
megbeszélték, előkészítették és értékelték a negyedéves tervben
előirányzott előadásokat (pl. Jókai élete és munkássága, A televízió a jövő rádiója! stb.).

szaktekintély volt a prágai egyetemen Pavel Skoda, de csak a
híre jutott el hozzánk, akivel 1992-ben együtt voltam egy demokrácia tréningen Manchesterben.
Kiadványainkon és konzultációs tevékenységünkön kívül
kisebb, műhelymunka megbeszéléseket is tartottunk a megyékben, járásokban és részt vettünk a művelődési ház igazgatók és
népművelési ügyvezetők nyári továbbképzésein, például Vas
megyében. Munkánk azonban annyira kiterebélyesedett, hogy
szükségesnek éreztük egy országos konferencia megrendezésének. A felgyorsult események hatására mi is demokratizálni
akartuk munkánkat, és szakbizottságokat akartunk létrehozni
az egyes témakörökben, az adott munkaterület legjobb elméleti
és gyakorlati szakembereiből (pl. ismeretterjesztés, üzemi népművelés, ifjúsági munka, stb.). Ez meg is történt, és 1956 október elején országos szakmai-módszertani tanácskozást tartottunk a MOM művelődési házban. Az osztály története ezzel le
is zárult, hogy később más formában és intézményi keretek között tovább folytatódjék.
Mizserfa kulturális, közművelődési, felnőttoktatási élete
Terepmunkánk egyik színhelye volt Mizserfa. Többször
megfordultunk ott, hogy „testközelből” megismerjük a valóságot és az ismeretlenségből felszínre hozzuk a jó népművelési,
mai szóhasználattal élve, felnőttoktatási tapasztalatokat, módszereket. Olvasóink számára ezúttal most azért is választottam
ki Mizserfát, hogy e példán, mint „csepp a tengerben”, bemutassam milyen volt a népművelés, felnőttoktatás az „5o-es
évek” második felében, azaz a júniusi kormányprogram után az
1956-os forradalomig.
Hol van Mizserfa? Ez ízes nevű, akkor kereken négyszáz lakosú Nógrád megyei bányatelep a térképen aligha található
meg. Valóban ráillik erre a salgótarjáni szénmedencében elterült községre, hogy afféle istenhátamögötti hely. Közigazgatásilag sem volt önálló, minthogy Homokterenyéhez tartozott.
Mizserfára nem egyszer mégis felfigyelt az ország, mert e hegyek
közé ékelt falu Magyarországot naponta százhatvan vagon (!)
szénnel látta el. Ezért érdekelt bennünket is. A település a múlt
század hetvenes éveiben alakult, ekkor tárták fel az első aknákat az időközben idetelepült szomszédos községekből és a Liptó
megyéből való, többségükben szlovák, német és lengyel származású bányászok.
1953 kora nyarán vetődött fel a gondolat, hogy a községnek
új kultúrotthonra van szüksége, amelyet hihetetlen nagy erőfeszítéssel meg is valósítottak. Egy-egy bányaműszak befejezése
után 90-100 ember dolgozott az új létesítmény építésén. 200
köbméter földet mozgattak meg. Kicsik és nagyok, fiatalok és
öregek egyaránt segédkeztek, és feladatot követeltek. Pontos
tervet készítettek az anyaglerakáshoz, kőművesmunkához, szállításhoz, ácsmunkához, stb. Az anyag nagy részét a bányakaszinó lebontásából szerezték, amelynek küszöbét annak idején át
sem léphették. A falu összeforrt a közös feladatban, a munkában mindenki részt vett, és a tél beálltáig elkészült az új kultúrotthon, de az emberek gondolkodásában is valami új született.
E napoktól kezdődött igazán a falu kulturális, művelődési felemelkedése.
Hamarosan felvetődött azonban a probléma: van ugyan tetszetősen berendezett, fotelokkal, szőnyegekkel, képekkel díszes
művelődési otthon, de mit csináljunk benne? Ezért megalakult
az intézmény tíztagú vezetősége, hogy dolgozzon ki tervet a község művelődésére. Ezt igényelte a falu lakossága is: „Jó, jó, hogy

A tapasztalatok alapján a tanulás, a tudás iránti érdeklődést, motívumokat a maslowi modell szerint, egy ötfokú skálán,
lehetetett meghatározni:
Az első körbe azok az igények tartoztak, amelynek kielégítésétől a saját magukkal, családjukkal kapcsolatos problémákra
vártak választ. Ezt a motívumot elégítették ki az egészség megóvásával, a nagyobb kereseti lehetőséggel összefüggő szakmai
előadások. Ide soroltuk továbbá a szakmával szorosan összefüggő természettudományi előadásokat is.
A második fokozatot alkották azok az affektív, érzelemmel
átfűtött ismeretek, amelyek a gyermeknevelésre, a szerelemre
és házasságra vonatkoztak – és ennek irodalmi megjelenítése.
A harmadik szint már eltávolodott a mindennapiságtól, de
a lokalitásnál nem ment messzebb. Ennek az érdeklődésnek feleltek meg a község jelenével, múltjával és jövőjével kapcsolatos témák.
A negyedik fokozatba sorolható volt az ország életét feltáró
események megismerésének vágya, a népünk hőseinek küzdelmét ismertető előadások, valamint az időszerű általános belpolitikai és termelési ismeretek, mondhatnánk tehát, hogy a hazafias állampolgár igénye.
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Mizserfának szerencséje volt, mert saját kezelésben volt a mozi,
nem kellett egyeztetni a Megyei Moziüzemi Vállalattal.
Növelte a művelődés erejét és hatókörét az 1040 kötetes
könyvtár. Az átlagos könyvforgalom havonta 280-300 kötet
volt. A könyvtár fejlesztésére havonta 1000 forintot fordítottak. Könyvtári órát hetenként háromszor tartottak: kedden,
pénteken és vasárnap délután 5-7 óráig. A hét akna dolgozóit
is innen látták el havonta 10-10 kölcsönkönyvvel. Az újonnan
beszerzett könyveket először kiállítás formájában tették ki könyvszemlére. Időnként könyvkiállítást is rendeztek, amelyen bemutatták a magyar és világirodalom értékes és szép könyveit. A
könyvhét ideje alatt irodalmi előadást is tartottak „Petőfi Sándor élete és munkássága” címmel. A műszaki szakkör számára is
gondoskodtak a megfelelő szakkönyvekről. A legnépszerűbb
irodalmi alkotások Jókain kívül, Mikszáth, Móricz, Csehov és
Gorbatov művei voltak, de Molnár Ferenc „Pál utcai fiúk”-ja
iránt is sokan érdeklődtek. Az ismeretterjesztő írások közül az
egészségügyi és természetrajzi tárgyú könyveket keresték a legjobban.
1954-ben és 1955-ben a kultúrotthonba járók két kirándulást is szerveztek a rendezvények jövedelméből. Így jutottak el
Pestre és Aggtelekre. A mizserfaiak nagy része csak most látta
először a fővárost, ezért felejthetetlen két nap volt ez számukra.
Megtekintették a múzeumokat, a Várat, nem is szólva a színházi látogatásról. Jól sikerült az aggteleki kirándulás is. Kevésbé
volt sikeres a művelődési otthonhoz tarozó munkásszállási ismeretterjesztés ügye. Ahelyett, hogy kötetlen beszélgetéseket
tartottak volna a falusi származású, bányában dolgozó fiatalokkal az őket érdeklő témákból, az előadók nem tudtak megszabadulni a prelegáló stílustól. Általában a község vezetői elégedetlenek voltak a szálláson lakók érdektelen magatartásával, de
ennek befolyásolására nem mindig a legjobb módszert választották.
Összefoglalva a mizserfai tapasztalatokat, levonhatjuk azt a
következtetést, hogy eleven, a lakosság minden rétegét megmozgató kulturális élet folyt a községben. A mai értelemben
vett felnőttoktatásnak az ismeretterjesztő előadások, a műszaki
szakkör, a filmvetítések, a könyvtári munka és az átképző tanfolyamok felelnek meg, amelyek, más eszközök hiányában, monopol szerepet töltöttek be a tanulásban, művelődésben. A tevékenység már kevésbé volt irányzatos, ugyanakkor fokozott
mértékben a termelés segítésének szolgálatában állt.

Végül csak utolsóként volt megragadható a nagyvilág dolgai iránti érdeklődés. Ennek kapcsán vártak tehát Mizserfa felnőtt bányászai mérsékeltebb felvilágosítást a nemzetközi élet
politikai eseményeiről, a „békeharc” jelenlegi állásáról, de kevésbé érdekelték őket a nemzetközi osztályharc eseményei.
Mizserfán ösztönösen és tudatosan ez a sorrendiség érvényesült, amely egyben a program összeállítóinak ízlését, mentalitását is tükrözte. Lehetett volna nagyvonalúbb tervezés is, de talán jobb volt így. Ezt a gyakorlatiasságot, a mindennapisághoz
való közeliséget máshol is tapasztaltam. Míg ugyanis a legfelsőbb szintre az erőszakolt átpolitizáltság volt a jellemző, hallgatott a mély, és a falusi színjátszó csoportok népszínműveket játszottak. Az előadásos ismeretterjesztésen kívül a kultúrházban
működött még egy nagyobb aktivitást igénylő, folyamatosan
tevékenykedő műszaki szakkör, melyet egy bányamérnök vezetett, de rajta kívül a szakmájukat kiválóan értő (ld. „knowledge
worker”) aknászok, művezetők is tartottak beszámolót, mutattak be kísérleteket. Természetesen elsősorban a szénről, a bányagépesítésről és időnként a szovjet tapasztalatokról, hogy „ne
érje szó a ház elejét”. Amikor ott jártam, éppen a szén keletkezéséről beszélgettek, és filmet mutattak be a szén történetéről, a
bányafa takarékosságról és a bányaácsolás szabályairól. A filmeket a Szénbányászati Tröszttől kapták. A negyedév további előadásai és vitatémái a szakkörben a következők voltak: „A bányagépesítés és annak hatása a termelésben”, „A millse-cundos
robbantás a mizserfai üzemekben”, „A mizserfai üzemekre váró
jövő évi feladatok.”
A művelődési otthon a szakképzésnek is helyet adott, de ezt
a bányavezetőség, illetve a Bányászati Tröszt szervezte. Így időnként a községben, illetve a művelődési intézményben lőmesteri, gépkezelői, elektro-lakatos tanfolyamokat is szerveztek, vizsgával egybekötve.
A szabó-varró kör az asszonyok kifejezett kívánságára jött
létre, hogy önellátási alapon könnyebben és olcsóbban meg
tudják oldani a család ruhajavítási, készítési gondjait, amellett
hogy az összejövetelek a résztvevők társas szórakozási igényeit is
kielégítették. Egy-egy foglalkozáson mintegy ötven szabászati,
ruhavarrási ismeretekben tanácsokat váró asszony, lány jelent
meg, ennek megfelelően a klub hatóköre mintegy 8o főre terjedt ki.
Ha nem is közvetlenül a „kognitív” szférához tartoztak, de a
művészeti nevelést, a közösségfejlesztést segítették elő a művelődési otthon művészeti csoportjai, szakkörei. A színjátszó csoport egész estét betöltő darabokat adott elő (időnként a Faluszínháztól kaptak segítséget), a zenekar repertoárjában Mozart
és Liszt művek is szerepeltek, az énekkar pedig népdalokat,
mozgalmi dalokat és madrigálokat tanult be és adott elő. A
tánccsoportnak csak hat tagja volt, mert mindig megtizedelte
őket a lányok férjhez menése.
A kultúrotthon kezelésében lévő keskeny(filmes)mozi két
bányatelepülésen, Mizserfán és Nemtiben játszott, hetenként
két-két előadással. Nagy népszerűségnek örvendett, hiszen még
nem volt televízió. Az ismeretterjesztő előadásokhoz és a műszaki szakkörhöz a keskeny-filmes mozi nyújtotta a korszerű
szemléltetést, és hetenként a gyermekek számára is vetítettek
mesefilmeket. Időszakunkban a filmnek, a mozinak a felnőttoktatásban igen nagy jelentősege volt. Az új filmekért közelharcot vívtak a művelődési otthonok, és a „soros” vetítések rendszerében motoros futár vitte a filmet egyik községből a másikba.

A jászberényi előadói munkaközösség tapasztalatai
Míg a mizserfai példa a bányászközség kulturális életének
bemutatásán keresztül, benne az ismeretterjesztéssel, felnőttoktatással, a korabeli munkásművelődésbe nyújtott betekintést,
addig a jászberényi előadói munkaközösség tapasztalatai a termelőszövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztság körében folyó
ismeretterjesztésről, felnőttoktatásról adnak egy többé-kevésbé
hiteles képet, éspedig az 1953-tól 1956-ig terjedő évekről. A
főképpen pedagógusokból, tanítóképző intézeti tanárokból, agronómusokból álló előadói munkaközösség azt a célt tűzte maga
elé, hogy a begyűjtési kötelezettség eltörlése után, az erről szóló, 1953 őszén kiadott mezőgazdasági határozat szellemében,
szakmai segítséget nyújtson az eredményesebb mezőgazdasági
munkához, a terméseredmények növeléséhez. A termelőszövetkezeti és az egyénileg dolgozó parasztok ugyanis ezekben a
hónapokban megnövekedett termelési kedvvel készítették el
gazdálkodási terveiket, és világosabban látták, hogyha jobb
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latait és adták át a Harcos-termelő csoportnak, amelynek területe a Zagyva és a Nagyér mellett feküdt, de még teljesen ismeretlen volt számukra a locsolás. A jászberényi tapasztalatok olyan kiérlelt és meggyőző muníciót adtak, hogy ezzel azokat az
egyénileg dolgozó parasztgazdaságokat is végig járták, akiknek
földje a Zagyva, Tarna és a Nagyér mellett húzódott.
Ami az egyéni és a közös gazdálkodás közötti tapasztalatcserét illeti, a munkaközösség jóvoltából sokszor megtörtént ennek a fordítottja is, amikor a termelőcsoport tanult az egyéni
gazdától. Ilyen volt például a méhészet bevezetése sok termelőcsoportban, amelyet, egy 27 méhcsaládos méhész példája nyomán vezettek be, akinek állítása szerint egy méhcsalád felér egy
hold föld hasznával. Ennek tudatában volt Módszertani Osztályunk is, hiszen ezért jelentettük meg egyik kiadványunkat a mezőtúri méhész szakkörről, amint erre már korábban utaltunk.
Mit sem kell mondanunk, a méhészet mestere szíves örömmel
sietett a méhészetet létesítő közösen gazdálkodók segítségére, és
hogy ez az egymástól való tanulás létre jött, a munkaközösség
kezdeményezésének volt köszönhető. A későbbiek folyamán ez
a tapasztalatcsere módszer a két gazdálkodási forma között szinte intézményesült.
Szakmai és általános ismeretterjesztő, felnőttoktatási munkájában a munkaközösség a magyar irodalom példáját is felhasználta. Móricz Zsigmond „Gyalogolni jó” riportregényének
néhány értékes darabja ugyanis Szolnok megye városainak,
községeinek, tanyáinak, parasztjainak életéről szól, és megrázó
erővel mutatja be a két háború közötti időszak földet kizsaroló
gazdálkodását, többek között a trágyázás tekintetében is. Móricz Zsigmond azt is megírta, hogy a Nagykunságban a trágyázás
elmulasztása igen sok tekintetben a nép nagy szegénységének és
tudatlanságának volt a következménye. A munkaközösség előadásainak során rámutatott arra, hogy ez vonatkozott a Jászságra is. Magától értetődő volt tehát, hogy a Móricz rajzolta sötét
képet a jelen fellendülés biztató helyzete mellé állítsa, amikor a
hatóságok arra törekednek, hogy a gazdálkodók olcsón, korlátlan mennyiségben jussanak műtrágyához. Ugyanakkor az istállótrágya helyes kezelésére és felhasználására pedig állandóan
tanítják őket, és időben történő felhasználására naponként figyelmeztetik. Móricz Zsigmond művein kívül főleg Szabó Pál
„Új föld” és Veres Péter: „Próbatétel” című műveit állították tanulságul a hallgatóság elé.
Megkezdték gyűjteni, és bizonyításul, színesítésül előadásaikba, magyarázataikba szőtték a Jászság régi, a nép ajkán élő
közmondásait, különösen azokat, amelyek a mezőgazdasági
munkára vonatkoznak. A fejtrágyázás és a felültrágyázás mindig
időszerű volt, éppen ezért a trágya iránti fogékonyságot növelendő, igen jó hatásúak voltak az olyan több száz éves megfigyelésen és tapasztalaton alapuló népi bölcsességek, mint:
„Termőföldön a jó trágya a gazda”, „Rút a trágya, de szép cipőt
ád”, „Sok trágyát kíván a sovány föld”, aki pedig nem trágyázik,
„Annak földjét a nyúl trágyázza”. Az állattenyésztés jövedelmezőségéről ismert közmondás: „Mező cseppenti, jószág csurgatja
a pénzt.” Ez a mondás a Jászságban így él: „Kalászos cseppent,
jószág csurgat”. Ennek új módi változata volt a Jászságban, a
munkaközösség megfigyelése szerint: „Kalászos cseppenti, jószág
csurgatja, újmódi dönti a pénzt.”
Takarmányozásról szóltak a következő jászsági közmondások: „Szájrúl fejik a tehenet”, „Jószágneveléshez tele jászol kell.”
Ezen kívül összegyűjtötték a korai vetésre, gyors aratásra vonatkozó jászsági közmondásokat is. Valamennyi jászsági köz-

eredményeket akarnak elérni, akkor nemcsak a kapa-kasza nyelét kell megfogniuk, hanem tanulniuk, művelődniük is kell,
amelyhez az öreg, nagytapasztalatú gazdák tudása, másrészt az
agronómusok szakismerete, és a mezőgazdasági könyvek olvasgatása egyaránt szükséges.
A dolog természeténél fogva legelső feladatuk a mezőgazdasági határozat alapos és pontos megismerése volt. A határozatnak azonban nem csupán arra a szövegére gondoltak, amely a
sajtóban és külön füzet formájában megjelent, hanem sokkal
inkább arra a változatára, amely minden község vagy város adottságaihoz készült, rendszerint a tanács mezőgazdasági osztályának összeállításában, mezőgazdasági mérnökök, agronómusok közreműködésével. Ezen konkrét feladatok végrehajtásának
a segítésére hívták életre néhány nappal, vagy egy-két héttel
később az úgynevezett termelési bizottságokat. Ezért az előadói
munkaközösség tagjai az ezt követő időszakban részt vettek a
termelési bizottságok értekezletein, és alaposan megismerkedtek azokkal a feladatokkal, amelyhez nekik konkrét szakmai
ismeretek nyújtásával segítséget kell adniuk, szaktanácsadást
kellett folytatniuk.
A négyesszállásiakat például igen élénken foglalkoztatta a
szikes talajok megjavításának kérdése, és szerették volna megtudni, hogyan alakultak ki a Jászság szikes talajai, mikor kezdődött el ez a talajbetegség, és hogyan próbálták ezt gyógyítani.
Ezen a ponton állt munkába az előadói munkaközösség, és konkrét talajjavítási technikai ismereteket nyújtott a probléma orvoslására. A tanácsadásban – az előadói munkaközösség felkérésére – részt vett a hatvani cukorgyár megbízottja, aki konzultációs hozzászólásában elmondta, hogy a Hatvantól keletre
eső községekben mennyit használt a szikes földeknek a mésziszappal való megteregetése. Mésziszapot pedig szinte korlátlan
mennyiségben ad a gyár, mivel a négyesszállásiak a cukorrépa
termelésből mindig becsülettel kivették a részüket. Másrészt az
előadásokban a szakemberek arra is kitértek, hogyan küszködtek a mai emberek ősei a jó termésért, a minden-napi kenyérért. Ebben a tájtörténeti visszatekintésben jól tudták hasznosítani Fodor Ferenc „A Jászság életrajza” c. nagy monográfiáját,
amely a talajbetegségek „gyógyításának” korabeli eljárásait is
tartalmazta, napjaink számára is igen tanulságosan. Hasonlóképpen járt el az előadói munkaközösség az öntözéses gazdálkodás bevezetésének, kiterjesztésének népszerűsítésében, eljárásainak konkrét képzésében, oktatásában. Elsősorban az öntözéses
kertészetről és takarmánytermelésről tartottak gazdasági számvetést is tartalmazó oktatást és képzést. Azt is megszervezték,
hogy a jászberényi fémnyomó- és lemezárugyár erre vállalkozó
munkásai vegyenek részt az öntözőcsövek összeszerelésében.
Érvelésükben, az eljárások megismertetésében hézagpótló szerepet töltött be a MOKÉP „Öntözéses gazdálkodás” c. filmje,
amelyet több helyen is bemutattak. Amennyiben a film az országosan is megnövekedett igények kielégítése miatt nem állt
mindig rendelkezésre, meg kellett elégedniük a „Létesítsünk helyi öntözőberendezéseket” c. diafilmmel is, amely jobb híján szintén jó és meggyőző kiinduló alapul szolgált.
A munkaközösség törekedett arra, hogy a jó tapasztalatokat,
eljárásokat egyik helyről átvigyék a másikra, hogy tanácsadásuk, képzésük még konkrétabb legyen. Azt tapasztalták ugyanis,
hogy a gazdaságok között, legyenek azok termelőcsoportok vagy
egyénileg dolgozó parasztok a tapasztalatcserék nem elég intenzívek. E felismerés értelmében tanulmányozták és gyűjtötték
össze a jászberényi Kossuth-termelő csoport öntözéses tapaszta-
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sokra, és ezzel hitelesebbé tették mondanivalójukat, érzelmekre
is hatottak, irodalmi élményt is nyújtottak.

mondással, népi bölcsességgel az előadói munkaközösség élénkíteni tudta előadásait, egyben annak mondanivalóját hitelesebbé tette, és közelebb került hallgatóságához.
Átmenetet jelentettek a mezőgazdasági előadások, szaktanfolyamok és az általános műveltséget gazdagító sorozatok között
azok az előadások, amelyek a magyar forradalmak és szabadságharcok történetét tárták a hallgatóság elé a Dózsa György felkeléstől az 1848-49-es szabadságharcig, tekintettel arra, hogy
ebből a Jászság népe bőven kivette részét.

Epilógus
Az október 23-a utáni egyik napon Mikó Zoli azzal jött
vissza az osztályra a minisztérium Forradalmi Bizottságának üléséről, hogy a Népművészeti Intézetet Népművelési Intézetté
fogják átalakítani, a Bizottság javaslata alapján. Ha ez mihamarább megvalósul, várható, hogy minket is áthelyeznek a Corvin
tér 8. alá, és ezzel mi leszünk az a bizonyos „kibővített hatáskör”. Ebből ugyan nem lett semmi, ahogy ezt a miniszter szobájában megbeszélték, de szellemiségében, felfogásában és részben
módszereiben az osztály mégis az 1957 áprilisában megalakult
Népművelési Intézet előzményének tekinthető, amelynek hatóköre nemcsak az amatőr művészeti mozgalomra terjedt ki,
hanem a mai értelemben vett közművelődés egészére.
Én, személy szerint 56 karácsonya után kerültem át az intézetbe, ahol Széll Jenő fogadott kitörő örömmel (őt később tartóztatták le). Több ruháskosár anyagot is átvittem az intézet
gépkocsiján, amelyet az épület pincéjében kellett elhelyeznem,
vajon mi lett vele?

A Rákócziról és az 1848-as szabadságharcról szóló előadásokban a munkaközösség tagjai igen szemléletesen és érzékletesen emlékeztek meg a Jászság kedvelt folyójáról, a Zagyváról.
Az előadók ugyanis elmondták, hogy Rákóczi katonái 1703
szeptember 21-én foglalták el a szolnoki várat. Ostromukat
igen nagymértékben megkönnyítette az, hogy a Zagyva vízállása szeptemberben mindig a legalacsonyabb, így azután a Zagyvának és a Tiszának a torkolatánál épült várat a Zagyva egyszerű átgázolásával könnyen megközelíthették.
Másik jászsági vonatkozás. Következő nagy szabadságharcunk idején 1849. március 9-én zajlott le az ismét döntőjelentőségű szolnoki csata, amelyben éppen a jászsági katonák szorítottak neki néhány századot a Zagyvának, s mivel a Zagyvában
márciusban áll legmagasabban a víz, az osztrákok egy szálig a
Zagyva jeges vizében lelték halálukat. Hogyan függ ez össze az
öntözőberendezések építésével? Az előadói munkaközösség merész, de figyelemre méltó következtetésekre jutott, mert az érzelmi nevelés aspektusából közelítette meg a témát. Abból indultak ki, hogy a Zagyva a múltban kétszer is segítette szabadságharcosainkat: egyszer azzal, hogy kevés vizet hordozott medrében, másodszor meg azzal, hogy színültig megtelt. De ez csak
véletlen volt, a szabadharcosok csupán az időjárásból adódó
helyzetet használták igen ügyesen. Nekünk már sokkalta előbbre kell lennünk – érveltek –, és a feladatunk az, hogy „a Zagyvát az öntözőberendezések megalkotásával mindörökre segítőnkké tegyük. Ha duzzasztókkal nyergeljük meg a Zagyvát, és
akaratunk szerint vezetjük el szomjas földjeinkre, mindörökre
meggyökereztetjük tájainkon a jólétet és a szabadságot. Szabadságharcosaink a vérüket hullatták azért, hogy győzzön a forradalmi sereg, nekünk pedig eszünkkel, erőnkkel kell fáradoznunk a bőség napjaiért, és ebbe a munkába a Zagyvát is segítségül kell hívnunk.
Még csak annyit, hogy helytörténeti adatgyűjtésükben szorosan együttműködtek a Jász-múzeummal és a járási könyvtárral. Munkaközösségi összejöveteleiket is a járási könyvtárban
tartották.
Végezetül ide is kívánkozik egy összefoglaló.
Miért tetszett nekünk, mint a Népművelési Minisztérium
Módszertani Osztályának a jászberényi előadói munkaközösség
munkája?
Elsősorban a módszertani tudatosságuk és elhivatottságuk miatt. Nem elégedtek meg azzal az általános kívánalommal, hogy
segítsék a kormány mezőgazdasági határozatának a végrehajtását, hanem igyekeztek „testre-szabott” ismereteket nyújtani, a
tapasztalati tudásra építeni, amely ma is érvényes andragógiai,
módszertani követelmény. Másodszor azért, mert a hivatalos
politikai felfogás ellenére nem tettek különbséget termelőszövetkezetek és egyénileg gazdálkodók között, sőt segítették az
egymás közötti tapasztalatcserét. Harmadsorban azért, mert építettek a helyi hagyományokra, történelmi eseményekre, szoká-

A transzplantáció azért nem ment könnyen. A forradalom
után igaz, volt egy lélegzetvételnyi szélcsend, amikor még az új
hatalom nem ért rá, hogy sorainkat újrarendezze, és 1957-ben
megalakult a „Népműveléstudományi Osztály”, amelynek vezetője a szabadművelődési korszakból ismert Dr. Szatmáry Lajos
lett. Németh László is írt róla az Égető Eszterben. A népfőiskolák is bontogatták szárnyukat, emlékszem még egy néhány soros útmutatót is írtam. Ez az átmenet azonban nem tartott sokáig, míg végül is az 1960-as években vált valóra az, amiről a
minisztériumi határozat szólt, és amely a minisztériumi kezdeményezés folytatásának volt tekinthető. Persze más formában,
nagyvonalúbban, de a szándékok lényegében ugyanazok voltak.
Majd végül is az 197o-es évek végén, az 198o-as évek elején
teljes apparátussal, tudományos kutatásokkal, szakmai továbbképzésekkel, módszertani részleggel létre jött a „non-formális
szféra” teljes infrastruktúrája, amelynek genezise reformgondolatokban, innovációban, kreativitásban megint csak a Népművelési Minisztérium Népművelési Főosztályának 1953-tól 1956-ig
működő Módszertani Osztálya volt.
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DR. PETRAVICHNÉ MATYACZKÓ OLGA

TÁRSASTÁNC ÉS TÁNCOKTATÁSTÖRTÉNET,
ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET TÁNCOKTATÓ KÉPZÉSE
táncéletnek és a táncoktatásnak sem. A táncélet a kiegyezés
után lendült fel ismét.

Történeti előzmények
A XVIII. század óta hazánkban már rendszeresen működő
táncmesterek iránti tömeges igény a XIX. század első felében
jelenik meg, egyidejűleg a magyar polgárosodással. Szerepet játszott ebben a reformkor nemzeti öntudatra ébredése is, amely
új magyar tánckultúrát kívánt.
A Bécsi Kongresszust kísérő báli élet szolgált például a csekély számú, de erősödő pest-budai polgárságnak, de a vidéki
nemesség is igyekezett a kastélyaiban folyó társasági életét bálokkal színesíteni. Ezek a társasági események alkalmasak voltak a fiatal nemzedék bemutatására, az új nemzedék bevezetésére a társasági életbe, egyben a forrongó reformgondolatok megbeszélésére is. Az 1825 óta megrendezett balatonfüredi Anna
bálok, és a pozsonyi diétához kapcsolódó báli események dúsították a magyar táncéletet.
Az első XIX. századi táncmesterek a vidéket járó vándorszínész társulatokból kerültek ki. A társulatok előszeretettel keresték fel a nagyobb települések mellett a megyei székhelyeket és
a vidéki kastélyokat is, ahol mecénásokat reméltek. Sokszor
néhány hétig egy helyben maradva oktatták a helyi fiatalságot
a tánclépésekre, a báli koreográfiákra és az illemre egyaránt.
A színtársulatok táncmesterei egyben az előadott színdarabok táncosai is voltak. A színpadi előadásokon látható táncos tudásuk nagy tekintélyt szerzett nekik a nézők körében,
népszerűségük elősegítette a tánctanfolyamok létrejöttét. 1834.
novemberében a Hét választófejedelemhez címzett fogadóban
8-12 éves leány- és fiúgyermekek tanulhattak balettet, magyar
táncokat és társasági táncokat azzal a nem titkolt céllal, hogy a
későbbiekben a színpadi táncosok utánpótlásául szolgáljanak.

A táncoktatás megindulása az Osztrák-Magyar Monarchiában
A század utolsó harmadának évtizedeire is az volt a jellemző, hogy első sorban színésztáncosok oktatnak. A színházi plakátokon hirdették meg, hogy a társulat tagjai magyar és divatos
társasági táncokat oktatnak. A Nemzeti Színház balettiskolájában végzett művészek, táncosok is vállaltak táncoktatást.
A 80-as 90-es években főleg a székesfővárosban szaporodnak el a tánciskolák, de a nagyobb vidéki városokban, megyeszékhelyeken is működnek. Működtetésükhöz hatósági engedély kellett, melyet iparengedéllyel rendelkező személyek kérhettek a rendőrkapitányságoktól. A tánciskolákat gyakran
másfajta iparral rendelkezők működtették, mint akik megkapták a „tánctanítási iparengedélyt”.
A monarchia fejlettebb területeinek mintájára két rendeletben szabályozzák a táncoktatással kapcsolatos kritériumokat.
Az 50.743/1986-os Belügyminisztériumi rendelet meghatározta
a tánc oktatásának feltételeit. Az oktatói engedély kiadásánál
kitértek az oktatásra használt helyiség alkalmasságára, felszereltségére, a zenekíséretre, a csoportbeosztásra, a képzés időtartamára. Ezek az elsősorban formai elvárások nem írták elő a
táncoktatói szakmai végzettség megszerzését. Bárki oktathatott,
aki kiváltotta az ehhez szükséges rendőrhatósági engedélyt.
Mivel a tánctanítási iparengedély kiadásakor a szakmai kritériumokat nem vizsgálták, ezért hamarosan maga a szakma
fogja megszervezni érdekvédelmi szervezetét, melynek működése a táncos szakmai fejlődést is előtérbe helyezi.
A korabeli táncoktatókat Baljós Bertalan szervezte egyesületté, aki nagykőrösi tánctanárként működött. Ezzel a kissé
d’artagnan-i mondattal szólítja egyesülésre a táncmestereket:
„Egy az összesért, összes az egyért!” Felhívása nyomán 59 táncoktató alakította meg a Magyarországi Tánctanítók Egyesületét
1891-ben. Ez a szakmai egyesület aztán kisebb megszakításokkal
és ellenegyesületek garmadájával a II. világháborúig működött.
A tánciskolákkal kapcsolatos későbbi 25.797/1906-os rendelet már szigorított a feltételeken. A tánciskolai működtetés
engedélyét csak „jó erkölcsű magyar állampolgár” kaphatta
meg. Táncot az a személy oktathatott, aki szakavatottságát
„alapszabályokkal bíró és tánctanítói tanfolyamot fenntartó
táncmesteri egyesülettől nyert képesítő igazolvánnyal, oklevéllel igazolja”. A szakmai hozzáértést igazoló oklevelet a Magyar
Királyi Belügyminisztérium láttamozta, az engedély kiadására
csak ezután kerülhetett sor.
A Baljós Bertalan által vezetett táncoktatói egyesület megszervezte a szakmai oktatást is. A képzés mellett a tánctanítók szakmai
ellenőrzését és a szaktanácsadást is feladatuknak tekintették. Az
egyesület tisztikara döntése szerint oklevelet kaphattak azok a személyek, akik legalább 10 éve oktatnak. A többieknek kinevezett
vizsgabizottság előtt kellett szakmai hozzáértésüket bizonyítani.
1898-ban indították meg az oktatók képzését Magyarországi Tánctanítók Egyesületének Képezdéje néven.

Az első nyilvános tánciskoláról az 1836-os évből vannak
adataink. Ezt Szöllősy Szabó Lajos működteti, aki emellett polgári magánházakban is tanít. Farkas József táncmester neve is
gyakran előfordul a gyér korabeli forrásokban. Farkas a magyar
tánc nemzeti karakterét balettes elemekkel ötvözte, s ez a szintetizálás biztosította a báli táncok, társastáncok létrejöttének
lehetőségét.
Az első tánciskolát a magyar táncosok elbocsátásával feloszlatták ugyan, de 1837-ben a Pesti Magyar Színház megnyitásával új lehetőség nyílt a színpadi táncművészeti munkára és a
táncoktatásra is.
Ebben az időben idegen, főleg osztrák és német balettmesterek is működtek hazánkban, és derekasan torzították, karakterizálták a magyar táncanyagot. A magyar táncanyag hívei ezért is
igyekeztek megmenteni, újraalkotni és stilizálni a táncokat. A
reformkor csúcsán 1841-ben alkotta meg Szöllősy a Körmagyart, melyre Rózsavölgyi Márk szerzett zenét. A korabeli lapokban megindult a tánckritika is, amely szintén népszerűsítette a tömegesen megjelenő magyaros stílusú báli táncokat.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc időszakában a reformkori tánctanárok nemcsak a magyar tánckincs színpadra
vitelével és betanításával bizonyították nemzeti érzelmeiket,
hanem a harcokban való részvétellel is. A szabadságharc utáni
önkényuralom és passzív rezisztencia nem kedvezett a báli
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gyorsan meghódítják Nyugat-Európát is. Egy későn megjelent
kiváló szakkönyv, Saphir Imre 1909-es Táncművészete még
megcsillantja a régi tánckultúrát, de ez elsősorban a monarchia
konzervatívabb köreinek szól.
A divatos táncok az európai német és francia továbbképzésekről jutnak el hozzánk az új, merészebb, modernebb szórakoztató zenével együtt. 1913-ban már nálunk is hódít a tangó, a
boston, one-step, ragtime. A régi magyar társastáncok helyett
divatba jön a szupécsárdás.
Az új, elsősorban párokra és nem csoportos báli táncokra
épülő tánckultúra kivívta az egyház rosszallását, rontva ezzel a
táncoktatók nálunk amúgy is alacsony presztízsét.
Tomcsányi Lajos jámbor jezsuita útmutatásai a tánccal kapcsolatban:
1. Nem szabad táncmulatságot rendezni. (De, ha mégis – ez
tőlem van:)
2. Nem szabad a tánchoz fuvolázni, hegedülni, vagy zongorázni (de, ha mégis),
3. Az ifjúságnak ezen nem szabad részt venni (de, ha mégis)
4. Akkor nem szabad a gyermekeknek a táncmulatságot
szemlélni.
Természetesen ezek az intelmek csak keveseknél találtak
meghallgatásra. A XIX. század forgó és húzó tánc-sémái helyett
a generációs váltás előtérbe helyezi a mozdulatok sokrétűségét,
erejét, kifejezőkészségét, illetlennek vélt csavart mozdulatokat,
és új lazább illemszabályokat. A monarchia első világháború
előtti anakronisztikus merev társadalma természetesen sokat
fékez a heves táncújdonságok rohamán. A tánciskolák lelkes ifjai hamarosan az első világháború csatatereire kerülnek, a hölgyek pedig a termelésbe. Munkavállalásuk hozzájárul emancipációjukhoz, ami a világháború utáni időszakban tömegesen
megváltoztatja viselkedésüket, szórakozási szokásaikat.
Az első világháború után, a trianoni döntés után, sok táncmester már az elszakított területeken működött, ezért nem
meglepő, hogy az 1924-ben tartott oklevél revízióra csak 260
oktató jelentkezett.
A 20-as évek konszolidációja, és rövid konjunktúrája ismét
elindította a bálok és a táncos szórakozás formáit. Felerősítette
a folyamatot a rádió és a gramofon elterjedése, melyekkel bármikor lehetett a tánchoz tánczenét biztosítani. Akár otthon,
vagy egy lakásban a baráti társaságok is táncra perdülhettek. A
30-as évektől az amerikai revüfilmek is hozzájárultak ahhoz,
hogy felértékelődjön a tánc szerepe.
1925-ben belügyminisztériumi rendeletekkel szabályozták a
tánctanítást, melyet oklevélhez kötöttek. A rendeletek az
1922-ben megalakult Magyar Tánctanítók Országos Szövetsége
által kiadott oklevelet ismerték el, melynek birtokában az oktatók Nyilvános Tánctanítási engedélyt kaptak. A szövetség
1926-tól hathónapos tanfolyamokon oktatta a leendő táncoktatókat három szakon. Az akkor éppen virágzó mozdulatművészet volt az egyik táncág, a klasszikus balett és az általános
táncoktató szak mellett. A képezde működése nyomán 1937ben 220 vidéken működő táncoktatót tartanak nyilván. A fővárosban igen nagyszámú oktatói gárda működött, számuk eléri
a 230-at. A képezde Róka Gyula tánckönyvét használta az
egységes tananyag és követelményrendszer érdekében.
Az oktatók emellett kénytelenek voltak „naprakészek” lenni a 30-as 40-es évek divattáncaiban, melyek főleg az angolszász és amerikai területekről származtak. A tánclemezeket
gyakran külföldről kellett behozniuk, de sok tánciskolában

Bár a képezde oktatói tanfolyam volt, a beiratkozás előfeltételeként csak a 4 elemi iskolát követelték meg. Ez kedvező
volt a művészek, táncosok számára, akik a korabeli polgári iskolákat nem járták végig, de sokszor gyermekkoruktól részt vettek a táncéletben. A három hónapos képzést Kinszky Károly
vezette, aki a Német Császárságban Berlinben kapott mozgásművészeti képesítést. Bodnár Károly táncmester F. A. Zorn német táncpedagógus könyvének lefordításával segítette a tánctanítást. A könyv elsősorban a balett alapokat ismertette, társastánc koreográfiákat és illemtant is tartalmazott.
Kinszky és Bodnár elismert táncmesterekként német és
osztrák oktatói továbbképzéseken is taníthattak. A hallgatók
összesen 72 órát tanultak, majd három hónap elteltével vizsgát
tettek. A vizsgázott hallgatók oklevelet kaptak.
Ez a kezdeti tanfolyam a későbbiekben bővült, és az oktatást
új könyvekkel is segítették. Herczenberger József Táncz-szalon
c. könyve, majd Róka Pál Táncművészeti szaktankönyve lett az
oktatás alapja. Ez a könyv elméleti részeiben foglalkozik a tánc
egészségügyi kérdéseivel is, és magas erkölcsi követelményeket
állít az oktatók elé. Jelentős szakmai kiadvány Mangold Gusztáv Tánckedvelők könyve, melyben az Operaház olasz balettmestere Mazzantini Luigi adja közre táncos és koreográfiai ismereteit.
Az Egyesület vezérkara rendszeresen látogatta a német és
osztrák oktatói továbbképzéseket. Ezekről elhozták az új tánclépéseket és báli koreográfiákat, a táncokhoz való új zenék kottáit. Az egyesület szakmai lapot is működtetett Tánctanítók
Lapja címmel.
A XX. század elején a szakmai oktatás a következő nagyobb
területekből állt: alapállások, alapmozdulatok, alaplépések,
kargyakorlatok, illem és bókok, táncfigurák. A tanult táncok
nagyobb része a magyar társastáncok közül való volt: Körmagyar, Díszpalotás, Sétapalotás, Sormagyar. A külföldi társastáncok közül főleg a valcer, a francia négyes, a cotillon és polka
oktatása folyt.
A táncoktatók munkássága a századfordulótól a második világháborúig
A XX. század elején szakmai körökben kezdeményezett, a
szakmai oktatásban szükségesnek tartott továbblépés igényét
nagyban visszavetette az a tény, hogy a táncképzésbe csekély
általános előképzettséggel rendelkező ember jelentkezett. Ezért
a klasszikus balett lejegyzéseit, a táncjel-írást nem tudták meghonosítani. Maga a társadalom is igénytelenebb volt, mint a
németországi, ahol balett alapokkal rendelkező sokoldalú szakembereket képeztek a legegyszerűbb bálok rendezésére is.
Táncoktatóink zöme még mindig csak álmodott az állandó
tánciskoláról, és elsősorban vándor tánctanítóként működött.
A XX. század elején kisebb elmozdulások azért vannak,
amit maga a kor követel meg. Mivel az európai országok polgárai egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a modern társasági
élet felé, ennek hazai hatásai is vannak. Nő a tánciskolák száma, az iparos és kiskereskedő réteg és a kistisztviselők szívesen
látogatják a tanfolyamokat a kisebb településeken is. Sokak
számára az áhított tisztviselői pálya érvényesülési technikái közé tartozott a társadalmi viselkedés ismerete. Korabeli hirdetésekben olvasható a pályaválasztást segítő eszközként a tánciskolai táncok és az illem ismerete.
A nagy tánckoreográfiák (Francia négyes, Palotás) kiüresednek, helyükre benyomulnak a modern táncok, amelyek elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban keletkeznek, és
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Ezek a tendenciák ismét felvetették az intézményes képzést,
amelyben nagy szerepet játszik a Magyar Művelődési Intézet
jogelődje, a Népművelési Intézet is.
A képzést a Színművészeti Főiskola táncrendezői szakán indították el átképző tanfolyam formájában, 1955-ben és 57-ben.
Ezt követően rendszeres továbbképzéseket tartott a 60-as években a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége is. Az Állami Balett Intézet 1967-ben indította el Társastánc Oktatóképző tanfolyamát, majd jogutódja a Magyar Táncművészeti Főiskola
képzett társastánctanárokat. Ez az oktatás kisebb megszakításokkal a mai napig folyik, 2000-től a főiskola évenként indít
évfolyamokat.

működtek zongoristák is. Az amerikai revüfilmek nyomán megindult a hazai „fehér telefonos” filmek gyártása, melyek mindig
tartalmaztak divatos slágereket és táncbetéteket. A filmek azt
sugallták, hogy a jó tánctudással nagy karriert lehet elérni. A
második világháború idején „az egy nap a világ” hangulatában
sem hanyatlott le a táncélet. Mivel a korszak polgári illemszabályai szerint a fiatalok főleg csak a tánciskolákban, vagy a
nyilvános táncos szórakozóhelyeken, tánc közben felkéréssel
ismerkedhettek, ezért ezek a helyek nagyon népszerűek voltak.
A bálokat társadalmi rétegenként tartották. Az összefonódott nagytőkés és magyar arisztokrata réteg nagyon sok bált tartott, de az iparosok, kereskedők, kisebb települések is megtartották táncos rendezvényeiket. A korabeli újságok képekkel és
a résztvevők felsorolásával népszerűsítették a bálokat. A sok
táncos esemény indokolta az oktatók évenkénti képzését. Az
általuk oktatott illem és etikett ismerete pedig továbbra is elengedhetetlen része volt a társadalmi érvényesülésnek. A 20-as
30-as, 40-es évek táncmesterei gyakran segítették a műkedvelő
színházi előadások munkáját is. A képezdében végzett oktatók
mellett megjelent a táncosokból verbuválódott oktatói réteg is,
és a „kontárok” is, akik oklevél hamisítással próbáltak boldogulni. Erős konkurencia harcra utal a többszöri szabályozás, az
1926 előtti oklevelet birtoklók vizsgabizottság előtti újravizsgáztatása, a felülvizsgálati pecsétek alkalmazása.
A második világháború utáni Rákosi korszakban a kultúrpolitikát a táncműfajokkal szembeni elfogultság jellemezte.
Előtérbe helyezték a néptáncot és a klasszikus balettet. A
dzsessztánc kevés támogatást kapott, a társastáncokat pedig
kispolgárinak nyilvánították. A tánciskolák az ellenőrizhetetlen magánszférával voltak kapcsolatban, ahová akármikor beszivároghatott a divatos nyugati zene és viselkedés.
Ennek ellensúlyozására 1950-ben a Népművelési Minisztérium báli táncpályázatot írt ki. A pályázatra beérkezett táncok
nem terjedtek el, továbbra is az észak- és dél-amerikai eredetű
társastáncok hódítottak. Kisszámú, de legendás tánciskolák
működtek ebben az időben Budapesten és a nagyvárosokban,
amelyekbe járni szinte egyenrangú volt a szabadság kifejezésével. Természetesen ezekben igen szolid és merev tananyagú oktatás folyt. A társastáncok a 60-as évek elején majd akkor lesznek ismét népszerűbbek, amikor a Szovjetunióban a „fejlett
szocializmus” kultúrája megindítja az amatőr művészeti tánccsoportokat, és szorgalmazza a „kultúrált szórakozás” táncos
formáit.
A szocialista kultúrpolitika az iskolai oktatás kiegészítéseként elindítja a szabadidőben folyó népművelést, melyhez intézményhálózatot hoz létre. A kultúrházakban, majd művelődési házakban megindul az amatőr művészeti mozgalom egyik
műfajaként a társastánc mozgalom.
Hazánkban a táncoktatókat és társastáncoktatást 1950-58ig a Művelődési Minisztérium Zenei Főosztálya irányította. Később a Zeneművész Szakszervezet és a Népművelési Intézet
Táncosztálya foglalkozott az oktatókkal. Az Intézetben 1951ben jött létre a Társastánc Pedagógus Munkaközösség. Szakmai
törekvéseik szerint a társastáncok ízléses táncolási formájával
és stílusával szeretnék megismertetni a fiatalságot. A szocialista
országokban – főleg az NDK-ban és Csehszlovákiában – sokszínű társastáncélet és versenyeztetés folyt. A tánccsoportokat
támogató szovjet kultúrpolitika is meggyőző erővel hatott. Ezek
hatására, és a korabeli táncoktatók ambiciózus munkája nyomán az 1960-as években megindult az amatőr versenyeztetés.

Társastáncoktató képzés a Népművelési Intézetben
A társastáncklubok módszertani irányítása 1964-től a Népművelési Intézet Táncosztályának feladata volt. Az intézet
szakemberei által összeállított táncanyagokból és népművelési
ismeretekből felkészítést és vizsgázatást tartanak. A vizsgáztatás
után az oktatók működési engedélyt kapnak. 1964-ben 59 pedagógus tett vizsgát az intézetben.
A társastánc mozgalom újabb fejlődése miatt, elsősorban az
új táncanyagok megismertetésére és egységes oktatási anyag
létrehozására 1972-ben az intézet 2 éves felsőfokú képzést tartott azoknak az oktatóknak, akik az Állami Balett Intézetben
1969-ben végeztek. Ennek a képzésnek másik tematikai elgondolása az volt, hogy népművelői, közösségteremtő szemléletet
adjanak az oktatóknak.
A táncanyagot széles skálán oktatták. Néptáncok, történelmi társastáncok, tánciskolai táncok, versenytáncok, és dzsessztréning szerepeltek a gyakorlati szakmai anyagban. A néptánc
oktatását az indokolta, hogy a korabeli táncversenyeken a
standard táncok között versenyeztették a csárdást, mint báli
táncot. A táncos szakmai anyagot módszertannal egészítették
ki, amely táncstílusonként más és más volt. Az év közbeni, nagyobb részben elméleti oktatást nyári gyakorlati tánctáborok
egészítették ki. Az 1974-ben zárult tanfolyamot vizsga zárta le.
A továbblépést az 5/1976 sz. KM rendelet alapozta meg. A
rendelet hátterében az áll, hogy a szaporodó öntevékeny művészeti csoportok számára szakmailag képzett, de a közösségteremtéshez értő népművelési szemléletű csoportvezetőket képezzenek, akik a helyi közösségekben és helyi kulturális hálózatban
működni tudnak.
A rendelet előírta, hogy művészeti csoportot csak megfelelő
szakképesítéssel lehet vezetni. A szakképesítés az intézet által
kiállított működési engedély volt, melyet 3 kategóriában állítottak ki. A C kategóriás működési engedély alapfokú képzést
jelentett. Ez a képzés négy féléves (két éves) volt.
A B kategóriás működési engedélyt adó tanfolyam szintén
2 éves középfokú oktatás volt, melyet kiegészített volna egy 1
éves felsőfokú képzés az A kategória megszerzéséért. A kategóriás képzés viszont nem jött létre.
Ennek a rendszernek több előnye is volt. A képzés a korabeli szakemberek által összeállított tematika szerint indult meg,
s ennek nagyszerűségét a későbbi évek gyakorlata igazolta. A
történelmi táncoktól a kezdő-haladó tánciskolákig, gyerektánc
koreográfiáktól a szalagavató koreográfiák betanításáig alkalmassá tették a csoportvezetőket a sokszínű, a helyi közösségek
által igényelt táncanyag betanítására. Másik előnye az volt,
hogy működési engedélyek birtokában az oktatók tiszteletdíjat
vehettek fel munkájukért. Sok művelődési házban főállású mű-
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vészeti munkatársként alkalmazták az intézetben végzett táncoktatókat. A tanfolyamra felvételi vizsga után lehetett bekerülni, amelyen vizsgálták a mozgáskészséget, ritmusérzéket,
mozgásmemóriát. Mivel oktatói képzés folyt, már alapkövetelmény volt az érettségi bizonyítvány.

Az intézeti képzés változásai 1989-től
A képzés rendszerében az új igényekhez igazodva változások
következtek be a hallgatók körében, a tanult tantárgyak vonatkozásában, és a végzettség hasznosítása ügyében is. Az új
tendenciák felismerése vezetett ahhoz, hogy változtatásokat
kezdeményezzek a táncos szakemberek segítségével. Ennek következtében a táncanyagot még szélesebb skálán oktatták. Néptáncok, történelmi társastáncok, tánciskolai táncok, versenytáncok és dzsessztréning szerepeltek a gyakorlati szakmai anyagban. A néptánc oktatását az indokolta, hogy a korabeli
táncversenyeken a standard táncok között versenyeztették a
csárdást, mint báli táncot. A táncos szakmai anyagot módszertannal egészítették ki, amely táncstílusonként más és más volt.
A 250 órás tanfolyam hivatalosan 460 órássá vált (valójában a táborokkal 576 órában folyt a képzés). Két éven át, minden második hétvégén 16 órában folyt az oktatás a Népművelési Intézet épületében, majd a Dagály utcai Művelődési Házban, ahol a kor elvárásainak megfelelő technikai körülmények
voltak. (Öltöző, zuhanyzók, modern oktatási eszközök).
A táncművészeti főiskolai képzés rendszeressé válásáig intézetünkben folyt az országszerte ismert társastáncoktató-képzés.
Erre a 17/1970-es MM rendelet adott lehetőséget. A tanfolyamra a társastánccal, versenytánccal kapcsolatban lévők széles köre jelentkezett 18 éves kortól. A felvételi vizsgán csak
érettségizettek jelenhettek meg, de ekkor vált gyakorivá, hogy
az amatőr versenytáncosok mellett diplomával rendelkező pedagógusok és népművelők is elvégezték kiegészítésként a tanfolyamot.
Az intézet társastánc pedagógus igazolványt adott ki, amit
széles körben tudtak használni a közművelődési intézményekben, iskolákban, és táncoktató vállalkozóként is.
A táncélet további változásai: a versenytáncok és divattáncok sportszerű versenyeztetése új tantárgyak beállítását tette
szükségessé.
Megnőtt a versenytáncok oktatásának óraszáma, majd
1995-ben új tantárgyként jelentkeztek a divattáncok. A táncok
sportszerű előadásmódja keményebb, a versenytáncok táncolását jobban elősegítő dzsessztréningek oktatásának igényét hívta
elő. 1997-től sportpedagógia, sportpszichológia oktatását vezettük be. A csoportos versenytáncok oktatásához segítséget nyújtott a formációelmélet és koreográfia. A kor kihívásainak megfelelően kulturális menedzser ismereteket is hallgattak a tanfolyam résztvevői. Tanfolyami tervet, óratervet, üzleti tervet is
készítettek.
Az elmúlt évtizedekben a kétéves alapfokú képző elvégzése
után kiadott okmány elnevezése és használhatósága is változásokon ment keresztül:
1990-ig működési engedélyeket kaptak a végzett hallgatók.
Az intézet a társastáncoktatás területén 155 Művészeti Oktatói
Működési Engedélyt adott ki.
1991-ben Alapfokú Társastánctanár minősítésű bizonyítványt kapott 53 fő, 1993-ban 40 fő, 1995-ben 44 fő.
1996-ban visszavonták a 17/1990-es rendeletet, ezért ettől
az időtől az intézetnek csak Igazolványt volt joga kiállítani,
mely Társastánc, Divattánc, Versenytánc kör, csoport, közösség vezetésére tett alkalmassá. Ilyen csoportvezető igazolványt 1997-ben 34 fő, 1999-ben 32 fő, 2000-ben 1 fő, 2001ben 40 fő, 2003-ban 25 fő és 2005-ben 20 fő kapott.
1996-ban és 1999-ben indítottam meg a versenytánc tréner továbbképzést. Ezeken a tanfolyamokon két éves képzés

A kulturális minisztérium által jóváhagyott alapfokú képzés
tantervét az alábbi szakemberek hozták létre:
Ásó István, Dr. Czine Mihályné, Csáki Emília, Felczán Béla,
Felczánné Nyíri Mária, Guller János, Dr. Kaposi Edit, H. Kovács
Éva, Köves Gizella, Dr. Novák József, Sarlós Dezső, Simay Zsuzsa, Stark Tibor, Szentpál Mária, Szerdahelyi Tünde, Vaikó Pálné,
Vészi János.
Az elméleti tárgyak a közművelődési gyakorlatot és a táncművészetben való elméleti jártasságot segítették. A tanfolyam
mindazonáltal igyekezett gyakorlatias lenni, és a táncórák száma is megnőtt. A tanfolyam teljes oktatási óraszáma 262 óra
volt. A havi egyszeri oktatás hétvégén zajlott, hogy a vidékiek,
vagy hétköznapokon dolgozó tanfolyami hallgatók is részt tudjanak venni az oktatásban. Nyári táborral egészítették ki a tanévet. Az első tanfolyamokra nagyrészt versenytáncosok kerültek be, közülük sokan voltak országos bajnokok, vagy magasabb
osztályos versenyzők.
Az első tanfolyam 1980 és 82 között jött létre, melyet 39 fő
végzett el. 1982-84-ig újabb 21 fő kapta meg működési engedélyét az intézetben.
Az alapfokú képzés magasabb szintre emelése az 1983-ban
indított B kategóriás tanfolyam feladata volt. Ennek a tanfolyamnak a tananyaga minden tantárgyból emelt szintű ismereteket adott. Bonyolult versenytáncfigurák és koreográfiák szerepeltek tananyagában. Az előző alapfokú tanfolyamok hallgatói közül 16-an végezték el az 1985-ben zárult tanfolyamot.
Az amatőr táncosok és táncos közművelődési szakemberek
között nagyon népszerű volt az intézet által szervezett és szakmai felügyeletével működő tanfolyam. Gyakorlati anyaga
ugyanis jobban segítette a táncklubokban folyó szakmai munkát, mint a Táncművészeti Főiskola periodikusan indított, balett centrikus társastáncoktató képzése. A 70-es, 80-as években
a táncsportban 90 %-ban az intézetben képzett oktatók működtek. A táncos gyakorlati tantárgyak vizsgái előtt tánciskolai
kezdő-haladó óravázlatot és éves képzési tervet kellett készíteni. Működési engedélyt a vizsgák letétele után csak az a hallgató kaphatott, aki valamelyik működő tánciskolában hospitált,
vagyis tanítási gyakorlatot szerzett táncoktatásból. Erről a tánciskolák vezetői adtak igazolást.
A tanfolyam az ország megyéiben is népszerű volt, az 1988ban két csoportban végzett C kategóriás tanfolyam 46 fős
hallgatóságának 70 százaléka már vidéki volt. A tanfolyamok
szervezését Simay Zsuzsa végezte, és az intézet akkori jeles
munkatársai különböző tantárgyak oktatását vállalták. A szakmai oktatásban a budapesti és a megyei táncélet legjobb oktatói vettek részt. Én 1988-ban kapcsolódtam be az intézeti oktatás szervezésébe, melyet Simay Zsuzsa és Guller János nyugdíjazása után hamarosan egyedül végeztem.
1989-ben az intézet kihelyezett tanfolyamot is indított Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol nagy táncélet volt, és sok
oktatóra lett volna szükség. Ezen a tanfolyamon 15 fő végzett.
Kihelyezett tanfolyamok viszont a későbbiekben nem indultak.
Ennek az volt az oka, hogy az intézet budapesti szakembergárdáját nem lehetett rendszeresen vidékre vinni.
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XIX. századi báli táncok tanítására készít fel. Emellett OKÉV
engedélyezésre vár a 120 órás Standard-latin versenytánc tréner tanfolyamunk, melyre a csoportvezető tanfolyamot elvégzett hallgatóink jelentkeztek.

zajlott, ahol 13-14 fő végzett évfolyamonként. A hallgatók 280
órás oktatás keretén belül a B és A osztályos versenytánc anyagot és a csoportos formációs versenytánc koreografálását tanulták. A tanfolyam elvégzése után standard-latin versenytánc
közösség szakmai vezetésére kaptak igazolványt. A fenti képzéseken megszerezhető bármely irat birtokában lehetett Magyarországon társastánc tanfolyamokat vezetni, versenytáncot
oktatni. Mivel nem volt másik oktatási forma, a magyarországi
tánctanárok jelentős hányada ezzel a képesítéssel rendelkezett.
Az intézeti tanfolyamokon szerzett tudással szakszerűen végezték munkájukat, és teremtettek amatőr táncművészeti közösségeket országszerte.

5. Továbbképzések:
Nyári tábor keretében, vagy 4-5 napos intenzív képzésként
rendszeresen tartunk továbbképzéseket társastáncból, versenytáncból, történelmi táncokból, modern táncból és szalagavató
koreográfiákból.
Úgy gondolom, hogy az intézeti képzéseket, továbbképzéseket folytatni kell, mivel a közművelődési hálózatban dolgozó
művészeti csoportvezetők elvárják az intézménytől.
Az ország számos kistelepülésén van igény a helyi táncélet
megindítására, és különböző táncstílusú csoportok igényes oktatására. Ezeken a településeken a képzésre jelentkező csoportvezetők nem főállásban, hanem munka vagy tanulás mellett
kívánnak táncoktatással foglalkozni. Sok helyen kialakult az
együttműködés a művészeti iskolák és a közművelődési hálózat
között, mivel az iskolai tehetségek a közművelődési intézményekben folytathatják amatőr művészeti pályafutásukat, melynek segítésére táncművészeti csoportvezetőket várnak.
A közművelődési terület elvárásai, és a magukat képezni
akaró amatőr táncosok és csoportvezetők igényei, továbbra is
indokolják a táncos képzések indítását intézetünkben.

Az intézeti oktatóképzést a 7/1998-as törvény jelentős hátrányba hozta. A törvény megjelenése után az intézetben megszerezhető igazolványok már nem voltak elegendőek bizonyos területeken való működésre, például a művészeti iskolákban, és csakhamar a vállalkozói igazolvány megszerzését is OKJ-s tanfolyamhoz
kötötték volna, amely a mai napig nem létezik. Az intézet számos
erőfeszítést tett ennek megindítására, de az igyekezet kicsorbult a
más irányú oktatási koncepció következtében.
Tanfolyami hallgatóink továbbra is elégedettek a képzéssel,
viszont nehezményezik, hogy csoportvezető igazolványuk „súlytalanabbá” vált.
A fentiek miatt a jelen képzési rendszerben tanulók összetétele megváltozott. Versenytáncosok kevesebb számban jelentkeznek, vagy kimaradnak az első év után, mert az itt szerzett tudással jó eséllyel indulnak a Táncművészeti Főiskola felvételi vizsgáján.
Mindezen változások ellenére az oktatás tovább folyik az intézetben. Az oktatás 1988-as belépésemtől folyamatos. Ennek
egyik oka az, hogy sokan nem tudják vállalni a 8 féléves főiskolai képzést, vagy főállásban más tevékenységet folytatva (igazi
amatőrök!) kiegészítésként foglalkoznak táncoktatással. Az intézeti képzésről a táncszakmában jelenleg is pozitívan nyilatkoznak. Az itt szerzett szakmai tudással sokrétű táncoktatói tevékenységet tudnak folytatni. Tanfolyamainkon sokszor járnak
hozzánk olyan hallgatók is, akik egyidejűleg a Táncművészeti
Főiskola hallgatói. Elsősorban a módszertani, táncpedagógusi
felkészítést dicsérik, míg a főiskolán – tömeges véleményük szerint – inkább táncosképzés folyik. Oktatóink elismert szakmai
tekintélyek.
Jelenlegi akkreditált képzéseink:
1. A kerettantervhez kapcsolódva iskolai pedagógusoknak
tartunk akkreditált táncos továbbképzést Gyermektársastánc
az iskolában címmel. Ezen a 60 órás tanfolyamon az óvodásokkisiskolások életkori sajátságainak megfelelő társastánc-ismeret
átadása folyik.
2. Társastánc, versenytánc csoportvezető címmel indított
képzési forma a fentiekben bővebben elemzett négy féléves oktatás, (jelenlegi óraszáma 360), melyet 56 órás nyári továbbképző táborral egészítettünk ki. Ez az oktatás NKÖM
akkreditációval rendelkezik.
3. Új kezdeményezésként 320 órás Modern tánc csoportvezető tanfolyamunk van, melyet a NKÖM akkreditált, s amelyet
8 fő végzett el 2005-ben. Kellő számú jelentkező esetén szeretnénk újra indítani.
4. Akkreditációs eljárásra vár a Történelmi Táncház Vezető 120 órás tanfolyamunk, amely régi reneszánsz, barokk és
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HÁROM KONFERENCIA PLUSZ EGY
somorjai Fórum Intézet igazgatója kapott felkérést, hogy számoljon be a szlovák – magyar kapcsolatok alakulásáról. A 10
éves, igazi sikertörténettel rendelkező intézet napjainkra számos kisebbségtörténeti, kisebbségpolitikai elemzést, kutatási jelentést tett le a tudomány és a politika asztalára. Románia európai uniós csatlakozásának várható és tervezhető hatásáról,
veszélyekről és esélyekről tartott előadást dr. Kötő József nyugalmazott államtitkár, színháztörténész, az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület elnöke.
Mint minden esztendőben, a három határon túli régió képviselői kulturális programajánlatukat ismertették a hallgatósággal. Az előadásokat program- és módszervásár egészítette ki.

Az új év első két hónapja három (plusz egy) konferenciával
figyelmeztetett, hogy a téli ünnepek után tempó- és szemléletváltásra, cselekvési stratégiák és programok kidolgozására kell
vállalkoznunk. A tanácskozások közvetlenül vagy közvetve
érintették a határon túli magyar művelődést – közművelődést
is, de mindegyiken többről volt szó ennél. A magyar társadalomban, gazdaságban, politikában, művelődéspolitikában zajló
egyes folyamatok jelenlegi stádiumában megfogalmazható, követendő értékekről, a hiányokról, az előrelépés külső és belső
akadályairól.
Kötődések és kihívások címmel rendezte meg a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet a Dialógusok elnevezésű konferenciafolyam 2007. évi, ezúttal már a 10. rendezvényét. Hagyományaikhoz híven a téma a
legaktuálisabbak, legégetőbbek közül került a nagy létszámú
tanácskozás elé. A január 11-12-ére megszervezett konferencia
abban is a korábbiak nyomdokán haladt, hogy idén ismét egy
másik megyei település adott neki otthont. Ezúttal Tiszaújvárosban találkoztak a hármas határ közelében élők: a Partium,
Kárpátalja és Felvidék művelődésszervezői, illetve BAZ megyei
partnereik. A haladás iránti elkötelezettség, a problémaközpontúság, a jó értelemben vett pragmatizmus, a mindig magas színvonalú szervezés érlelte meg a tanácskozás elfogadottságát. Ennek következménye, hogy a kormányzati szférából magas beosztású, felelős vezetők, szakemberek fogadták el az előadásra szóló
felkéréseket. A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára, Gémesi Ferenc tartott tájékoztatót az átalakulóban levő, a határokon kívül élő magyarságot érintő támogatási rendszerről, amely
a rendszerváltozás óta most éli át az első radikális átszervezést.
A Szülőföld Alapról szóló törvény módosításával megszűnt két
nagy, a kultúrát is érintő állami támogatási forrás: az Illyés és az
Apáczai Közalapítvány. Feladataik ellátása koncentráltan a
Szülőföld Alaphoz kerül. Dr. Harsányi László, a kulturális támogatásokban a folyamatosságot képviselő Nemzeti Kulturális
Alap elnöke az állam, a piac és a civil szféra alkotta támogatási
rendszer működési lehetőségeit, viszonyát elemezte. A határon
túlra irányuló állami mecenatúra legfontosabb feladataként a
határon túli magyar kulturális intézmények, szervezetek stabilitásának megteremtését jelölte meg. Fontos célkitűzésnek javasolta a szegregáltság megszüntetését, az együttműködések, közös
produktumok létrejöttének szorgalmazását (így például: Pécs
mint Európa kulturális fővárosa jelenítse meg a határon túli
magyar kulturális értékeket is; A magyar reneszánsz éve legyen
összmagyar teljesítmény stb.). A Nemzeti Civil Alap főosztályvezetője, Nemoda István az alap működéséről, az időszerűvé
vált megújulásról beszélt. A civil szféra működésének legfőbb
akadálya az átláthatatlan jogi környezet, a bürokratikus eljárási
gyakorlat. Különös érdeklődés kísérte Vásárhelyi Szilárdnak, a
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
programmenedzserének beszámolóját az Interreg program nyújtotta lehetőségekről.
A támogatói oldal mellett, a szakértői világ képviseletében
megszólalt Bárdi Nándor kisebbségtörténész. Áttekintést adott
az egyes regionális közösségekben zajló folyamatokról, a magyar
intézményrendszerről és a támogatási szerkezetről. A határon
túli magyar intézményrendszer képviseletében Tóth Károly, a

A Magyar Kultúra Napja délvidéki megünneplésének kísérő rendezvénye volt január 18-án a szintén hagyományos Kárpát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek fóruma,
melynek évről évre a Tisza menti Zenta ad otthont. (Az ünnepséget az azóta már lezajlott szerbiai választások miatt kellett
előbbre hozni.) A tanácskozásnak két kiemelt témája: (itt is) a
kormányzati támogatási rendszer átalakítása illetve a Kárpátmedencei magyar művelődési intézetek létrehozása, megerősítése, hálózatszerű működése, normatív finanszírozása. A tanácskozást bevezető előadásokat logikus láncra fűzték föl. Az
elsőt dr. Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikai főosztályának főigazgatója tartotta, a megújuló nemzetpolitika szemléletéről, irányairól, az európai uniós beágyazottság
kínálta lehetőségek racionális felhasználásáról, a térségi stabilizációról, a magyar kisebbségek új szemléletű támogatásáról. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium átalakított szerkezetében a
határon túli magyarság kulturális támogatásának ügye a tárca
közművelődési főosztályára került. Nagyné Varga Melinda főosztályvezető a korszerű közművelődés-fejlesztésről, az új közművelődési tartalmakról és módszerekről, főosztálya stratégiájáról beszélt. Az általa vázolt elképzelés a magyar közművelődés
intézményrendszerének egységét célozza meg. E szerint a szomszédos országokban élő magyar közösségek ún. ernyőszervezetei
mellett a többségi és a magyar állam normatív finanszírozását
élvező művelődési intézetek létesülnének, a már meglevő muravidéki illetve vajdasági működése pedig kiszámíthatóvá válna. Ezek az intézetek együttműködési hálózatban végeznék azt a
koordinatív, módszertani, képzési stb. munkát, amely eddig javarészt a civil szférán nyugodott s ettől esetleges volt. E hálózat
csomópontjában a budapesti Magyar Művelődési Intézet állna.
Az intézet kínálta szakmai lehetőségekről, a hálózatszerű működéshez való hozzájárulásról szólt Borbáth Erika főigazgató
előadása. Nem csak az intézeti tevékenység teljes vertikumát
ismertette, hanem egy, a jövendő intézetekkel leginkább rokonítható magyarországi megyei közművelődési intézet regionális
feladatrendszerét tárta a tanácskozók elé. Az előadások sorát itt
is dr. Kötő Józsefé zárta, aki hitet tett egy erdélyi magyar művelődési intézet létrehozása mellett.
A régiók képviselőinek hozzászólásában erőteljesen megfogalmazódott az igény a minőségi közművelődés megteremtésére, a
szakmaiság hiányának felszámolására, a képzésekre, az intézményesülésre, a professzionalizálódásra. Sajátos feladat a szórványban
végzendő közművelődési feladatellátás, amelyhez szintén magas
szakmaiságra, az anyanyelvű kultúrát tudatos és célzott eljárások-
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reztetésére, Magyarország markáns megfogalmazására az Unió
keretein belül, a kínálkozó lehetőségek felismerésére (és az azzal való élni tudásra), a háttérismeretekre épülő felelős döntésekre, közös fogalomhasználatra – és mindenek fölött az egymás
iránti bizalomra és együttműködésre. Magyarország az előttünk
álló 2007-2013-as időszakban olyan európai forrásokhoz fog
jutni, mint soha korábban és sokáig a későbbiekben sem. Bár
nem túl nagy ehhez a mozgástér, mégis olyan befektetési lehetőségnek kell tekinteni, amely a követő időszakokban is a fejlődés biztosítéka lesz.

kal fenntartó vagy rehabilitáló eszközrendszerre, képzett művelődésszervezőkre, anyagi biztonságra van szükség. A hálózatszerű
működés csak szakmai kérdésekre vonatkozhat, hiszen egyebekben
az egyes régiók erősen eltérnek egymástól.
Szerencsére a jövendő együttműködés több mint évtizedes
munkára támaszkodik, hiszen a jelen levő civil szervezetek –
kvázi intézetekként – a rendszerváltozás óta elláttak hasonló
feladatokat (például a magyar kulturális kormányzattal való
partnerkapcsolatban).
A harmadik tanácskozás Budapesten zajlott le február 6-7én. Szervezője a Magyar Tudományos Akadémia négy kutatóintézete (világgazdasági, politikatudományi, szociológiai és etnikai-nemzeti kisebbségi). Témája Az európai integráció következményei és hatása Magyarországon. Az előadások száma
meghaladta a harmincat, ezeknek még fölsorolására sem vállalkozom. Csak a mindhárom konferenciát érintő gondolatokat,
fölmutatott tényeket emelném ki. Az előadók a mezőgazdaságtudomány, az európai tudományok, a szociológia, a közigazgatás, a politikatudomány stb. berkeiből érkeztek. A sok színből
összetevődő Magyarország-kép inkább cselekvésre, mint elégedettségre sarkallt. Stratégiaalkotó kedvünk növelésére, az állami, az üzleti és a civil szektor feladatainak jól körülhatárolható
megfogalmazására, a régiók, a kistérségek és a települések jogi
és pénzügyi megerősítésére, az innovatív szemlélet meggyöke-

A negyedik konferenciát a Magyar Művelődési Intézet szervezte Tudás – kreativitás – fejlesztés címmel. Mivel a Szín –
Közösségi Művelődés e lapszáma részletesen foglalkozik vele,
csak kiemelek egy gondolatot, amelynek a közösségfejlesztőket,
a művelődésszervezőket, a jobbító szándékú értelmiségieket
közvetlen módon is tettre kell késztetnie, és rímel az ismertetett három tanácskozás egyik legmarkánsabb mondanivalójára.
Gondjaink fészke a bizalomra épülő együttműködés hiánya.
Hovatovább a gazdaság fejlődését direkt módon akadályozó tényezővé válik, nyakát szegi a tőkebefektető szándéknak, a nemzeti közösséget megjelenítő politikai aktivitásnak és így tovább.
Nem egy szűk szakma belügye már. Ám ettől felelősségünk terhe nem csökken.
Kálóczy Katalin
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STRATÉGIAI TERVEZÉS
Ismeretbővítés Balatonalmádiban
tak. Ez tulajdonképpen a lisszaboni elképzelések környezettel
kapcsolatos vetülete, mely szerint figyelembe kell venni a természeti környezet eltartó képességét.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Programok Főosztálya még 2006 őszén minden
régióban együttműködést kezdeményezett egy-egy kistérséggel,
melynek közművelődési koncepciója elkészítéséhez szervezési
támogatást, és szükség esetén szakmai segítséget is nyújtunk. Ez
utóbbi elképzelés egyik állomásának szántuk a balatonalmádi
találkozót, melyre meghívtunk minden partner-kistérségből
néhány olyan résztvevőt, akik leginkább érdeklődnek a téma
iránt, és remélhetőleg fontos szerepet töltenek majd be az adott
kistérség kulturális arculatának kialakításában.
A több mint harminc résztvevőt Tisza Gabriella, a főosztály
vezetője köszöntötte.

A Közösségi Stratégiai Iránymutatások című írás a kohéziós
politika alapdokumentuma, mely a 2007-2013. közti időszakra
szól, és a legelmaradottabb végek, valamint a nagyvárosok fejlesztését tárgyalja.
Magyarország is elkészítette a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramot, majd az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót,
mely a távlati célok prioritásait, eszközeit tartalmazza. A terv
szerint 2020-ra hazánk az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő országa lesz. Az Országos Területfejlesztési Koncepció a területi kohézióra koncentrál.
Az említetteken kívül vannak más meghatározó programok
is, melyek a nagy stratégiák tartópilléreit adják.

Az előadások sorát Németh János, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium vezető főtanácsosa nyitotta meg, aki – mintegy az
alaphangot megadva – Óda a Projekt Ciklus Menedzsmenthez
címmel mutatta be azt az életciklus modellt, mely a kistérségi
identitás kialakításában igen nagy jelentőséget tulajdonít a
kultúrának. Beszélt a közművelődési stratégia kulcsterületeiről,
melyeket – fontosságukat érzékeltetve – pilléreknek nevezett.
Megemlítette, hogy az elképzelések szerint – a közművelődési
tevékenység összefogása érdekében – Regionális Kulturális Fejlesztési Intézetek fognak alakulni.

Cserháti Ferenc (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) előadása a területfejlesztés intézményrendszeréről
adott tájékoztatást. A gazdasági megszorítások ezen a területen
is éreztetik hatásukat, de a területfejlesztési alapelvek nem változnak. A 2013-ig tartó középtávú feladatok során kialakulnak
a pólusvárosok, melyekből minden régióban egy, a Közép-dunántúliban kettő – Székesfehérvár és Veszprém – lesz. A hosszú
távú tervek a 2020-ig terjedő időszakra vonatkoznak. A kistérségekben területfejlesztési koordinátorok lesznek a téma felelősei, az ő elérhetőségük a www.otm.gov.hu honlapon olvasható.
Az Országos Területfejlesztési Tanács a miniszter legmagasabb szintű konzultatív szervezete, melyben miniszterek és a
Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökei, valamint civilek képviseltetik magukat. A tanácsok szerepe egyre jelentősebb, amit
jelez az a tény is, hogy az elnöki posztot most már főállású szakember tölti be.
Az igényekhez igazodva Térségi Területfejlesztési Tanácsok
is alakultak a Balaton és a budapesti agglomeráció fejlesztésére.
Ilyen jellegű intézmények más területen is létrejöhetnek.

Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója a regionalitás értelmezéséhez
szükséges alapelvek tisztázásával kezdte előadását. Felvázolta a
régiótípusokat, a különböző rendeződés során létrejött kistérségek típusait, majd kitért azokra a tényezőkre, melyek a régiók
közti különbségeket okozzák. Ez utóbbiak változása az adott térség kulturális életében, a közművelődésben is szignifikánsan
éreztetik hatásukat. A régióra vonatkozó általános elképzelések
mellett szerepet kap a lokalitás is. A jövőkép megfogalmazása
során az önállóság megőrzését is figyelembe kell venni.
Az intézet modellprogram beindításával, és a meglévő kulturális fejlesztési elképzelések feltérképezésével járult hozzá már
eddig is a kistérségi stratégiák elkészítéséhez. A kérdőíves felmérés tanúsága szerint a megkérdezettek az infrastrukturális fejlesztést sokkal fontosabbnak tartják, mint a humán erőforrással
kapcsolatos teendőket.

A Megyei Területfejlesztési Tanács szerepe némileg elsorvadt, pénzosztó szerepe megszűnt. Koordinatív feladatokat lát
el a kistérségek között és kapocs a régió felé. Ugyanakkor a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok szerepe megnőtt. Mindegyikben
regionális végpontokat alakítanak ki. A jelenlegi 168 kistérségből 48 hátrányos helyzetű, ezek könnyebben hozzájuthatnak
az uniós pénzekhez. Listájuk – egyéb hasznos információk mellett – a VÁTI honlapján a Területi Információs Rendszerből
(TEIR) érhető el.
Az Operatív Programokból 15 került kidolgozásra. Ezekből
hét területi, hét ágazati, egy pedig a végrehajtást szolgálja. A
pályázó minden esetben közvetítő szervezettel találkozik. A
monitoring bizottságok tagjainak legalább a felét társadalmi
szervezetek delegálják.

Az előadást követő hozzászólások során Péterfi Ferenc – a
trendekkel szemben – a belső erőforrások pontos meghatározására, Dózsa György pedig a helyi akarat figyelembe vételének
fontosságára mutatott rá.
Gódor Csaba területfejlesztési szakértő is – mielőtt rátért az
Európai Uniós és regionális fejlesztéspolitika ismertetésére – kifejezte azt a véleményét, hogy egy bizonyos technikai szint elérését követően az emberek a szellemi értékekre vágynak.
Az Európai Unió országai Lisszabonban célul tűzték ki,
hogy a közösség 2010-re a világ legversenyképesebb gazdaságává váljon. Ezt az elképzelést a félidei értékelés során újra kellett
fogalmazni. Időközben – 2003-ban – Göteborgban megjelent a
fenntartható fejlődés koncepciója, amit 2006-ban módosítot-

Dr. Veres Lajos, a Hazai Fejlesztési Zrt. igazgatója Bevezetés a stratégiai tervezésbe címmel tartotta meg előadását. A te-
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A lakosság és a civil szféra bevonása nélkül elképzelhetetlen a megvalósítás – ez a folyamat egyébként fontos konfliktuskezelő eszköz is.
A fejlesztési koncepció tizenöt évre szól.
Több forgatókönyvet kell felvázolni, meghatározva a minősítés szempontjából fontos tényezőket – a legnagyobb veszélyt a
lakosságcsökkenés jelenti.
A forgatókönyveket elemezve ki lehet választani a legkedvezőbbet, és ebből határozhatjuk meg a kitörési pontokat.
A célpiramis elkészítéséből kapjuk meg az optimális jövőképet.
A stratégiai program hétéves ciklusra készül.
A jó forgatókönyv egyes elemeit rugalmasan lehet kezelni.
Akkor lehetünk eredményesek, ha minden lépéshez meghatározzuk a felelősöket.
A monitoring rendszer nálunk még gyerekcipőben jár, de
nagyon fontos abból a szempontból, hogy menet közben odafigyelve, ne térjünk el az eredeti céloktól.
Egy stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
A rövid távú tervezést – három évre szóló – nevezzük
operatív programnak, amivel mostanában legtöbbet találkozunk.

rületfejlesztés koronként is változik, hiszen a néhány évtizeddel
korábbi ivóvíz, szennyvíz, gáz, telefon és egyéb programok már
megvalósultak, de mindig vannak aktuálisak, mint például a
hulladékkezelés, vagy az ivóvízbázis fejlesztése.
A stratégia elkészítéséhez különböző irányultságú felméréseket kell végezni. Egy közösség fejlettségi szintjét az így vizsgált mutatók – jövedelem, foglalkoztatás, a népesség mozgása…
– alapján lehet meghatározni. Érdekes, hogy a munkanélküliség nem ad reális képet, mert például Finnországban magasabb,
mint nálunk, mégis fejlettebb szinten állnak, a munkanélküli
segély három-négyszerese a mi minimálbérünknek.
A várható élethosszra vonatkozó elemzések azt mutatják, a
helyzet egyre romlik, tehát a mostani állapot nem fenntartható.
A stratégia-alkotónak SWOT analízist is kell végeznie,
melynek során fontos a külső és belső adottságok, körülmények
értékelése, de a stratégiaalkotás során a legfontosabb feladat a
célok egyértelmű meghatározása.
Kósa Beatrix, a Hazai Fejlesztési Zrt. üzletágvezetője kitért
a rendezési tervek figyelembe vételének fontosságára. A stratégiai tervezés során azt határozzuk el, hogy milyennek szeretnénk látni az adott térséget 15-20 év múlva. A tervezés legfőbb
célja a forráshoz jutás.
A tervezés első fázisa a helyzetfeltárás.
Tükröt kell tartani a térség elé. A külső szakember bevonására szükség van, mert a helyben élőkben nem alakulhat ki reális kép saját környezetükről. Minden mozzanatot egy magasabb
szintű tervezési egységbe kell ágyazni.
A külső szakemberek bevonása bizalmi kérdés is, hiszen nekik alaposan meg kell ismerniük a valós gazdasági lehetőségeket is. Igen fontos a környező településekkel, valamint a nagyobb földrajzi egységben történő összehasonlítás, mert elképzelhető, hogy helyben elégedettek a megvalósított fejlesztésekkel, de nem vesznek tudomást arról, hogy máshol sokkal intenzívebb volt ez a folyamat.

A hallottak mintegy összefoglalásaként és a gyakorlatba való
átültetése gyanánt, a résztvevők két csoportban – Kósa Beatrix és
Sudár Anna irányítása mellett – végezték el egy adott település
valós helyzetfeltárása megismerését követően, különböző tényezőket alapul véve a forgatókönyv-változatok kialakítását.
A kistérségi modell programokról bővebben a
www.erikanet.hu internetes oldalon, a szakmai programok
részben lehet bővebben olvasni.
A Regionális Programok Főosztálya folytatja a kistérségekkel kapcsolatos ismeretbővítést és tapasztalatcserét. A megkezdett folyamatba bármely kistérségi kezdeményezés bekapcsolódhat.
Kereszti Ferenc
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TUDÁS ÉS TANULÁS
A következő sorok elé kívánkozik, hogy nem oktatáskutatóként, hanem több évtizedes oktatói tevékenységet maga mögött tudó személy természetes odafigyelése megnyilvánulásaként, a téma iránt érdeklődőként nyilatkozom meg.
A tudományt művelője szempontjából tanulásnak fogom
fel. Az alapvető különbség – amennyiben egy zeneművészeti
példa beillesztése nem dehonesztáló – hasonló ahhoz, ami a
kottából való zongorázás és a prima vista, az első látásra történő
visszaadás között van. A kotta tanulmányozásán túljutott személy jól ismeri a zenei anyag struktúráját, ismeri a zenei részelemeket, a témákat és ezek kapcsolatát, miközben a prima
vistá-ra vállalkozó korábbi, általános ismeretei alapján bízik abban, hogy menet közben képes uralni a fellépő helyzeteket és a
megfelelő választ fogja adni a zenei anyag értelmezésében.
Az új ismeret megfogalmazása előtt a kutató két dolgot
„tud”: a világ megismerhető, ugyanakkor rendszerbe foglalható
szerkezeti elemekkel leírható. Amikor az új összefüggéseket feltárja, az episztemológiai alapokon túl módszertani ismeretei
vannak. Tevékenysége, meggyőződésem – ezt a kifejezést használom, nem lévén az oktatástudomány művelője – megfeleltethető, mi több egyenértékű a tanulással. Csakhogy ő elsőként
tanul meg valamit, s nem másoktól vesz át immár igazolt és a
tudományos kánonok által elfogadott ismereteket. Kérdésünk
vonatkozásában érdemes azzal foglalkozni, hogy az így szerzett
ismeret miként viszonyul a már leülepedett, a tudományok által elfogadott és továbbadásra érdemesített tudáshoz. Hiszen
éppen az ismert és ismeretlen dichotómiája vezet el az
andragógia dilemmájához: érdeklődés avagy érdek az ismeretszerzés motivációja.
A tudós kutató esetében az érdeklődés megléte egyértelmű,
amikor a tanulás – ez esetben az új ismeret megfogalmazása –
cél. Belső vágy hajtja, személyi beállítottság, amikor megérteni
kíván valamit, s a folyamat rendkívüliségét éppen az adja meg,
hogy az ismeret határán, az ismeretlen világának visszaszorításával teszi ezt. Tudja, sőt: mindenki másnál jobban tudja, mit
jelent az új tudásterület kialakítása, mekkora értéket képvisel
kisebb vagy nagyobb közössége számára. Landnek nem lehettek
kétségei, hogy mit jelent az új eljárás és készülék, az általa létrehozott polaroid kamera. Természetesen, az atombomba létrehozói is tudták, mit jelent az a tudományos produktum, amelyet létrehoztak. Einstein, de még inkább az őt fellépésére kapacitáló Szilárd Leó és Robert Oppenheimer azt nem tudták,
nem vették figyelembe, hogy az emberiség történelmében nincs
olyan megalkotott eszköz, amelyet ki ne próbáltak volna. Vagyis Hirosimát és Nagaszakit csak részben értelmezem háborús
eseményként, mert fellelhető benne a megállíthatatlan emberi
kíváncsiság és magamutogatás. A „ki a felkészültebb”, a „ki tud
többet” motívuma. A bombák bevetése ellen a tudósok sem
előzetesen, sem utólagosan nem tiltakoztak. Tudom: a nyilvános tiltakozásnak akkor semmi esélye nem volt.
Teller Ede 1993-as MTA székfoglaló előadásában összefoglalja a történetet, sok izgalmas adatot, háttér-információt tudunk meg tőle, de arról egy szó sincs, hogy a Los Alamos atomközpontjában együtt dolgozó tudósok tiltakoztak vagy tiltakozni akartak volna a bomba bevetése ellen. Pedig az akkori hábo-

Jelen szöveg egy folyamatosan tanuló ember reflexiói a tanulásról.
Ha valaki azt állítja önmagáról, hogy folyamatosan tanul, az
mindig magyarázatot követel. Ugyanis az élethelyzet függvényében kell az állítást értelmezni. Hiszen arra a kérdésre kell
első sorban válaszolni, hogy minden ismeretszerző tevékenység
tanulásnak minősül-e?
Eszembe villan a második világháború utáni idők korszakos
felfedezéséről, a polaroid fényképezőgép megalkotásáról egykor
olvasott történet. A kutató neve az idők során kiesett az emlékezetemből, de a Wikipédia lexikonból hamar kiderül, hogy
Edwin Land az, akire utalok. Ez a tudós ember az eljárás elméleti kidolgozása és a készülék gyakorlati megalkotása során 535,
találmányi diplomával elismert felfedezést tett, különböző érdemoklevelekkel tüntette ki egy sor egyetem (Harvard, Yale,
Columbia, Carnegie Institute of Technology, Willams College,
Tufts College, Washington University, Polytechnic Institute
of Brooklyn, University of Massachusetts, Brandeis
University), és közben megszerzett több doktori címet. Még az
is a történethez tartozik, hogy Land diákévei elején, valamikor
a harmincas években fedezte fel a témát, és annyira a rabjává
vált, hogy akkor otthagyta az egyetemet és később iratkozott
vissza – tudom meg immár friss információként a vele kapcsolatos kutakodásaim során.
A kérdés tehát: Land és az ő helyzetében lévő kutatók tanulnak, miközben elérik tervezett-vágyott elméleti és/vagy
gyakorlati céljukat? Ha a tanulást klasszikus értelemben veszszük, akkor igencsak nehéz a válasz. Mert alapértelmezésben a
tanulás „a minket körülvevő világ befogadása, az ahhoz történő
alkalmazkodás, az élethez szükséges készségek elsajátítása”, egyfajta kötelező szocializáció. „A tanulás a szokásos értelemben
vett iskolai tudás és az új készségek elsajátításán kívül fontos
szerepet játszik az érzelmi fejlődésben, a társadalmi érintkezésben, s a személyiség fejlődésében is. Megtanuljuk, mitől féljünk, mit és hogyan szeressünk, hogyan kell udvariasnak lenni,
hogyan viselkedjünk különböző helyzetekben és így tovább.”
(lásd: http://www.szulo.hu/ iskola/tanu.htm#tanu, 2007. II.
28.), aminek értelmében a megszerzendő tudást elvárja a társadalom, tehát az iskolában a kemény elszámoltatás, nem olyan
rég még a fenyítés is rendjén való dolgok voltak.
Ebben az értelemben Land és társai nem tanulnak, természetesen: a motiváció, a társadalmi elvárás velük szemben nem
a szocializáció, a képlet sokkal komplexebb, amelynek a felfejtése komoly feladat. Az egyetemet odahagyó Land éppen a tanulás egyik módjáról mondott le azért, hogy a maga módján
tanulhasson. Mert a sok száz szabadalom mögött olyan ismeretek és összefüggések feltárása és összekapcsolása van, amelyek
alapját képezik valaminek, egy új értelmezésnek: egy korábban
nem ismert összefüggésnek a tudásunkba való beépítése. Tehát
általános tudásunk gyarapodott azzal, amit Land feltárt és egy
készülék erejéig rendszerbe szerkesztett. Ezt a tudást előbb ő
maga sajátította el, vagyis túllépett az akkor létező tudás határán. Az ismeret megalkotása, a mai világ szóhasználatával élve
termelése milyen kapcsolatban áll a tanulással? A kérdés legalább annyira izgalmas, mint amennyire indokolt.
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akinek ha más területen nem, de a gyógyszereket illetően folyamatosan tanulnia kell?… A sor folytatható. És kiterjeszthető, mert ma már a számítógép nem csupán bevonult az élet
minden területére, de a változás folyamatos, aki mondjuk 10
éve megtanult a gépen dolgozni, s közben nem frissítette ismereteit, az ma aligha boldogul első nekifutásra a mai gépekkel és
programokkal.
Kérdezzünk tovább. Tekinthető-e ez a felnőttkori tevékenység, az alapismeretek idézett módon történő folyamatos kiegészítése elsajátításnak? Szerintem nem. Ezt is tanulásnak tekintem, ugyanis tudatos, sokszor fáradságos tevékenység, és nem
valaminek a spontán, erőfeszítés nélküli elsajátítása. Bár az elsajátítás harmadik jellemzőjét, a formális keretek hiányát illetően már nem látok különbséget a tanulás ezen formája és az
elsajátítás között.
Végül arra a kérdésre kívánok röviden reflektálni, hogy a
taglalt rendkívüli felnőttkori tanulás-formák esetében a motiváció külsőleg avagy belsőleg kondicionált? Véleményem szerint az emberben természetes igény (lehet), hogy értse korát.
Tudom, mindenkinek van egy világlátása és felfogása, amely
mint fogalmi háló, a világot számára elfogadhatóvá és értelmezhetővé teszi. Ennek segítségével alakít ki kategóriákat, sorol be eseményeket neki fontosak és nem fontosak közé. A
kérdésem az, hogy a nem fontos kategória kialakítása mennyire
tudás-függő? Ha valamire azért nem reflektálok, mert nem találom az életem kereteit illetően relevánsnak, ha tudom, hogy
rám nincs hatással, akkor a viszonyulás tudatos, egy értékelési
folyamat eredménye. De ha valamit nem értek meg, nem látom
át például – falusi környezetem keretei között – a globalizmus
lényegét, akkor a nem odafigyelés alapja a helyzetből is fakadó
ignorancia, a tudás hiánya.
Elvben mindenki érteni kívánja korát, és elvben mindenkinek vannak válaszai a kihívásokra, az új jelenségekre. De ha
ezt a tanulást úgy értelmezzük, ahogyan a szakirodalom teszi
(„A szociális tanulás a tanulás általános formája, amely az emberi közösségekben megy végbe. Lényege, hogy a csoport tagjai
átadják és átveszik a közösség kultúráját [viselkedésmódokat,
szokásokat, normákat, értékeket]. A szociális tanulás formája,
hogy elsajátítjuk azokat a szerepeket, amelyeket a közösségben
be kell töltenünk. Olyan közösségekben, amelyek stabilak vagy
csak lassan változnak, a viszonyok egyszerűek és áttekinthetők.
Ilyen körülmények között általában elegendő az élet egy meghatározott szakaszában, spontán módon végbemenő tanulás. A
modern közösségekben [komplex nagy szervezetekben] a szociális tanulás már nem zökkenőmentes, konfliktusokon, válságokon át vezet: identitásválság, integritásválság. A modern közösségek szervezett módon tanítanak és tanulnak.” Lásd: Bandura,
A.: Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N. J., 1977.), akkor a motiváció már nem csupán az érdeklődés, hanem bizonyos potenciális konfliktusok, a helyzet nem értéséből fakadó
téves lépések elkerülése.
Ez a motiváció pedig immár egyszerre, párhuzamosan külső
és belső: egy külső feltétel felismerése és annak önmagamra való érvényesítése.

rús helyzet a bevetést nem indokolta, sőt katonai vezetők kimondottan szükségtelennek ítélték. Akkor ezt a tudósok is tudták – hiszen éppen ők hivatkoztak katonapolitikai szempontokra, amikor a projektet az amerikai elnökkel elfogadtatták.
A kutatók esetében olyan alkotáslélektani és a tudományos
világ működésére jellemző tényezőkre kell gondolni, mint például a tudás visszaigazolása. Ugyanis az a tudás, amit mások, a
kutatás intézményei nem regisztrálnak, amely nem kapott nyilvános bizonyítást – közösségileg nem létezik. A tudós ezért akar
megmutatkozni, a tudósnak ezért kell megmutatkoznia kisebb
vagy nagyobb közössége előtt. Hirosima a kontextus vonatkozásában fontos: az atomot követő hidrogénbombát már egy korall-szigeten robbantották fel és bizonyságnak ez elegendő volt.
Vagyis: Hirosima helyett az atombombát is felrobbanthatták
volna bárhol, a tudóst az érdekelte: lássa miként működik a
szerkentyű. Ha erről le tudott volna mondani, feltételezem, tiltakozott volna a bevetés ellen.
Ez a tudós-megmutatkozás immár túlnő az érdeklődésen. Itt
jelen van egyfajta (ön)érdek: a kutató igénye, hogy elismerjék.
A tudományos világ minősítő struktúrái vegyék észre, vegyék
lajstromba és értékeljék a teljesítményét. Mert ez a fajta tanulás, éppen mert újat hoz létre, nem választható külön az értékeléstől. A tudomány világa nem csak eszmei világ, ahol az ismeretek „lakoznak”, hanem intézményi struktúra is, meg finanszírozási rendszerek, meg a kutatónak járó anyagi elismerés is. A
kutató számára a tanulás – napi tevékenység, munka. Ha munka, akkor mérni kell, valamilyen tervezést feltételez, aminek
alapján a támogatás megadható. A tudományos munka ezek
szerint mutat némi hasonlóságot a gyermekkori (iskolai) tanulással, amikor előre megszabott feladat létezik, és van számonkérés is (a finanszírozó részéről). A hasonlóság formai, természetesen.
Azt nem gondolhatjuk, hogy ez esetben a felnőttkori tanulásnak olyan esetével állunk szemben, amikor az érdek nem tudatosul. Igenis az érdek – az eredmény be- és felmutatása, a
„publish or perish”-szindróma – meghatározza a kutatói alapállást, hiszen ennek alapján nyerhető el bizonyos fórumok potenciális támogatása. Akkor pedig, nem minden felnőttkorban
végzett tanulás sorolható be az andragógia által szokásos módon
tárgyalt felnőttkori tanulás esetei közé. A hasonlóság a kutatás
és a felnőttkori tanulás között abban a vonatkozásban valóban
létezik, hogy a tanulással/tudással az illető társadalmi elismertségre törekszik, környezetének és bizonyos köröknek a tiszteletét kívánja megszerezni – azt a bizonyos presztízst. Ugyanakkor
nagyon valószínű, hogy a munkahelyi feladatként végzett „tanulás”, a kutatás motívumai között nem fogjuk fellelni a korszerűség igényét, az meg szinte bizonyos, hogy a kutatót a társas
kapcsolatok léte és alakulása nem érdekli, amikor feladatát
végzi, ami nagyon fontos a felnőttkori kutatás elemzésekor.
A kutatást a felnőttkori tanulás sajátos esetének tekinthetjük, amelytől nem választható teljesen külön, de be sem sorolható a szokásos kazuisztikába.
Számomra további kérdés, hogy azok az emberek, akiket
munkahelyi feladataik folyamatos információszerzésre köteleznek, és egész életükben tanulnak, hova sorolandók? Példaként
azt a fizikatanárt említeném, aki ma integrált áramköröket tanít az iskolában, de amikor az 1960-as évek végén elvégezte az
egyetemet, akkor még a tranzisztorokig jutott el a világ. De azt
hiszem, szinte minden iskolai tantárgy (szakterület) esetében ez
a kérdés többé-kevésbé indokolt. És mihez kezdünk az orvossal,
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REGIONÁLIS EGYETEMEK, HELYI FELNŐTTKÉPZÉS
Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. A „Regionális egyetem” kutatás záró konferenciájának tanulmánykötete.
Debrecen, 2006, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 421 p.
Négy évig tartó nemzetközi kutatás záró konferenciáján elhangzott előadások írásos változatából, valamint a konferencia
ideje alatt megrendezett poszter-bemutatókból szerkesztette dr.
Juhász Erika azt a meglehetősen nagy terjedelmű, 421 oldalas
tanulmánykötetet, amelyben negyvenkét szerző írása olvasható. A Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának Neveléstudományi Doktori programja sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programra 2002-ben. A kutatás új információk feltárására vállalkozott „… a korszerű felsőoktatás/
harmadfokú képzés szervezésével (alapításával és fejlesztésével) kapcsolatban Európa eltérően fejlett, nyugati és keleti régiói között”.1 A
több mint negyven kutató, doktorandusz és egyetemi hallgató2
bevonásával elvégzett, „Regionális egyetem” elnevezésű, összehasonlító kutatás eredményeiről a Magyar Tudományos Akadémia
székházában adtak tájékoztatást a résztvevők, és ez a kötet is az
eredmények közzétételét, megismertetését szolgálja.
A művet Enyedi György professzor az alábbi bevezető sorokkal ajánlja az olvasónak: „A «Regionális egyetem» kutatás –
amelynek mind általánosítható tapasztalatait, mind nagyszámú részvizsgálatát tartalmazza e kötet – két, a rendszerváltozás során kibontakozó új jelenséget, a felsőoktatás szerkezeti átalakulását és az
erősödő regionalizmust kapcsolja össze. E két változás kölcsönhatásának vizsgálata nem szokványos, ha a kutatást irányító Kozma
Tamásnak köszönhetően nem is előzmény nélküli: mindenesetre
mindkét említett jelenségről sok új ismeretet szerezhetünk a kölcsönhatások elemzésének eredményeként”.3 Nos, a kiadást vállaló
Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete jóvoltából valóban értékes, sok szempontból is olvasásra érdemes tanulmánykötetet vehet kezébe az olvasó.
A kutatás a nagy, globális átalakulások helyi hatásait, azon
belül is Magyarország, Ukrajna és Románia felsőoktatási változásait elemezte. Pontosabban fogalmazva, Kozma Tamás kutatásvezető szavaival: azt vizsgálták, hogy a kelet-közép-európai átalakulások hogyan változnak át, térségi, helyi és intézményi oktatáspolitikákká. 4
A program két kulcsszava, a „regionális egyetem” és a
„Partium” térség magyarázatot igényel, hiszen e fogalmak jelentése sem a tudományos, sem a mindennapi közbeszédben nem
tisztult még le, ezért azt is mondhatnánk, hogy e szakkifejezések
hazai tudományos értelmezéséhez jelentősen hozzájárult ez a
kutatás.
A regionális egyetem, vagy főiskola: olyan intézmény, amely
helyi vagy térségi kezdeményezésre alakult, következésképp a
helyi-térségi gazdasági és társadalmi igényekhez alkalmazkodik.
Jellemzője, hogy szűkebb társadalmi körök, helyi közösségek,

önkormányzatok, alapítványok létesítik. Nem a nemzetközi tudományos közösség helyi képviselője, mint a klasszikus egyetemek, hanem inkább a helyi igények szakmai-tudományos kiszolgálója. Köztes, alternatív felsőoktatási intézmény. A regionális egyetem „hívői” és „igehirdetői” szerint ez, illetve ilyen
alapokon szerveződő lesz a jövő felsőoktatási intézménye.5
Partium névvel illették a kutatók azt a térséget, amely hét ukrajnai járásból, a romániai Máramaros, Szatmár, Szilágy és Bihar megyéből, valamint a magyarországi Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből áll. E kutatásban ugyan fantázianévként használták, de „… történetileg a Partium nagyjából
mégis olyan térséget fedett le, mint amilyenben a kutatást végezték”.6 A térség városait és vonzáskörzeteit az államhatárok
elkülönítették egymástól.
A tanulmánykötet borítóján, melyet Dallos Csaba tervezett
egy finoman megrajzolt ív, talán boltív, híd, szivárvány látható,
amely két, egymástól különálló foltot (fehér foltot), grafikai
elemet, vizuális térséget kapcsol össze. A 2002 júniusában megrendezett záró-konferencián, hasonló, egymás felé forduló, baráti atmoszférát, gondolati, emberi összekapcsolódásokat lehetett érzékelni. A kötet felidézi és dokumentálja ezt a sikeres
együttműködést.
Öt nagy témakörre, fejezetre osztotta a szerkesztő az írásokat, amelyek között műfajukat tekintve kutatás-záró, összegző
tanulmányok, empirikus rész-kutatási beszámolók, esszék és
publicisztikai írások is találhatók.
Az első fejezet a „Regionális egyetem” kutatás négy összefoglaló tanulmányát tartalmazza Kozma Tamás, Süli-Zakar István,
Pusztai Gabriella, Juhász Erika tollából. A kutatásvezető egyik
érdekes konklúzióját idézem a tudományos összefoglalóból: „A
regionális intézmények létrejöttének körülményei helyenként és koronként mások és mások – érdekes módon azonban a szervezeti
formák, amelyeket létrehoznak és a társadalmi funkciók, amelyeket
betöltenek, mégis igen hasonlóak.”7
A kutatás egyébként hat felsőoktatási intézményre terjedt
ki: a Debreceni Egyetemre, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolára, a Partiumi Keresztény Egyetemre, a Nyíregyházi Főiskolára és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskolai Karára. Az iskolai pályafutás
és a földrajzi helyzet összefüggéseit Pusztai Gabriella vezetésével
vizsgálták. Megállapították, hogy bár ennek a képzési formának
az a célja, hogy rövid idő alatt egyetemen könnyen kiegészíthető, magas szintű, s a munkaerőpiacon jól konvertálható tudást
biztosítson, a lakóhelyi hátrányok mérséklése a vizsgált régióban nem történik meg, s a fejletlen kistérségekben nem működik a térség felsőoktatási intézményeinek partikula-építő funkciója.8 A partikula – református főiskola más helységben műkö-

1
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 5/0060/2002 számú projekt
kutatási célja.
2
A névsort lásd a kötet 421. oldalán
3
Enyedi György: Ajánlás. 9. o.
4
Kozma Tamás: Regionális átalakulás és térségi visszhang. A „partiumi” felsőoktatás esete. 13. o.

5

Kozma Tamás nyomán
Kozma Tamás uo. 15. o.
7
Kozma Tamás uo. 19. o.
8
Pusztai Gabriella uo. 45. o.
6
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A hazai kutatások szervezői számára tanulságos lehet Juhász
Erikának a kutatásmenedzseléssel kapcsolatos tárgyilagos és
hosszabb távon is hasznosítható elemzése, amelyben többek között jelzi, hogy az alapkutatások mellet kisebb alkalmazott kutatások szervezésével lehet anyagilag megerősíteni a nagyobb,
több éves programokat.
Végül a kutatás egyik, az oktatási intézményi ellátással kapcsolatos konklúzióját idézem: az oktatáspolitika kiemelt feladata, hogy minden hátrányos helyzetű térségben biztosítsa a hozzáférést a felsőfokú, vagy „… a nem tisztán elméleti középfokú
képzésben résztvevők számára a felsőoktatás előszobájaként működő”9, úgynevezett félharmadfokú intézményekhez. Megjegyzem
azonban, hogy a helyi és a regionális felnőttoktatási intézmények, szervezetek elemzésére is érdemes lett volna kiterjeszteni
a kutatást. A felnőttképzésben több olyan intézményesült forma van (community college-ok, amerikai közösségi főiskolák, európai népfőiskolák, szabadegyetemek), amelyek tradicionálisan
ezt az „előszoba” funkciót látják el. További kutatásokat igényel a felnőttoktatás és a felsőoktatás „határvidéke” a
Partiumban, de valamennyi régiónkban is.

dő fiókja – a XIX. században a legnagyobb magyar iskolarendszer volt. Fénykorában ez a Dunántúlig terjedt, egész Csurgóig,
illetve Máramarosig. Évszázadokon keresztül viszonylag nagy
területen, közel 200 települést érintett.
A további négy nagy fejezet tanulmányainak szerzői az egyházi-, a kisebbségi oktatás, a felnőttképzés, a felsőoktatás, valamint a regionalitás kérdéseit dolgozzák fel. Ebből a nagyon
gazdag tematikából csak a felnőttképzéssel foglalkozó tanulmányok elemzésére vállalkoztunk.
Elsősorban dicséret illeti a szerzők erőfeszítését, hogy a most
kialakuló hazai felnőttképzési szakirodalmat tanulmányaikkal
gazdagítják, és ezzel segítik az andragógia tudományának megerősödését. Az alábbi jelentős, több esetben hiánypótlónak
mondható témakörről készültek a kötet Felnőttképzés című fejezetének írásai:
– felnőttek tanulását segítő országos stratégiai tervezés,
– vállalatok, munkahelyek szerepe a felnőttek tanulásában,
– szlovák-magyar határ menti együttműködések a felnőttképzésben,
– önismeret-fejlesztés felnőtt korban,
– felnőttek egészségnevelése,
– hátrányos helyzetű felnőttek képzésének módszertana,
– hátrányos helyzetű felnőtteket segítő mentorok képzése,
– minőségbiztosítás a felnőttképzésben,
– felnőttképzés az információs társadalomban.
A tanulmányokról összességében elmondhatjuk, hogy a felnőtt tanulók érdekében, és a felnőttképzés fejlesztése érdekében íródtak, ezért olvasására, továbbgondolásra feltétlenül alkalmasak. Ugyanakkor néhány kritikai észrevételt is teszek a
felnőttképzésről publikált szakcikkekkel kapcsolatosan. Az
alábbi, javítandó kutatás-módszertani, kutatás-etikai hiányosságokra hívom fel a figyelmet:
– Magyar nyelvű tanulmányban angol nyelvű, fordítást
nem tartalmazó szövegrészek, táblázatok, szakkifejezések jelennek meg.
– Fontos szakkifejezések, fogalmak (nem-formális, informális, learning by doing [sic!], tudás alapú társadalom) nincsenek
definiálva, kellően árnyalva és megfeleltetve a szélesebb nemzetközi és hazai szakirodalmi hivatkozásokkal. Így például az
„egész életen át tartó tanulás” szakkifejezés nem ágyazódik bele
egy oktatástörténeti folyamatba – újításként, új fogalomként
jelenik meg (pl. „Az egész életen át tartó tanulás szemlélete képezi
a mai és jövőbeni társadalmak alapját …”).
– Töredezetté, nehezen követhetővé teszi az önálló szerzői
gondolatok megértését a más szerzőktől vett nagy számú idézet
és hivatkozás.
– A kutatási eredmények megfogalmazása egyes szerzőknél
elnagyolt, hiányzik a bemutatott eredmény összevetése a témában már korábban lefolytatott hasonló kutatásokkal.
– A tudományos életben nem illik saját könyvet, publikációt, saját magunk által írt tanulmányban dicsérni.
– A tanulmányokban megjelenített tudományos problémákhoz a felsorolt szakirodalom szerénynek mondható. Nem
kielégítő a hazai és főleg a nemzetközi hivatkozások száma.
– Több esetben is a fejezetek belső tagolásának hiánya nehezíti a téma fókuszálását és a gondolatfűzés követhetőségét.
Ismételten hangsúlyozni kell azonban a tanulmányok értékét, hiszen mindegyik figyelmet érdemlő, az andragógiai oktatásban is jól használható szakcikk.

A tanulmánygyűjteményt közvetlenül a kiadótól, a Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1. szám alatti címre elküldött levélben lehet kérni.

9

Pusztai Gabriella: Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete. 47. o.
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PORDÁNY SAROLTA

A FELNŐTTOKTATÓK KÉPZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS JÖVŐJE
Afrika, Ázsia és a csendes-óceáni szigetvilág oktatásáról
burgi Deklaráció jelentőségét Youngman is abban látja, hogy a felnőttképzést multi-szektorális, a gazdaságfejlesztési politikák integráns részét képező területnek definiálja. A másik „nagy állomás” a
nemzetközi felnőttképzési politikában az ENSZ Millennium Fejlesztési Célok4 programjának meghatározása volt, ugyanis a szegénység,
a nőpolitika, az egyenlőség, az egészségügy és a környezetvédelem
mellett az oktatás is a kiemelten fejlesztendő területek közé került.
Az ENSZ 2005-ben tartott öt éves időtartamokra visszatekintő értékelései kitérnek a célok végrehajtása során jelentkező problémákra, így a felnőttképzés területén többek között a képzők képzésének szükségességére is. Youngman professzor a felnőttek oktatását
végző szakemberek képzésével kapcsolatban öt kiemelt vitatémát
ajánlott a szakmai közönség figyelmébe: a képzési programok minőségének problémáit; a felnőttoktatóknak a különböző képzési
helyzetekben betöltendő, többféle szerepét; a szakma elismertetésének, a professzionalizálódásnak a helyzetét; a felnőttképzők képzésével kapcsolatos nemzeti politikák minőségét valamint a nemzetközi együttműködés és hálózatépítés jelentőségét. Helyzetelemzése szerint a felnőttképzés, felnőttoktatás legnagyobb kihívásának a jövőben világszerte azt a különös helyzetet tekinthetjük, mely szerint egyre
több ember végez felnőttoktatást, ugyanakkor egyre kevesebben tekintik
magukat felnőttoktatónak. Szellemesen úgy foglalta össze ezt a paradoxont, hogy „egyszerre vagyunk mindenhol és sehol”.
A szerkesztők, Heribert Hinzen az IIZ/DVV igazgatója és
Hanno Schindele az IIZ/DVV ázsiai felnőttképzési együttműködéseinek koordinátora bevezetőjüket a könyv címében is szereplő, szakmai körökben meglehetősen divatos kifejezés, a
„capacity building” értelmezésével kezdik. Ez az általános fejlesztéspolitikai elképzelés a képességeit, lehetőségeit teljes mértékben kihasználó személy, illetve szervezet ideájára épül, melynek
eléréséhez világszerte három eszközt használnak: a képzést, a
szervezetfejlesztést és a hálózatépítést. A felnőttképzés és a
nemzetközi együttműködések fejlesztésében érdekelt szervezetek, így az IIZ/DVV is, ezen eszközökkel kívánják megvalósítani az ENSZ 2000-es Millennium Fejlesztési Célok (MDGs) elnevezésű programját, valamint az 1990-ben (Jomtien) deklarált
Oktatás mindenkinek! (Education for All - EFA) címen meghirdetett, majd 2000-ben, Dakarban pontosított célkitűzéseit. A
szerkesztők alapos munkát végeztek, ugyanis ennek a több évre
kiterjedő, igen sok ország szakembereit mozgató munkának
minden mozzanatát pontosan dokumentálták ebben a kiadványban, így módszertani bemutató anyagként is forgathatjuk.
Nem csak az összefoglaló tanulmányokat közlik, hanem a résztvevőkről készített fotókat, a konferenciák részletes programját
is. Így értesültem arról, hogy előadást tartott Chia Mun Onn is,
a Szingapúri Felnőttképzési Szövetség elnöke, akit – civil nemzetközi együttműködéseink eredményeként – már két alkalommal
is vendégelőadóként fogadhattunk hazánkban.5 Sajnálattal ál-

Heribert Hinzen – Hanno Schindele (eds.): Capacity Building
and the Training of Adult Educators – Present Situation and Recommendations for the Future in Africa, Asia and the Pacific. – International Perspective in Adult Education 52 issue. Bonn, 2006, The
Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (IIZ/DVV)
A kötet Afrika, Ázsia és a csendes-óceáni térség felnőttoktatóinak képzéséről ad részletes tájékoztatást. A helyzetelemzés
megfogalmazásához a tanulmánykötetet kiadó intézet dolgozói
meglehetősen nagy munkát végeztek 2005-ben. Először ugyanis
elkészítettek egy kérdőívet, amelyet eljuttattak az érintett térségek felnőttoktatók képzésével foglalkozó egyetemeihez és
non-profit oktatási intézményeihez, az így összegyűjtött adatok
és tapasztalatok eredményét megvitatták a szakterület kiemelkedő kutatóinak, kormányzati képviselőinek és civil szakembereinek szervezett konferencián, majd két további úgynevezett
követő-konferencián. Végül mind az ismeretszerzési folyamatot, mind a kapott eredményeket ebben a tanulmánykötetben
dokumentálták. Ilyen nagyléptékű, átfogó, több kontinenst
érintő szakmai program megvalósítására csak olyan széles nemzetközi hálózattal működő szervezetek, intézmények képesek,
mint a Német Népfőiskolai Társaság Nemzetközi Együttműködési
Intézete (IIZ/DVV),1 amely évtizedek óta végzi a világ egészére
kiterjedő kapcsolatépítő, koordináló tevékenységét a felnőttképzés területén.
A sorozat köteteit általában angol és német nyelven jelenteti meg az Intézet, de számos kiadványt kisebb országok nyelvére, így például magyarra is lefordítanak. A térítés nélkül
megrendelhető publikációk terjesztésével – márpedig meglehetősen nagy példányszámban jelennek meg a kötetek – az
IIZ/DVVV a felnőttképzés elméletének és gyakorlatának megismertetését, a szakembercsoportok közötti együttműködések
erősítését kívánja elérni.2 Egyébként fő célcsoportjuk az európai, azon belül is a dél-, a kelet- és közép-európai felnőttoktatással foglalkozó szakemberek.
A kötet nyitó tanulmányában a botswanai egyetem professzora, Frank Youngman3 tömören összegzi a felnőttképzés ügyével foglalkozó világszervezeteknek a felnőttképzés és a gazdaságfejlesztés
kapcsolatáról az utóbbi évtizedben kiadott állásfoglalásait, nyilatkozatait. Nagy rálátásról tanúskodó írása is bizonyítja, hogy több
mint huszonöt éve aktívan részt vesz a világszervezetek rendezvényein, világkonferenciáin, és már több tanulmányában is elemezte
az ENSZ, az UNESCO valamint a világ felnőttképzési kutatóit,
szervezeteit összefogó ICEA tevékenységét. A hazai szakemberek
ezek közül a szakmai világesemények közül legrészletesebb tájékoztatást az 1997. évi Hamburgban tartott UNESCO konferenciáról kaptak, melyet CONFINTEA V néven jegyzünk. A Ham1
Tevékenységéről bővebben lásd Horváthné Bodnár Mária –
Pordány Sarolta: A Német Népfőiskolai Szövetség fél évszázada. Tudásmenedzsment 1: 124-127 (2004)
2
www.iiz-dvv.de
3
Making a Difference: Development Agendas and the Training of Adult
Educators/ Különbséget tenni: fejlesztési programok és felnőttképzők képzése

4

MDGs – Millennium Development Goals (Millennium Fejlesztési
Célok) 2000.
5
Pordány Sarolta: Az élethosszig tartó tanulás feltételei – felnőttoktatási tanácskozás Szingapúrban. In uő: Felnőttkori tanulás, közművelődés. Budapest, 2002, Microtoll, 67–73.p.
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lapítottam meg ugyanakkor, hogy a többi előadó közül csak az európai szakemberek neve ismerős, az afrikai és az ázsiai kontinens
kutatói szinte teljesen ismeretlenek nálunk, mert tanulmányaikhoz, publikációikhoz igen nehézen hozzáférni könyvtárainkban.
A tanulmánykötetben az IIZ/DVV három konferenciájának
összefoglaló dokumentációja tekinthető át. Az első rész a 2005ben, Cape Town-ban (Fokváros) rendezett indító konferenciának, a második Mali fővárosában, Bamako-ban, a harmadik pedig Kenya fővárosában, Nairobiban tartott követő-konferenciáknak vitaindítóit, programját, résztvevőit, valamint a résztvevő szakemberek ajánlásait, javaslatait tartalmazza. Az Afrika,
Ázsia és a csendes-óceáni szigetvilág országai felnőttképzőinek
képzéséről tartott konferencia anyagait John Aitchison, a délafrikai KwaZulu-Natal szövetségi tartomány egyetemén működő
Felnőttképzési Intézet professzora, a frankofón Nyugat-Afrika
helyzetéről tartott konferenciát Bernard Hagnonnou, a Beninben
működő felnőttképzési intézet kutatója, a kelet-afrikai országok
helyzetéről rendezettet, pedig Anthony Okech Nairobi egyetemének (CEES)6 professzora összegezte.
Az ázsiai, afrikai és európai szakemberek által közösen megfogalmazott számos szakmai probléma közül – megítélésem szerint – azok a legfontosabbak, amelyek a képzések eredményességére, hasznosságára irányulnak. Arra a minden országban felvetődő alapkérdésre, hogy „Hogyan lehet mérni és bizonyítani a

6

felnőttképzési programok eredményességét?”, Youngman professzor
két javaslatot fogalmazott meg. Egyrészt jobban kell koncentrálni arra, hogy az oktatott tananyag szinkronban legyen az
adott szakterület tudományos, gazdasági és szakmai igényeivel,
másrészt nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az oktatások tartalmának és megvalósításának kutatására.
A felnőttképzők képzése területén van mit tanulnunk más
országoktól. Nagyon sok kérdés tisztázatlan ezen a területen,
bár örvendetesnek kell tekintenünk, hogy a hazai főiskolákon
elindult az andragógusok képzése. A különböző felnőttképzéseken oktató szakemberek hadának ugyan ez csak egy igen szűk
csoportja lesz, de remélhetőleg a fiatal, „új andragógusok” alkalmasak lesznek a tudományos és szakmai kérdések hazai kidolgozására és azok nemzetközi képviseletére is. Hiszen nálunk
is az a szakma elemi érdeke, hogy bebizonyíthassuk: a képzéseken részt vevő felnőttek valóban alkalmasabbá válnak a kitűzött gazdasági, társadalmi célok teljesítésére.
Olvasásra ajánlom a kiadványt azoknak, akik nemzetközi
együttműködéseket szerveznek, vagy részt vesznek ilyen programokban, és bővíteni szeretnék az együttműködések mechanizmusával és a szakmai nyelvezettel kapcsolatos ismereteiket.
Továbbá ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a világot átszövő nemzetközi szakmai együttműködések gazdag és színes világa iránt.

University of Nairobi, College of Education and External Studies
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BORBÉLY HAJNALKA

AZ IDENTITÁS MEGŐRZÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEK HÁRSKÚTON
A Magas-Bakony lakossággal való betelepítése II. József
uralkodása idején 1710-ben kezdődött. A Veszprém megyei
Hárskút két puszta, Hárságy és Gyertyánkút összecsatolása révén jött létre 1956-ban. Gyertyánkúton az első német lakosok
megjelenése 1790-re tehető. A lakosság magyar, szlovák és német összetételű volt, de az idők előre haladtával elnémetesedett, és az iskolai tanítás is ennek megfelelően két nyelven,
magyarul és németül folyt. (A lakosság megoszlása: 2 magyar és
142 német.) Hárságy-puszta a keletkezésétől fogva német
anyanyelvű, a későbbiek során viszont magyar lakosokkal is
bővült, akik idővel többségben lettek. A településen az oktatás
kizárólag magyar nyelven történt az elnémetesedés elkerülése
végett. Mivel a hárságyi iskolából teljesen száműzték a német
nyelvet, sok német anyanyelvű család a gyermekét inkább a
szomszédos gyertyánkúti iskolába járatta. A 8 osztályos iskolarendszer végett a két település iskoláját 1945-ben összevonták.

összekapcsolódik az emlékezettel, így mindkettő az identitás
összetevője. Az örökség megmutatja, hogy kik vagyunk, még
akkor is, ha nem is tudunk róla.4 Talán ebből a meggondolásból tartották fontosnak az ott élők a német ismételt oktatását.
Mindazonáltal a mentális reprezentáció tárgyai, mint például a
nyelv, a dialektus vagy a kiejtés5 hozzájárul ahhoz, hogy az ezeket használó csoportok egységet alkothassanak. 1989-ben –
negyven év kimaradás után – ismét lehetőség adódott a német
nyelv újbóli tanítására. Az iskolában fakultatív jelleggel, szakköri óra keretében valósult meg a német nyelv tanítása.
A kisebbségi települési önkormányzatok a helyi önkormányzatok jogai és hatáskörei mellett a kisebbségi törvény
megszületésével további jogokat kaptak.6 A Veszprém megyei
Hárskút községben 1994-ben volt az első kisebbségi önkormányzati választás. A község 90%-ban németajkú településnek
tekinthető. A lakosok körében ma is elvétve találunk egy-egy
magyar családi nevet.
Az első kisebbségi önkormányzati ciklus 1994-98 között
volt. 1996-ban szervezték az első, eleinte zártkörű sváb-bált,
amely a későbbiek folyamán minden évben megrendezésre került, így ma már a januárban megtartott sváb-bál hagyományosnak mondható. Ebben a ciklusban vált a Hárskúti Általános Iskola német nemzetiségű iskolává, ahol már kötelező óraszámban tanították a németet. Az anyanyelv ápolásához, az
anyanyelvi oktatás lehetőségét 13 jogszabály biztosítja a helyi
kisebbség számára. Ennek feltétele azonban az volt, hogy legalább egy pedagógusnak el kellett végeznie a nemzetiségi főiskolát. Ugyanebben az időszakban történt az óvoda nemzetiségűvé válása is, melynek feltételei hasonlóak voltak, mint az iskolának, amit a 1994. évi képesítési követelményekről szóló
kormányrendelet tett kötelezővé.7 Az óvoda is nagymértékben
hozzájárul a hagyományok őrzéséhez olyan közösségi tevékenységek beiktatásával, mint a német tánccsoport létrehozása és a
gyerekek táncoktatása. Ez a csoport több rendezvény keretében
is bemutathatta tudását és sikereket aratott. (Az óvoda fenntartásához egyébként egy pályázat kedvező elbírálását követően
500.000 Ft-hoz jutottak hozzá, melynek sikere a helyi nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat együttműködésének volt köszönhető.) Hasonló elismerésnek örvend a községben 10 éve megalakult énekkar, nemzetiségi dalkör is.
A nemzetiségi önkormányzat három főből tevődik össze, ők
a nemzetiségi önkormányzat elnöke, az elnökhelyettes és az
önkormányzati tag. A kisebbségi önkormányzatnak évente kötelezően hat ülést kell tartania, melyen sok más között meg kell
vitatni az aktuális teendőket is. Az első kisebbségi választások
alkalmával megválasztott elnök a négy éves ciklus után nem
kívánta folytatni elnöki tevékenységét, így a következő választáskor öt jelölt közül a jelenleg is e posztot betöltő elnök nagy
fölénnyel került megválasztásra. A jelenlegi elnök mandátuma

A XX. században Európában sajnálatos módon csaknem 60
millió embert érintett az üldözés, kényszer-kitelepítés, lakosságcsere vagy etnikai alapú migráció, mely az esetek többségében nem volt önkéntes.1 A történelem eme szomorú eseményei
nem kerülték el a kisebb települések lakóit sem, így Gyertyánkút és Hárságy lakossága is megrázó élményekkel gazdagodott a
múlt század közepén.
1944-ben a két faluból 15 család menekült el, mely 70 személy elvesztését jelentette. A II. világháború következményeként a két faluból kitelepítések sora kezdődött meg, összekötve
ezzel Gyertyánkút és Hárságy sorsát. Ezzel egyidőben elkezdték
a betelepítést is a kitelepített német családok birtokában levő
ingatlanokba. A kitelepítés második időszaka 1947-48-ban zajlott, amikor a magyar hatóságok a Magyarországon élő német
kisebbség több mint felét (210.000 főt) kiutasították az országból.2 A kitelepítési hullám 1948 januárjában érte el az akkor
még két község lakosságát. Ekkor Gyertyánkútról 16, Hárságyról pedig 20 családot telepítettek ki német nemzetiségi hovatartozása végett.3
Az itt maradt lakosság gyermekeinek oktatása ugyan még
mindig a két különböző területen levő iskolákban folytatódott,
de csak és kizárólag magyar nyelven, ezzel is megfosztva őket
saját identitásuktól. A családok többsége félt anyanyelvét
használni, otthon is csak a felnőttek beszéltek német nyelven
egymás között. 1950-ig még aktívan és nyíltan használták a
németet a kommunikációra, de az ezt követő időszakban már
egyre háttérbe szorult az anyanyelv használata. A helyi lelkész
– aki 1949-től volt a község lelkipásztora – is befolyással volt a
történtekre, hiszen ő sem támogatta a német nyelvű istentiszteleteket. A következő generáció számára már az 1961-es iskolai
oktatásban is változás történt, hiszen a magyar nyelv mellett
kötelező volt tanulni az orosz nyelvet is.
A német nemzetiségi öntudat lassan ismét előtérbe került.
Az effajta újjáéledés Hárskút községben is nyelv területén veszi
kezdetét. S mivel az örökség (legyen az akár nyelvi örökség is)
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François Hartog: Örökség és történelem: az örökség ideje
Pierre Bourdieu: Az identitás és a reprezentáció
6
Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona: Kisebbségi önkormányzatok
Magyarországon
7
Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona: Kisebbségi önkormányzatok
Magyarországon
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Rainer Münz: Az üldözések évszázada
Rainer Münz: Az üldözések évszázada
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Szilágyi Eszter: Hárskút története
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alatt kezdődtek meg a község számára is nagy jelentőséggel bíró
pályázások, mely kapcsán olyan lehetőségek nyíltak meg a falu
lakói számára, amik korábban nem voltak elérhetőek.
Számos beadott pályázat közül igen nagyszámban könyvelhettek el sikereket a Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából. Így
kerülhetett sor például a Nyugdíjasok Napköziotthonának kialakítására, és az otthon teljes berendezésére kiírt német pályázat pozitív elbírálását követően az egyfajta közösségi otthon berendezésére. A pályázaton nyert összegből a Művelődési Házban
megvalósították a nyugdíjas klubot és az ahhoz tartozó konyhát, és
ezeknek teljes technikai, illetve konyhai felszerelését. Mindazon hátráltató tényező ellenére, hogy a kedvező elbírálásról a
kisebbségi önkormányzat elnöke későn kapott tájékoztatást
(dec. 6.), és hogy a megnyert összeg késve került átutalásra
(dec. 20.) – melyet december 31-ig el is kellett költeni! – a pályázatban vázolt terveket sikeresen kivitelezték a kisebbségi
önkormányzat részéről. Ez tette lehetővé, hogy bizonyos időközönként a falu nyugdíjasai összejárjanak, és ezáltal olyan szoros kapcsolatot alakítsanak ki az idősebbek körében, amelyek
által is hozzájárulnak a hagyományok őrzéséhez, és új hagyományokat teremtsenek a falu közösségén belül. Erre egy nagyon
szép példa, a karácsony alkalmával évenként megrendezésre kerülő nyugdíjasok és német kisebbségi önkormányzat közös teadélutánja.
Említésre érdemes az a fajta hozzáállás is, amely a kisebbségi
önkormányzat részéről mutatkozik olyan esetekben, amikor a
helyi önkormányzatnak adódnak financiális problémái, és a kisebbségi önkormányzat hozzájárul a kulturális rendezvények
létrejöttéhez és lebonyolításához a közösségi érdekeket szem
előtt tartva. Ebből a megközelítésből a Német Kisebbségi Önkormányzat összekeveredik a Művelődési Házzal, annak programjaival és fenntartásaival.8
1999-ben vetődött fel először az a gondolat, hogy Hárskúton szükség lenne egy nyugdíjas nap és egy nemzetiségi nap megrendezésére. Ezeknek a megszervezésére és költségeiknek fedezésére szintén pályázatokon nyert összegekből kerülhetett sor
(50.000 Ft – 50.000 Ft).
A hárskúti német nemzetiségi nap alkalmával környező
nemzetiségi csoportok meghívásra törekedtek, mely csoportok
az eseménysorozatokon keresztül bemutathatták magukat. Ennek előzményeként a közösség énekkara több helyről kapott
meghívást, melyet valamilyen módon viszonozni kellett és a
nemzetiségi nap erre jó alkalmat kínált.
Az első ilyen rendezvény-együttes megszervezése azért volt
egy napon, mert a két pályázat megvalósíthatósági intervalluma rövid volt, így egyetlen megoldásként ez a lehetőség mutatkozott.
A rendezvényen felléptek az iskolások, az óvodások és természetesen a gyerekek családtagjai is megtisztelték jelenlétükkel e napot. A sok éves hagyománynak számító nyugdíjas és kisebbségi napra ellátogatók száma – a szervezők megelégedésére
– évről évre nő, és a 2005-ös esztendőben ez a létszám elérte a
400(!) főt.9
A szervezés igencsak korán megkezdődik (programok megszervezése, szereplő csoportok felkérése, meghívók készítése, árajánlatok bekérése stb.) nem kis munkát és erőfeszítést kívánva

az ötlet szülőanyjától (a kisebbségi önkormányzat elnökétől),
aki minden erejével igyekszik kihasználni a pályázati kiírásokban kínálkozó lehetőségeket. Ezzel a kitartó munkával sikerült
a Német Nemzetiségi Etnikai Alapítványtól szinte minden évben pályázat útján elnyerni kisebb-nagyobb összeget (50.000 Ft
– 100.000 Ft).
A Német Nemzetiségi Etnikai Alapítvány segítségével valósulhattak meg különböző hagyományőrző kirándulások is, melyeknek első célpontja Csatka volt, hiszen hajdan a szülők illetve
a nagyszülők gyakran tettek gyalogosan látogatást a községbe,
különösen a helyi búcsú alkalmával. A jelenlegi szervezés ismét
felidézte az egykori szép emlékeket, és lehetőséget biztosított a
falu lakói számára, hogy ismét látogatást tegyenek a közeli településen (80.000 Ft). A hagyományőrző kirándulások következő
állomása a tatai nemzetiségi múzeum volt, mely oly nagy sikernek örvendett a közösségben, hogy Tatára több ízben is kirándulásokat tettek azzal a céllal, hogy múltjukat a mindennapok
részévé tegyék. A „kiruccanások” rengeteg pozitív élménnyel
gazdagították a résztvevőket és nem mindennapi felfedezéseket
tettek a kissé távolabb található meseszép városban. (Például az
egyes családi nevek váratlan egyezősége különleges bensőséges
kapcsolat elmélyülését eredményezte.)
A helyi német kisebbségi önkormányzat megalakulásától
kezdve gyűjtést folytatott és folytat a helyi régi használati tárgyakat illetően, melyből a későbbiek folyamán kiállítást, Falu
Múzeumot rendeztek be a Művelődési Ház emeletén.10 Ezt a kiállítást azonban el kellett költöztetni, mert a helyre nagyobb
szüksége volt a fiatalság számára kialakított modern számítógépes teremnek. Ezzel a teremkialakítással felfrissítették a kultúrház életét, hiszen a számítógépek révén – melyet a községi önkormányzat nyert pályázati úton – a fiatalabbak is erőszeretettel
használják ki a művelődéi ház nyújtotta lehetőségeket, melyek
esetenként az otthonukból hiányoznak. A falu múzeuma új
helyre került: a nemzetiségi iroda kicsiny helyiségében kapott
otthont, mely sokáig látogatható volt mindaddig, amíg a helyiség állapota ezt megengedte. A 2001-ben megtartott nemzetiségi nap alkalmával a kiállítás ismét költözésre volt ítélve. A
nemzetiségi napra érkező vendégek – köztük az 50 főt számláló
osztrák meghívottak – részére az általános iskola tanári lakását
alakították át ideiglenes múzeumnak. A múzeum kiállítása olyannyira ideiglenes volt, hogy a rendezvények után ismét költöztetni kellett azon indok miatt, hogy az iskolának szüksége
volt a szobára a kézműves szakkör beindításához. Így a kiállítás
anyagai egy pöttöm helyiségbe vannak „begyömöszölve” és várják, hogy méltó helyre kerülhessenek. Ennek érdekében ismét
pályázatot nyújtott be a kisebbségi önkormányzat az etnikai
alapítványhoz, olyan céllal, hogy a kisebbségi önkormányzat
épületét felújítsák, és ezzel együtt kialakításra kerüljön a múzeum végső helye. A pályázat viszont eredménytelenül zárult le.
Az önkormányzat elnöke azonban nem adta fel a múzeum számára nehezen összegyűjtött tárgyak sorsának elhelyezését és tovább keresgélt egy a múzeumnak megfelelő helyiség után. Végső lehetőségként az egyházhoz fordult segítségért, tudván, hogy
ott van kihasználatlan helyiség, ám e próbálkozás is eddig eredménytelen volt. A régi használati tárgyak az idők folyamán lassacskán romlásnak indultak. Állaguk megóvása érdekében a
szintén pályázati úton nyert pénzösszegből (40.000 Ft) felújítás-
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ra kerültek a muzeális tárgyi emlékek, köztük a sarokpad, bölcső és a régi ágy.11
Az Európa kicsinyben rendezvénysorozatban – mely Veszprémben került megrendezésre – Hárskút is kivette részét. Közel
két hónapig látható volt a közönség számára az általuk bemutatott régi használati eszközökből nyitott tárlat. A használati tárgyak mindegyike a Falu Múzeum tulajdonából került ki, melyek a községben a fent említett okok miatt jelenleg nem láthatóak. A megyeszékhelyen megrendezett kiállítás kapcsán viszont nem kis büszkeség töltötte el a kisebbség tagjait, bemutathatták ugyanis, hogy ennek a kicsiny településnek milyen
becses értékei, és más múzeum számára is kincseket jelentő tárgyai illetve eszközei vannak.12
A pályázatok megírásáról az eddigiek során rengeteg szó
esett, ám arról, hogy hogyan voltak képesek pályázni, még nem
beszéltem. A sok erőfeszítés egyik mérföldköve talán az lehetett, amikor egy benyújtott pályázat alkalmával sikerült megvásárolni a napjainkban nélkülözhetetlen számítógépet. Nagylelkűségre vall, hogy a német kisebbség által elnyert számítógép a
helyi önkormányzat használatában van, melyet szükség szerint
az éppen rászoruló hivatal munkatársai használnak. Az együttműködés kölcsönös, hiszen míg a kisebbség nem rendelkezett
megfelelő alkalmatossággal munkája végzéséhez, addig a polgármesteri hivatal segítette ki a bajból, akár egy levél, vagy pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges technikai háttérrel, akár egy irodahelységgel. Megállapítható tehát, hogy a
kisebbségi önkormányzat minden lehetőséget megpróbál megragadni annak érdekében, hogy a falu német kisebbségét és
kultúráját ne hagyja beleolvadni a többségi társadaloméba.
A közösségi élet színezéséhez olyan lehetőségek is kínálkoztak a pályázatok kapcsán, melyeket szintén nem hagytak kárba
veszni. Az így nyert összegből (80.000 Ft) a közösség legkisebb
tagjai színházi gyermekelőadáson vehették részt Szekszárdon. A
nagy sikerre való tekintettel megismételték a színházi „túrát”:
egy másik alkalommal a dalkör tagjait részesítették ebben az
örömben.13
Az előzőekhez hasonló úton nyerték el azt a pénzt, amelyen
megvalósíthattak egy a saját településükről készített videokazettát.
Hárskút bemutatása mellett a kazettán helyet kaptak a kisebbségi életet bemutató filmkockák is, mint a nagyszerűen sikerült
2000. évi sváb-bál14, a pünkösdkor tartott összejövetel, vagy
éppenséggel az idősebbek által elmesélt régi emlékek és életképek, szokások (de magyar nyelven). Bemutatták az iskolát és a
templom épületét is.

lálkozót összehozni sok munkába került, nem különben a neveket és a címeket felkutatni. Az eredmény viszont várakozáson felüli volt, hiszen a háromnapos hárskúti lakosság-találkozón több mint 300 főt sikerült vendégül látni a kicsiny faluban.
A siker a nagy összefogás eredményeként jöhetett létre, amelyben a falu apraja-nagyja kivette részét. Először is a találkozó
megrendezéséhez megfelelő helyszínt kellett találni. Mivel ez
nem volt adott, ki kellett alakítani egyet, amely ekkora befogadóképességet elbír. Betonozás és sátorépítés az iskolaudvaron
volt a legalkalmasabb. Az ünnepséget a német-magyar nyelvű
mise előzte meg. Ezzel a rendezvénnyel a község Veszprém megyében az elsők között szerepelt.
A helyi kisebbségi önkormányzat jóvoltából került kiadásra
(a többségében levéltári adatokra támaszkodó) a Hárskút című
könyv megjelenése is. A könyvet az etnikai alapítvány anyagi
támogatásával tudták kiadatni (140.000 Ft), melyre a falu lakói
oly régóta vártak. Bár sokak számára hiányosnak tekinthető a
mű és szeretnék, ha a későbbiekben kibővítené a szerző, mégis
egy régóta dédelgetett álom vált valóra, hogy nyomtatott formában is dokumentálva van a falu eredete és története.
A közelmúltban a helyi kisebbség kapcsolatot alakított ki az
Ausztriában levő osztrák Hárskúttal, a Badentől nem messze található Lindabrunn-nal.15 Első alkalommal meghívták az ottani vezetőséget, majd ők viszonozták a meghívást, és az önkormányzat részéről négyen tettek baráti látogatást a másik Hárskútra. A következő kiutazás alkalmával a hárskúti dalkör mutatta meg tehetségét
a sógoroknak, melyről a helyi újságok is beszámoltak. Az idei esztendőben ötven fővel tisztelték meg a „testvérfalunak” tekinthető
osztrák települést az itteni hárskútiak. Ennek hatására kezdték el
szervezni a „vissza-várót”, amelyre a tervek szerint jövőre kerül
majd sor. Korábban már többször látták vendégül a lindabrunniakat – 2000-ben és 2003-ban.
A 2000-es évben a millennium alkalmából nagyszabású felvonulást tartottak, melyen részt vettek a falu lakosai is, és német zenekar kíséretében a templomtól a Művelődési Házig vonultak fel. (A felvonulást rögzítették a korábban már említett
Hárskutat bemutató kazettára.) A felvonulás magját képezték a
művészeti csoportok, úgy mint a nemzetiségi táncosok, a dalkör
tagjai és a környékbeli meghívott kisebbségek. Az általuk adott
műsor végeztével a meghívottakat jó szokás szerint vendéglátásban részesítették a szervezők és segítőik.
A lakosság számára is fontos és jelentős esemény, hogy a
családok gyermekei számára lehetőség van a nemzetiségi önkormányzat által a Nagyteveli Német Nemzetiségi Táborba eljutni. A táborozásra immáron öt éve biztosít alkalmat a kisebbségi
önkormányzat. A gyerekek már a télutón készülődnek a táborba eljutni, ezzel is mérhető a siker nagysága.
A közösség életében fontos szerepet tölt be az énekkar, vagyis Hársfa („Lindenbaum”) Német Nemzetiségi Dalkör. Az
1995-ben megalakult dalkör 8 fővel kezdett működni és napjainkig folyamatosan bővül, így jelenleg 22 tagból áll. A dalkör
legfőbb célja a korábban összegyűjtött és fellelhető sváb dalok
életre keltése és annak megismertetése az érdeklődőkkel. A fellépésekhez szükséges hagyományos nemzetiségi öltözeteket
szintén a német nemzetiségi önkormányzat varrattatta meg a
szereplők számára. Ezek a fellépő ruhák mai anyagból készültek
ugyan, de régi szabásminták alapján öltöttek új formát.16

A kisebbségnek azt megelőző hagyományai is vannak, mielőtt megalakult volna hivatalosan a kisebbségi önkormányzat.
A kezdeti tevékenységeket és szervezéseket hatan vették a kezükbe 1989-ben, közöttük volt a jelenlegi kisebbségi önkormányzat elnöke is. Első lépésként még 1989-ben egy nemzetiségi találkozót szerveztek, amire meghívták a külföldön élő, kitelepített vagy elmenekült családokat és a falu lakosságát. A ta11
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Ugyanígy jutottak fellépő ruhához a német nemzetiségi
Gyermektánccsoport – mely 2002-ben alakult helyi óvodások
és iskolások részvételével – tagjai is. Az imént említett mindkét
csoport állandó szereplője az 1999. óta minden évben megrendezésre kerülő Pünkösdi Német Nemzetiségi Napnak. Az énekesek társaságát minden évben külön szervezés keretében kirándulásra invitálja a helyi kisebbségi önkormányzat.
2003-ban szintén Pünkösd alkalmával készítettek műsort a
becsben tartott külföldi vendégek részére. Ez alkalommal bővült a repertoár a környező kisebbségi előadó csoportokkal. Korábban a német kisebbségi önkormányzat rossz anyagi háttere
miatt sok problémát okozott még a vendégek hellyel kínálása
is, valamint a technikai háttár hiánya. Ezeket sikeresen áthidalták a résztvevők segítségével és a helyi lakosok bevonásával.17
A község mindamellett, hogy erősen igyekszik megőrizni
identitását, példát mutat a fejlődésért tett törekvéseivel minden településnek. Az évek folyamán sorozatos, példaértékű
eredményeivel kimagaslik a környező lakott települések között,
legyen az hasonló méretű falu, vagy akár megye székhelyű város. Ezekről az eseményekről számos média – többek között televízió csatornák és újságok széles köre – számolt be az ország
egész lakosságának, felhívva a figyelmet a Bakony legmagasabb
lakott településére.
A település élete tehát, a körülményeket figyelembe véve
viszonylag színesnek mondható. A német kisebbségi önkormányzat tagjai (különös tekintettel az önkormányzat elnökére)
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a hagyományokban
bővelkedő falu kulturális életét tovább színesítsék, és hogy a faluban élők számára biztosítsanak minden olyan feltételt, amelylyel történelmükkel, kultúrájukkal és német múltjukkal kiemelkedéshez segíti őket. Mindez persze hatalmas erőfeszítést
igényel, hiszen a múltban történt események napjainkban is
élénken élnek a lakosság emlékezetében, akikkel a történelem
nem egyszer csúnyán elbánt. Ezeket a negatív élményeket generációk óta nem tudják a családok feldolgozni, ezért sokan
nehezen vehetők rá német identitásuk vállalására, és egyben a
német kisebbségi érdekek mellett való véleményük kinyilvánítására sem mutatnak hajlandóságot. A közösségben vannak viszont kevésbé visszahúzódó lakosok is, akik szívesen vesznek
részt a mindennapokat üdévé és kellemesebbé tevő csoportos
időtöltésekben, bátran vállalják hovatartozásukat, és ezzel
igyekeznek megmutatni – nem csak a szűkebb társadalomnak –,
hogy kik is ők valójában, honnan származnak az őseik és milyen különleges hagyományőrző múlttal rendelkeznek, melyek
az itt élők számára a mindennapi élet elengedhetetlen velejárói. Ezek bemutatása a nagyközönség felé, sok szervezői tevékenységet, hozzáértést, rátermettséget, kitartást és persze a
mindenhez nélkülözhetetlen anyagi háttér biztosítását igényli.
Ez utóbbi előteremtéséhez a német kisebbségi önkormányzat
minden fellelhető forrást megtalál, amellyel a financiális problémák áthidalására képes, ezzel megteremtve az alapját minden
olyan kulturális és hagyományok megőrzésére tett lépésnek,
szervezésnek, tevékenységnek, amiből nem csak és kizárólag a
helyi lakosok nyernek, hanem a német kisebbség történetét
megismerve a magyar többség is.
A község élete és mindennapjai persze nem csak a kisebbségi hovatartozásuk révén válik színessé és érdekessé. További
17

kutatások alapját képezhetné azoknak a példáknak a bemutatása, melyekkel láthatóvá válna, hogy egy apró falu is képes olyan
eredményeket felsorakoztatni, amiket még egy modern város is
megirigyelhet. Az itt élők mindamellett, hogy mindent megtesznek azért, hogy nemzetiségi identitásukat megőrizzék az
utókor számára, felveszik a versenyt, és példát mutatnak a
nagyszabású beruházással, csak úgy, mint a megújuló energiaforrásokat felhasználó ökoparkkal, mellyel a jövőt tekintve óriási előnyökre tehet szert a közösség minden tagja, sőt még a
közvetlen környezete, de távolabb tekintve az egész ország is.
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MÓSER ZOLTÁN TÖRÖKORSZÁGI FOTÓI ÉS LEVELEI
„Törökországi levelek I.”
A megváltó hét torony
„be vagy zárva a Hét Toronyba
és már sohasem menekülsz.”
Enyingi Török Bálint a mohácsi csatában a király egyik őre.
1526-ban János mellé áll, aki temesi ispánná nevezi ki. 1527ben viszont már Ferdinánd oldalán találjuk, aki 1528-ban szintén neki adja a temesi ispánságot. 1530-tól Ferdinánd erdélyi
vajdája. Birtokolja Somogy megye főispáni tisztét. 1536-ban
nagy adományok fejében visszatér János király pártjára.
„Hatalma csúcsán, az 1530-as évek második felében már ő
is a királyi koronáról álmodozott – olvasom Pálffy Géza könyvében. A török támogatás érdekében ezért mindenre hajlandó
volt. 1537 őszén ő látta el az Eszék mellett Hans Katzianer király főhadparancsnok ellen felsorakozó, szendrői bég vezette
oszmán csapatokat, s járult hozzá ezzel a Habsburg sereg legyőzéséhez. Azt hitte, a magyarországi eseményeket szemmel tartó
bég segítségével Szapolyai halála után megszerezheti a legfőbb
hatalmat. A kormányzói poszton azonban Fráter Györggyel és
Petrovics Péterrel kénytelen volt megosztozni. Bálint úr ezzel
nem elégedett meg. A csecsemő János Zsigmond mellett valószínűleg a szultán egyedüli helytartója szeretett volna lenni.
Ennek érdekében 1541-ben nyíltan az oszmánok pártján lépett
harcba, segítvén felvonulásukat és a Budát ostromló királyi
csapatok szétverését. Szulejmán mégsem volt hálás szolgálatáért. Bár 1536 őszén – egy orgyilkos merénylettel – Ferdinánd
király parancsára már Bakics Pál is megpróbálkozott félreállításával, ezt végül Buda alatt a szultán váltotta valóra. A bécsi
céljainak útjában álló nagyurat ő iktatta ki örökre a magyarországi politika színpadáról.”
Buda elfoglalása, 1541. augusztus 29-én Szulejmán fogságba
veti Török Bálintot. Erről a hű krónikás, Tinódi így számolt be:

Héttorony (törökül Jedikule), Konstantinápoly Dny-i szélén, a tenger partján található hatalmas rom. A legrégibb torony már az ókorban állott és oly régi, mint Bizanc; Theodosius
kelet-római császár kettőt építtetett mellé és a három tornyot
kőfallal vette körül. Később még négy tornyot építettek és innen vette a toronycsoport elnevezését. II. Mohammed Konstantinápoly elfoglalása után kijavíttatta a tornyokat és nagy
erőddé alakította azokat át, mely a janicsárok tanyájául, majd
állambörtönül szolgált. Az idő és a földrengés a hétből csak
hármat kímélt meg; az 1768. földrengéskor további kettő omlott össze és jelenleg csak egy áll még fenn, a 200 lábnyi magas
un. Vértorony. Magyar vértanuk közül itt szenvedett Szilágyi
Mihály (Hunyadi Mátyás nagybátyja), később Majláth István,
Béldy Pál, Török Bálint és Wathay Ferenc is.
„Török Bálint és rabtársa Majláth Konstantinápolyban a
császár rabjaként bizonyos kivételes elbánásban részesültek – írja 1994-ben megjelent monográfiájában Bessenyei József. Először a fővárostól nem messze levő Újtoronyban voltak, majd
egy darabig a Héttoronyban. De a fogság legnagyobb részét magánházban lakva töltötték. A kiszabadítással kapcsolatos tárgyalások érdemi részleteiről keveset lehet tudni, mivel ezeknek
írásos nyoma alig maradt. Tudjuk, hogy felesége az erdélyi portai követénél próbálkozott, majd Nádasdy Tamástól várt segítséget. Felesége György barátot és Izabella királynét is felkereste, és meg is kezdődtek a tárgyalások Rusztem nagyvezírrel, és
Török Bálint régi bajtársával, Mehmed pasával. A törökök a
szabadságért azt kérték cserébe, hogy Török Bálint mondjon le
minden váráról, és adja azokat az ő kezükbe. 1544-ben Török
Bálint tett is ilyen lemondó nyilatkozatot, ami után helyzete a
fogságban megkönnyebbedett. A portai követ ekkor Ferdinánd
királyhoz fordult, hogy fogadja el a szabadulás feltételeit. Ezt az
uralkodó természetesen visszautasította, hiszen Török váraiban

Tanácsában császár mondá az basáknak,
Hercegöt megadnák királné asszonnak,
Az urakban ötöt megtartósztatnának,
Hercegöt felvivék, urak meg maradának.
Az basák beszéllik hatalmas császárnak
Nagy jó vitésségét jó Terek Bálintnak,
Mindönöknél feljebb dícséretöt adnak,
Hogy mind az két párton jobb vitézt nem monnak.
"Te felségöd hogyha mast eszt elbocsáttya,
Vannak sok vitézi, hogyha feltámasztja,
Az Drávát felségöd míg által halaggya,
Hátul való néped ő mind levágattya."
Eszt császár hogy hallá, hagyá őt megfogni
És az több urakat Budába bocsátni.
Török Bálintot az isztambuli Héttorony várába szállították,
amelyet élve soha nem hagyott el.
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„A Boszporusz partján a Héttorony vasalt ablakából tekintett Ázsiára, innen szállt sóhaja hazája felé, feleségéhez, Vághy
Zsuzsannához éveken át – írja rövid összefoglalójában Sobor
Antal. – Esztendőkön át jöttek és mentek a levelek, alkudoznak kiváltásáról. Főrangú katonákat, magát Mátyás főherceget
szólítják: váltanák meg hűséges katonájukat, Wathayt; még
Nádasdyné Báthori Erzsébet is tollat fog érdekében. De mindhiába. Senki nem fizet, senki nem cseréli ki valami rossz bégre,
akár a komáromira, akár a szekszárdira. Felesége, szegény
Vághy Zsuzsa még török rabot is vásárol, hogy férjét vele megváltsa, de úgy látszik, nem elég érdemes a cserére, nem adják
érte Wathay főhadnagyot, Fehérvár vicekapitányát. De valami
közben történt, ugyanis a források 1605-ben már arról tudósítanak, hogy Wathayt hazahozták.” Későbbi adatok arról vallanak, hogy újra katonáskodik, rövid ideig Csesznek várkapitánya. Aztán „eltűnik szemünk elől”: nincs több adat, nincs több
irat, amely nevét említené. Szobra, amely a székesfehérvári várfal előtt látható, ahonnan elrabolták, s ahová egyszer még viszszatért. Álmaiban biztosan mindig gondolt arra a sötét mélységre, ahonnan megmenekült, s ahol mi egymást bíztattuk,
hogy nem kell félni, mert bár kiáltásunk elnyelődött, de mi
szabadok vagyunk.
Életműve, a rabságban írott és illusztrált Énekes Könyv 200
évig lappangott – valószínűleg rokoni kézen-közön járt, családi
levéltárról levéltárra. 1835-ben fedezte föl Vas megyében
Ponori Thewrewk József.
*

királyi katonaság állomásozott, Szigetvár pedig, az ország védelmi rendszerének egyik legfontosabb erőssége, a Zrínyiek közreműködésével az ő tulajdonába ment át. Ezekért a várakért
cserébe az állhatatlan hűségű Török Bálint szabadsága a királyi
udvar szemében előnytelen cserének tűnt. 1547-ben, mikor
békét kötöttek a törökkel, a békeszerződésbe belefoglalták,
hogy Török Bálint várai közül azok, melyek I. Ferdinánd és
alattvalói birtokában vannak, ott is maradnak. Így tehát a szabadulásnak ez az útja is lezárult.”
Ahogy látszik, Török Bálint kiszabadítása igazából senkinek
sem állt érdekében. Helyzete ezért is, betegsége miatt is teljesen reménytelenné vált, és csak a halál váltotta ki onnan, 1550
őszén, 47 éves korában. Nyugvóhelyét nem ismerjük.
„Törökországi levelek II.”
Istenbe boldogult száműzöttek között
Zolnay László egyszer ideadta az 1835-ben fölfedezett
Wathay Énekeskönyv hasonmás kiadását, hogy abból néhány
reprót készítsek. Közben elmúlt 25-30 év, s én egyik napon kiszállok az isztambuli HÉV egyik megállójában, s látom, amint a
vonat elrobogott, hogy a sínek fölött ott áll az a torony, amelyet sok évvel ezelőtt a könyvből lefényképeztem.
Aki egyszer ide eljön, s a hét torony egyikébe (a volt börtönbe) fölmegy, még ma is érzi, hogy innen menekülni lehetetlen volt. Az egyik toronyban egy nevet kiáltottunk, de nem
jött válasz, mert kiáltásunkat elnyelte a mélység.
Wathay Ferenc azon kevesek közé tartozik, akinek sem sóhaját, sem könyörgését – Szent Isten ne hadd szegényt őt veszésben –, sem a testét nem nyelte el a mélység.
Vajon hogy menekült meg innen? S hogy került ide?

Kós Károlynak 1918-ban jelent meg a Stambul című könyve, amelyet sok évvel ezelőtt olvastam. Most hogy emlegetem,
annak rövid oka: e könyvnek a hatására, illetve ez alapján két
dologra voltam kíváncsi itt Európa és Ázsia határán épült metropoliszban: az Aja Szófiára, és egy fára a villamossínek között.

A rábaközi Nagyvágon 1558-ban született Wathay végvári hadnagyként harcolt Székesfehérvár visszavételének 1601-es ostromában. Egy esztendő múltán a török újabb ostromakor már mint vicekapitány teljesített szolgálatot. Itt a vár védelmében szerzett súlyos
sebbel fogságba esett, s viselt évekig keserű rabságot, itthon és Törökországban „búva1 virágzó, rút, sötét tömlöcben.”

Az Aja Szófiát körbejárva kezdtem az ismerkedést és a fotózást zajban, zsivajban, árusoktól körbevéve. Aztán egyszer csak
egy elhagyott és csendes utcában találtam magam, ahol sok jó
képet készítettem. A meredek utcán lefelé, a Topkapu magas
fala alatt már-már leértünk a kikötőbe vezető forgalmas utcára,
amikor egyik társam szemével a fal tövébe mutatott: egy ágról-
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szakadt szerencsétlen aludt az árnyékban, lábánál a hűséges kutyával. Mindketten aludtak, de a kutya a gép kattanására kinyitotta a szemét, és elkeseredetten rám szegezte tekintetét, majd
egy perc múlva újra lecsukta a szemét. Mint házőrző kutyával
együtt élő és érző, tudom, hogy milyen érzés az, amikor szomorúan néz rád egy kutya, egy ló (ezt Ady megírta), vagy egy csirke. Az emberrel más a helyzet, hisz őt meg tudod kérdezni, és
vigasztalni is, ha kell. De egy szomorú kutya tekintetétől tehetetlen vagy. Ráadásul ez a tekintet legtöbbször kérdezni akar.
Ott, Európa és Ázsia szélén a néma kérdés valahogy ilyen lehetett: – Mit akar az úr itt? – Tud segíteni? – Ki küldte? – Engem
nem küldtek, hanem jöttem, hogy azt a fát megnézzem. Valami
ilyesmi lett volna a válaszom, de a kutya szeme becsukódott, s
nem nézett többet rám. Talán ez a néma állat tudta, hogy azért
a fáért kár volt ide jönnöm.
De mi volt az a fa, kérdezi a kedves Olvasó? Kós Károly könyvében azt olvastam, hogy amikor itt villamost építettek, a pálya
útjában egy hatalmas fa állott. A világ minden városában kivágták
volna azt a fát, állította az erdélyi mester, de itt félkörben elvezették a síneket, hogy megmaradjon az az öreg fa. Ezt akartam lefényképezni, ez volt az első gondolatom, amikor megláttam a várost.
Talán nem okozok meglepetést, ha elárulom, az a fa már nincs
meg, és az a félkör sem. Csak a villamos. (A hatalmas metropoliszban ez az egyetlen villamos.) A város viszont éppoly zsúfolt, zajos
és élénk, mint régen, s éppannyira ámulnivaló és zavaros egy európainak, mint amikor Kós Károly itt járt.
*
Az útikönyv azt írja, hogy a magyarok sírját könnyű megtalálni Isztambulban, a Feriköy protestáns temetőben. De ez nekünk, három zarándoknak, csak nehezen sikerült. Hol ide, hol
oda küldtek, hol ezt a buszt, hol egy másikat ajánlottak... De
végül, több órás bolyongás után megérkeztünk a magas fallal
körbevett temetőhöz.
A Kossuth-emigráció egyik tagja, Pap János ezt írta erről a
helyről: „Az emigráció tőle kitelhetőleg szépen temette el s a
kebelében összeadott fillérekből sírkövet emelt a Boszporusz
partján, a Bella Vista temetőben levő sírja fölé. Ezen helyre
utóbb kaszárnya építtetvén, a török kormány az úgynevezett
frenk (európai) temetőt küljebb tette a »Nagy Campó«-ra s itt
kaptak a magyarok is külön helyet, igen szép ponton, ahova
hamvaik és sírköveik átvitettek.”

ahol megtisztelő doktori képesítést nyert,
a felséges II. RÁKÓCZI FERENC német-római birodalmi herceg
és Erdély fejedelmének orvosa és udvari tanácsosa.
A legjelesebb férfiú,
a kémiai tudományok és a természet rejtelmeinek kutatója,
az ágostai evangélikus hitvallás legbuzgóbb gyakorlója
fejedelmét teljes képességével szolgálva,
az általa bejárt országokban a rászorulók érdekében is
minden tőle telhetőt megtett.
Miközben elhagyott hazájába visszatérni igyekezett, itt pihent el.
Minden betegség tudója
a maga betegségét fel nem ismerve
Konstantinápolyban az 1725. év január 14. napján, élete 61. évében hunyt el.
Amikor kifelé haladtunk, a temető őr megrökönyödve vett
észre bennünket: – Hogy kerültek ezek ide? – ez volt az arcára
írva. Már el is indult felénk, de fél lépés után megállt, csak követett szemével, de nem szólt semmit. Nyilván rájött, hogy
nem véletlenül jártak itt ezek az idegenek.

Az angol, dán, norvég, svéd sírok után, a zárófal közvetlen
közelében hamarosan megtaláltuk a „Hongrie” feliratú táblát.
Egy órán át ott álltunk fényözönben és árnyas fák alatt, az elhagyatottság csendjét figyelve, s közben Fehér Géza útikönyvét
követve sorban megálltunk a hontalan magyarok sírjainál. Itt
most azokat a neveket sorom fel, akik az itteni Kossuth emigráció tagjai voltak, és akik itt alusszák örök álmukat: Csehi Imre,
aki 1852-ben, Kovács János, aki 1862-ben, Horváth Gábor, aki
1878-ban halt meg. Hajdu Gábornak özvegye, Tótfalusi Lajosnak, aki 1848. május 15-én Pesten született, és 1867-ben itt
halt meg, szülője és testvére állíttatott emléket. Ezek közül az
egyik legkülönösebb és legváratlanabb egy fekvő szürke márványlap, domborított nemesi címerrel és latin felirattal. A szöveg magyar fordításban így hangzik:
Itt nyugszik a legjelesebb és legképzettebb férfiú,
a fizika és orvostudomány doktora
LANGENTHALI LANG JAKAB
aki a németországi Nürnbergben született,
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nában helyezték el annak idején Rákóczi, Zrinyi Ilona és Bercsényi földi maradványait.
Rákóczi haláláról és temetéséről szóló beszámolót a főkamarás, Mikes Kelemen leveleskönyvéből ismert. Most egy kevésbé
ismert, de szintén Rákóczi mellett szolgáló levélíró beszámolóját idézzük. Cézar de Saussure svájci nemesúr a XVIII. század első felében éveket töltött a Török Birodalomban, előbb mint a
konstantinápolyi angol követ titkára, majd pedig mint II. Rákóczi Ferenc rodostói udvarának tagja. 1735. aug. 13-án keltezett levelében ez olvasható a temetéssel kapcsolatban: „Rákóczi
fejedelem többször is mondta rodostói tartózkodása idején a főembereinek, hogyha ott helyben halna meg, az a kívánsága,
hogy fejedelemasszony anyja mellé temessék el, a galatai jezsuita atyák templomának Xavéri Szent Ferencről elnevezett kápolnájában, ahol nagyon takaros és jó ízlésre valló oltárt is
emeltetett. Ugyanezt kérte tulajdonképpen a vezírnek írt levelében is, amelyet a halála után adtak át a címzettnek. Mi mindent megtettünk, ami tőlünk telt, hogy megkapjuk az engedélyt, de újra meg újra elutasítottak, arra hivatkozva, hogy holt
ember tetemét a fővárosba vinni ellenkeznék a török hagyománnyal és szokással, hiszen ha történetesen egy vezír halna is
meg Konstantinápoly falain kívül, még annak a holttestét sem
vihetnék be a városba, hogy ott temessék el. A fejedelmet bebalzsamoztattuk, majd felöltöztették (s) három napig feküdt
pompásan feldíszített ravatalán. Az utolsó napon pedig nyilvánosan és ünnepélyesen elhelyeztük a testét egy mély sírboltban.
Mintegy három hónappal a fejedelem halála után a Porta minden akadékoskodás nélkül engedélyezte, hogy az elhunyt fejedelem asztali edényeit, legértékesebb bútorait és legbecsesebb
használati tárgyait Konstantinápolyba szállítsuk, ott a kőből
épült, tűzbiztos raktárak egyikébe helyezzük el, és sem a vámon,
sem egyebütt ne kelljen bemutatnunk őket. Mihelyt megkaptuk ezt az engedélyt, ácsoltattunk huszonkét tökéletesen egyforma ládát, s az egyikben elhelyeztük a fejedelem holttestét,
majd béreltünk külön e célra, egy kisméretű bárkát, hogy azzal
szállítsuk el a ládákat. Beszálltunk ketten a néhai fejedelem
kamarásával. Konstantinápolyba érkezésünkkor a mi hajónkat
nem vizsgálta át senki. A galatai parton rakodtuk ki, a jezsuita
rendház közelében. Míg én behordattam a ládáinkat egy francia kereskedő tűzbiztos raktárába, a kamarás a jezsuitákhoz vitette be azt az egyet, amelyikben a fejedelem teteme nyugodott,
azzal az ürüggyel, hogy abban könyvek vannak. Az atyák még
aznap éjjel eltemették a templomukban, úgy, ahogy kívánta, s
anélkül, hogy bárki is észrevette volna.”

A temetőben készült képeket nézve Orbán Balázs is eszembe jutott. Ő 1849-ben itt órásmesterséget tanult, ahonnan a
harcok hírére vissza akart térni hazájába, de útközben a világosi
fegyverletételről értesült, és így visszafordult ide, a családjához.
Tudjuk, hogy 1849 és 1851 között ő segíti, támogatja a magyar
emigrációt, mivel abban az időben Sztambulban senki sem
volt, aki menekültjeink ügyét képviselje és felkarolja. Ezen
menekülők pedig, így gondolkodott akkor, idegen országban –
nyelv és viszonyok ismerete nélkül – elpusztultak volna. Emlékező írásból egy hosszabb részt idézek:
„Az osztrák kormány a muszkától támogatva, hadizenet fenyegetésével követelte a török szultán kormányától a Viddinbe őrzött
magyar menekültek rögtöni kiadását. A két nagy hatalom által fenyegetett Porta eleinte egy kissé meghökkent ezen ajtaján való kardzörgetéstől. Örök szégyene az európai diplomácia, vagy legalább egy
részének, hogy bár tudták, hogy a kiadandókra bitó vár, mégis a törököt a kiadásra unszolták, sőt emellett demonstráltak is.
Gróf Andrássy Gyula, akinek pedig épp e válságos percekben kell vala leginkább helyt állani, egy elhamarkodott levélben tudatta a viddiniekkel, hogy a Porta kénytelen a magyar
menekülteket kiszolgáltatni az osztráknak; az ellen csak a törökké létel biztosít; maga pedig, nehogy megrövidítést szenvedjen, hajóra ült és Londonig meg sem állt.
Andrássy ezen értesítésére Bem tábornok és sok mások áttértek az iszlámra és török szolgálatot vállaltak; a legnagyobb
rész azonban tartózkodott – halálra elszántan – a hitváltoztatástól, szerencsétlen nemzete megtagadásától. Itt tűnt fel a törökök nagylelkűsége és valódi lovagiassága, mert bár e kiadásnak
csak színlelésében is haszna lesz vala, hitfelekezetének jelentékeny szaporításában, s nagy katonai tehetségek megnyerésében,
mert bár magára volt hagyatva, sőt az európai diplomácia
inhumanizmusa által az osztrák-muszka embertelen követelés
teljesítésére mintegy unszolva, a Szultán a koránból egy szakaszt olvasott ki, amely tiltottnak mondja az oltalmat keresőknek kiadását. Mire ünnepélyesen kijelenté, hogy kész utolsó
katonájáig harcolni a vendégjog védelméért; de azokat, kik
szárnyai alá menekültek, semmi szín alatt ki nem szolgáltatja.
És a kimondott szót tettel is támogatá, mert azonnal behívta
egész birodalmából a redileket (tartalékosok), s rövid időn belül 80 000-ből álló tábor tartá hadgyakorlatait, San Stefano vidékén nyolcszáz ágyú bömbölése tudatta a két követelő hatalommal, hogy az oroszlány fölébredett; és az európai diplomáciával, hogy ő, a barbárnak mondott török, az ők barbár gondolkodásmódjukat és embertelen tanácsokat nem követi.”
Az 1881-ben, Kolozsvárt megjelent visszemlékezése végén, magát is megnyugtatva, ezt írta: „Áldom végzetemet, hogy a megpróbáltatások ez első napjaiban Stambulban lehettem, hol... földönfutóvá vált szegény testvéreim legelső szükségletein segíthettem, őket
utasíthattam s elhelyezésükről gondoskodhattam.”
Ennyit e honvédsírok kapcsán Orbán Balázsról, a kötelességekről és áldozatvállalásról, amely nélkül oly nehéz egy élni
akaró nemzetet elképzelni.
„Törökországi levelek III.”
Emlékezni és emlékeztetni
Szegény Mikes, szegény Rákóczi
I.
Az isztambuli Galata-torony alatt, a híd felé vezető főúton
található a Szent Benedek rend gimnáziuma. Az itteni kápol-
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Csak nehezen jutottunk be az átfestés alatt álló kápolnába.
Egy francia nővér angolul kezdte magyarázni a történetet, de
megnyugtattuk, hogy mindent tudunk. Azt is, hogy Rákóczinak
immár sem a teste, sem a szíve nem itt pihen. Milyen nehezen
elmagyarázható a szív és a test elválasztása, a halálon túli vándorútja innen-oda, onnan-ide. Ezt talán csak mi magyarok értjük. Megérteni még csak-csak lehet, de elmagyarázni bizony
már sokkal nehezebb.
II.
Kőszeghy Pál, aki bercsényi bizalmas főembere, szolgája
volt, feleségével együtt korán elhunyt. Két árva gyermekét
Bercsényiek fogadták be: János étekfogó, udvarnok, a kis Zsuzsi
Bercsényi feleségének, Csáky Krisztinának legkedvesebb udvarhölgye lett. Természetesen az árvák követték urukat a bujdosásban is. S az a különös dolog állt elő, hogy Rodostóban,
midőn 1723-ban Csáky Krisztina meghalt, Bercsényi Kőszeghy
Zsuzsikát választotta harmadik hitveséül. De 1725. november
6-án „szegény Zsuzsi özvegyen marada”, írja levelében a hűséges krónikás és örök-bujdosó, Mikes Kelemen:
„…itt most elég sírás, rívás és zokogás vagyon…mert a szegény Bercsény úr a bujdosásának végit szakasztván, ma reggel
két órakor itthagya bennünket.
Mind holtig az elméje helyén volt, és egy keresztényhez illendő halállal múlt ki e világból.
E már elvette sok szenvedésinek jutalmát, és nem szükséges
szánni, hanem azokot kell szánni, akiket árvául hagyott itt idegen országban. De azokra is gondja lészen annak a nagy cselédes gazdának, aki soha meg nem hal.
A mi urunk mindenkor mellette volt, és hozzája való barátságát holtig megmutatta.
Micsoda ez a világ? és miért kapunk annyira rajta?
A benne való életnek kezdete nyomorúság, a közepe nyughatatlanság, a vége fájdalom és szomorúság.
Ez az úr, éltiben, való, hogy szenvedett, de sok világi jókban
is volt része.
Való, bujdosásban holt meg, de nem szükségben. Így fogyunk el lassanként, mert már itt elég szegény bujdosókot temettünk el.
Ezután még mi lesz?
Hagyjuk a jó atyánkra, és mondjuk azt, hogy nem érdemli
ez a világ, hogy hozzája kapcsoljuk magunkot, mert akármely
gyönyörűségben úszunk is, de abból ki kell kelni, és azt elhagyatják velünk.”
Az itt látható képről pedig azt kell elmondanom, hogy én
elsősorban Mikes miatt mentem Rodostóba, s kerestem fel a
magyarok utcáját, de csak egy házat találtam épségben: ez valaha Rákóczi ebédlő háza volt, ma múzeum. Ablakából jól látszik a tenger, amely csak akkor mormol, ha becsukjuk szemünket, és Mikesről szóló versre gondolunk.

Kőszeghy Zsuzsannáról még annyit, hogy ő szerényen és
odaadó hűséggel ragaszkodott az idős grófhoz, őt halálos betegségében önfeláldozóan ápolta. S midőn özvegyen maradt soha
többé nem ment férjhez: haláláig számkivetésben töltötte életét. Galiciában, Jaroszlavban halt meg 1750 márc. 21-én, és ott
is van eltemetve.
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LEVELEK A KUCKÓBÓL
kámból, s egy elmosódott régi-régi képet hívtam elő az emléktárból, melyből mintha Ernő képe villanna elő, együtt zsűriztünk népi gyermekjátékokat bemutató színjátszó csoportokat,
valahol, valamikor Győr környékén. Barsi Ernő gondolkodik,
rendezi az élményeit, egyszer csak belenyúl az egyik bugyorba, s
máris mondja, az esemény 1972-ben esett meg mivelünk.
Velünk volt ezen az esten vígságszerzőnk, Halmos Béla is, az
ő muzsikájával köszöntöttük Barsi Ernőt, s az ő muzsikájával
kívántunk egymásnak boldog karácsonyi ünnepeket.

Kedves Barátom!
Megint eltelt egy esztendő, kotorászok a napló-feljegyzéseim között, ugyan mit írtam az utóbbi évben, mit a Kuckóközösségről, hátha kimazsolázhatom belőle azokat a feljegyzéseket, melyek együttléteinkkel kapcsolatosak. Aztán min akad
meg a szemem, mindjárt az elején, a Levelekről szólván, hát
azon, hogy emlékezem; miféle indítékból is kezdtem az írásába
a 2000. év elején, hét évvel ezelőtt.
Emlékeztetlek Téged is.
„Az ezredforduló tájékán fedeztem fel; ötvözöm a levélformát az esszével. Tájékoztatok – hogy miről? – művészeti eseményekről, érdekes emberekről, olvasmányokról, színházi előadásról, pedagógiai teljesítményről, miközben közlöm a reflexiómat is, melyek, feltételezem, másokat is érdekelnek, olyanokat, akikhez el kívánom juttatni az írást. Az olvasó, gondolom,
már rájött, hogy a Levelek a Kuckóból című esszélevél sorozatról
beszélek. Nem tagadom, fűtött az ambíció, hogy ezzel arculatot
formázok, segítek rangjára emelni egy szellemi műhelyt, melyet
egyébként is folyamatosan alakítgatunk. (A cím maga jelezni
kívánta a tartalom keretét, azt történetesen, hogy olyasmikről
ejtek szót, melyek a Kuckóbeli történésekkel kapcsolatosak.)”
Aztán még ez is olvasható benne.
„A levél, még ha esszélevél is, társas műforma. Nem kedveli
az egyedüllétet, nehezen viseli a magányt. A levél, melyet elküldenek, viszonzásra vár. Ha a válasz nem siet felé, boldogtalan. Nem tehet róla, ilyen.”

Bakonyi Péter a Kuckóban
Meghívtam, jött és győzött. Miután megtaláltam. A Ki kicsodából kiírtam egy telefonszámot, amelyen sohse ő jelentkezett, aztán egy e-mail adatot, azon meg nem válaszolt. Aztán
csak megszületett a kapcsolat.
Három okkal is előrukkolhatok; mért ragaszkodtam a meghívásához.
Hát ugye debreceni diák volt, Kósa Vilma tanítvány, színpados is. Majd amikor már Pestre kerültünk, ő tanulni, én meg
dolgozni, rendre megkeresett, rámenősen, foglalkozzam vele,
indul szavalóversenyen. Jó feje volt, mindig hosszú versekkel
jelentkezett, Juhász Ferenc művekkel leginkább. Hovatovább
imponált az erőszakossága.
Aztán mikor hatvan éves lettem, ő már szerkesztő a rádiónál, egyetlen, akinek eszébe jutott, lehetne egy portré műsort
készíteni velem. Jól kérdezett, értően. S jól is rendezett. Feszes
tempójú életjáték lett belőle.
Olvastam a Ki kicsodában, hogy felelős szerkesztője a Szabó
családnak, s hallottam, hogy hegymászó expedíciókban is vesz
részt, tudtam róla, hogy jól ír, olvastam könyvét egy ideggyógyintézet lakóiról, Play Boyt is szerkesztett, könyvkiadásba is belefogott. Érdekelt tehát, mint éli az életét.
Bakonyi Péter tetszett a kuckósoknak. Ilyesmiket mondtak:
természetes volt; őszintén szólt a kudarcairól; távol tartja magát
a politikától; korunk embere, nem riad vissza az új dolgoktól;
kellően laza, nem büdös neki semmiféle munka; családcentrikus, ötvenhat évesen is vállalja a gyereket; mindenben a tökéletességre törekszik, tudja, hogy jó verseket ír, de nem adja ki
azokat, mivel mások még jobbakat írnak.
Bakonyi Péter jó dramaturgiai érzékkel építette fel kuckós
szereplését. Mint ki monodrámát mond; tudta mikor kell váltani, mikor kell novellát olvasni, verset, mikor kell vallani, a
pályájáról szólni.
Kilenc óra körül meg azt mondta, most már mennie kell,
mivel a baba fürdetéséhez ragaszkodik. Az bizony az ő dolga.

ADVENTTŐL ADVENTIG
2005 decemberétől 2006 decemberéig – szemelvények a
Naplóból
Barsi Ernő a Kuckóban
Jól kigondolta ezt Nits Márta, hogy az év utolsó kuckós öszszejövetelére, az adventire Barsi Ernőt, a középkorúaknak Barsi
Ernő bácsit, a legenda teremtő Nits Mártának a csodálatos Ernő bácsit kell meghívni, aki mint mondotta, nyolcvanöt éves,
a néprajz nagy tudósa, kitűnő előadó, s milyen jó muzsikus,
előadását hegedűjátékkal és vászonra vetített diaképekkel kíséri, s mindezen túlmenően varázslatos személyiség.
Rögtön írjam le, Márta igazat szólt, s mivel tudta magáról,
hogy rajongó alkat ugyan, de realista is, elkérte erre az alkalomra a Hagyományok Háza előadói termét, mert – mondotta – leszünk annyian, hogy megtöltsük.
S lőn, ötvennél is többen gyűltünk össze.
Barsi Ernő élvezetesen beszélt a karácsony környéki népszokásokról, gyűjtő élményeiről, mesélt, mint egy kései Mikszáth,
mint egy idősebb Temesi Ferenc, aztán előkapta a hegedűt, s
játszotta a népdalokat, a neki kedveseket, tanította nekünk, mi
meg énekeltünk, ahogy tudtunk.
Év végi medicina, ez volt nekünk ez az ifjú aggastyán, példa,
hogy ekként is meg lehet öregedni, nyolcvanöt évesen alkotni,
dolgozni, s a latin bölcs intelmére figyelni: „csak derűs órát veszek tudomásul.”
Előadás után ittunk egy kupicával a tiszakürti szilvapálin-

Dr. Ratkó István a Kuckóban
A matematika doktora, aki élete harmadik felében felfedezi
magának, újra, azt az örömet és boldogságot, amit az irodalom
közvetítése ad, adhat az embernek. Azért hangsúlyozom, hogy
újra, mivel – ez kiderült a beszélgetésből – gyerekként és egyetemistaként már megérintette az előadóművészet és a színház.
Aztán győzött a matematika.
Kuckósaink, Marosvári Erika és Ferke György korábban is
szóltak róla, találkoztunk is, s végre most – kedvezőnek mutat-
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tél, döntöttél (volna) hasonló körülmények között.
Írom az emlékirataimat, magamról szólok, meg a hozzám
közelállókról, meg az őseimről és utódaimról, szóval, amiről
Mátyus Aliz a novelláiban. Mégis mennyire más a kétféle írás.
Műfaja miatt mindenekelőtt. Az egyiket ugyanis az írásművészet emeli alkotás rangra, a másikat a szociográfus ambíció (fogja), a megörökítés vágya, hogy ne váljék a megélt élet füstté és
párává. Az egyikben a belső világ a domináns, alig érzékelhető
a kinti, a másikban, mi, miért történt úgy, ahogy, mit tett a
kor, s mit az egyén.
Hadd mondjam el, Mátyus Aliz kollégám volt annak idején
a Népművelési Intézetben. Ő kutatott, én meg mozgalmakat
irányítottam. Ő fiatal, én meg már nem. Én liberális autokratának neveztem a hetvenes évek végének a főigazgatóját, Vitányi Ivánt, egy intézeti értekezleten, amelyen ő rajongással nyilatkozott róla, mondván, hogy Ivánnak világa van, s jelzők sokaságát sorolta elő dicséretére. Ebből következik, hogy nem tanyáztunk egy térfélen akkortájt. Vitányi Iván el is távolított a
közeléből. S mikor lehetett, nyugdíjaztatott.
Most meg, milyen a sors, mit ad Isten, magam dicsérem
Mátyus Alizt. S örülök, hogy tehetem.

kozott a csillagok állása – köszönthettük Ratkó Istvánt, Éva lányával – ő volt a beszélgetőtárs – a körünkben.
Megmondom azt is, mintha jobban érdekelte volna a mieinket Ratkó István maga, hogy öccse a nagy költőnek, Ratkó
Józsefnek, s hogy unokaöccse a miniszter asszonynak, Ratkó
Annának. Szóval a személyisége, családi kapcsolatai, gyerekkori élményei, az alkoholista apával, az agyongyötört anyával
kapcsolatosak, aztán az állami gondozott évek – a hat gyerek
hat helyre szétszórva –, s hogy honnan jött a családba a tehetség, merről vándoroltak a gének, mit adott nekik a szocialista
társadalom és mit nem, és a családban volt-e becsülete, rangja
a költő testvérnek?
Jó este volt. Ha az Éva leány, mint bennfentes teszi fel a
kérdéseket, vállalva, hogy ő leánya a kérdezettnek, tehát titkokat is tud, s kevésbé törekszik tárgyilagosságra, szakszerűségre,
vibrálóbb lesz a találkozás. István nagyon becsületesen szólt,
semmit el nem hallgatott, megnyerte a hallgatóit. Mondották,
nagyon szimpatikus.
A versmondását már úgy tekintettük, mint ami hab a tortán. S valóban a torta volt a fontos. A habot élveztük. A versmondás olyannak tetszett, mint a kedves vendég, az előadó;
korrektnek, becsületesnek.

Tóth Zsuzsa a Kuckóban
Hívtam Tóth Zsuzsát a Kuckóba, még télen, amikor készítettem a féléves programot.
A napló, ugye a vallomások helye, hát elmondom, hogy
Tóth Zsuzsát én nemigen ismertem. Tudtam róla, hogy utódom
ő a Magyar Művelődési Intézetben, de velem a kapcsolatot
nem kereste, hallottam, hogy versmondó, önálló estjei vannak,
de jómagam csak konferálni hallottam (kissé bőbeszédűen),
olvastam írásait, szakmai elemzéseit, ezek tetszettek, jószerint
tehát csak a megérzésre támaszkodhattam; tehetséges lehet a
hölgy, meg kell hívni.
Megegyeztünk, hogy kedvelt verseit mondja, mintegy felfűzve azokat élete eseményláncára, s közben és általuk bemutatja önmagát.
Tóth Zsuzsa, ahogy a barátai becézik, Zsó, kedves volt,
szimpatikus, őszinte, hamar kapcsolatot teremtett a versértő és
versszerető közönséggel, s csakhamar az ő hullámhosszán andalgott, vágtázott, járt be teret és időt, valóságosat és mítoszit a
társaság.
Ami mély s maradandó, nos, az a versmondása. Ahogy a
Kiss Anna költeményeket megszólaltatta. Muzsikált több regiszteren, megelevenítette a képzeletből és valóságból szőtt figurákat, a szeretni valókat, kellemesen szőtte a történet szálát,
azonosult és játszott, helyzeteket láttatott, röptetett bennünket, és akartuk, nem akartuk, ott voltunk vele együtt a Kiss
Anna teremtette bolondos, mágikus világban. Ez páratlan! Vélem, senki nincs a Kárpát medencében, aki ezt a költői világot
nála avatottabban, értőbben tudná megeleveníteni. Találkozott, hála Istennek találkozott egy kitűnő előadóművész egy kitűnő magyar költő életművével, s ebből megszülethetett egy
kivételes, semmi mással össze nem hasonlítható előadói teljesítmény.

Maskarázás Bogácson – farsangolunk
Öregfiúk, öreglányok, akik mi vagyunk, kuckósok, mint a
gyerekek. Jelmezekbe bújunk. Alakot változtatunk, s kurta időre talán személyiséget is. Ki tudná megmondani, hogy a kéznél
lévő jelmeztől válunk a játék idejére mássá, vagy eltakart
énünk kívánja magát megmutatni a maskara által. A társadalmat, annak valamely torzulását tükröztetjük karikírozó álruhánkban, vagy álmainkat fogalmazzuk meg: ilyen szerettem
volna lenni?
Gonddal készült mindenki, volt, kinek oly igen sikerült az
álcázás, hogy egymástól kérdeztük, vajh ki lehet, mások csak
jelzésnek használták az álarcot, kendőt, fejfedőt, nem titkolták,
ki van a ruha alatt.
Közben szólt a zene, két muzsikus szolgáltatta, s mindenki a
zene ütemére, de a kölcsönzött figura kívánta mozgáskoreográfia szerint járta a magányos táncot, s próbált kapcsolatot kialakítani más álruhással. S mert előtte, alatta, utána iszogattunk
is, oldottakká lazultunk, olyannyira, hogy közvetlenek és játékosak maradtunk jelmez nélkül is.
Mátyus Aliz könyvéről s egyebekről – májusban vendégünk Kismaroson, a kihelyezett Kuckóban
Olvasom Mátyus Aliz novelláskötetét a Kőmadár Zuglóbant
(ebből való az Egy cinkos mosoly, melyet felolvastam az Írószövetségben a könyvbemutatón). Szó nincs róla, hogy a novellák
éhségérzetet élesztenének, fogyasszuk őket mohón. Vagy másként szólva, hogy fordulatos történetekkel, látványos konfliktusokkal nyűgöznének le. Nem, ilyesmiről nem beszélhetünk. A
novellák ugyanis nem szólnak másról, mint hogy él az írónő a
gyermekével. És hogy mit gondol azokról, akikkel rövidebbhosszabb időre összekapcsolta a sors. Megjelenik a gyerekkor, az
apa és anya, az utazások, a házassága. S hogy mi játszódik le belül, a lélekben. Asszociációk buknak elő, s végül is az egész novelláskötet egy valakinek az élete, egy érzékeny, etikus asszonyé, egy anyáé, aki maga az író. Ám, ha egy novellát már elolvastál, kíváncsi leszel, s folytatod tovább. Már magadat keresed, te hogyan éltél meg hasonló helyzetet, te hogyan viselked-

Balázs János a kihelyezett Kuckóban
Ismét a kedves Bajzik Gyuriéknál. Ők fogadták be a kihelyezett Kuckót. Náluk van zongora. Illetve, nekik van zongorájuk. Sokan összejöttünk, csaknem ötvenen! Vendégünk Balázs
János, a tizenhét éves zongoraművész, Nits Márta ismerőse,
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dig kamasz, bármilyen családban nő is fel, bizony lázad, nem
tűri az apai önkényt, ütközik, ha korlátozzák. (Imre 1956 megítélésében került szembe az apjával, el is költözött otthonról.)
Megidéztek helyzeteket, kedveseket és jellemzőeket, ám mindhárman másként emlékeztek, életkoruknak és a helyzetbeli szerepnek megfelelően. Ezen aztán jót mulattunk, ilyen lehet a
történetírás is. Maguk is meglepődtek; hárman háromféleképpen élték meg ugyanazt.
Mi volt még! Bori korábban elment, Imre felolvasta egy
novelláját, mindenkinek tetszett, Laci kedvesen sztorizott, tartotta az egyensúlyt.
Felvillanyozódva zártunk.

akiről csodákat mesélnek, aki már nemzetközi zongoraversenyt
is nyert.
Balázs János kedves, szerény, szimpatikus srác. Milyen zenét
szerethetne igazán? A romantikust. Ki más lehetne a példaképe, mint Cziffra György. És kihívás számára minden technikailag nehéznek tartott zongoradarab.
Hallgatom ezt a fiút, s csak ámulok a könnyedségén, úgy
játszik, mint kinek természete a játék. Mikor Mózes Tamara
koncertjén ültem, érezni véltem, hogy a fiatal hölgy az idegein
szűri át a zenét, s egy percig nem tudtam függetleníteni tőle azt,
amit hallok. Ő muzsikált akkor is, amikor Bartók szólt, mégpedig úgy, mint kinek a játék élet-halál kérdés. Füzesséry Zoli, a
kiváló zongoraművész barát, fiatalon is tanár, értelmezve interpretál. Ha ő árasztja a hangot, nemcsak érzelmeim húrját
zengeti, de működni kezd az agyam is, a befogadásban részt vesz
az intellektusom is.
A művészi tehetség természetrajza is mennyire egyéni! Az
említett három zongorista másként veszi birtokba a művet, más
módon is közvetíti. (A mi Balázs Jánosunk például hallás után
tanul, CD-ről, s elképesztően gyorsan.) S mivel számára a játék
– ezt érezzük is – élvezet, ekként is tolmácsol. Örömet áraszt
örömmel.
Mennyi a tehetség közöttünk, Úristen!
Csak legyen elég befogadó!

Kuckó Juhász Laciéknál – előadás Róth Miksáról, az
üvegfestőről
A Juhász Laci – Nagymáté Éva házaspár Király utcai lakásában kuckóztunk. Tágas a kisviláguk, elfértünk. Mintha előadásra érkeztünk volna, a székek egymás mögött szépen elhelyezve, szemben egy kisasztal jegyzetekkel, mellette diavetítő, a
falon fehér vászon, szóval minden úgy, mint egy mini előadóteremben. Egy kisasztalon italok, pogácsaféle, s aki bepillantott a
konyhába, tálcákon láthatott mindenféle finomságokat, melyek, gyaníthatta, arra szolgálnak, hogy előadás után a vendégek gyomrába vándoroljanak.
A házigazdától remekbe szabott előadást hallottunk Róth
Miksáról, a zseniális üvegfestőről, a szecesszió jeles művészszemélyiségéről. Előadónk személyes kapcsolatba került a művész leszármazottaival, s ahogy mondani szokták, ától zéig ismerte ezt a szellemi örökséget, s mivel az ő felnőtt élete is az
üvegkészítés, -formálás jegyében telt el, gyaníthattuk, szép élményben lesz részünk. S nem csalódtunk. Az előadó előadása
szövegét jól olvasta, a képek, amiket mutatott, jellegzetesek
voltak, a jó barát, Virágh Tibor szellemesen választott költeményekkel hozta közel a korszakot, melyben Róth alkotott,
szóval okkal tapsoltuk lelkesen a házigazdát és barátját.
Sajnáltuk, hogy nem volt jelen a két felnőtt gyerek. A fiatalok, nem tudjuk, hisszük, megsokszorozták volna az örömet.

Trencsényiék a Kuckóban
Módfelett tanulságos és módfelett felvillanyozó volt a beszélgetés a három Trencsényi testvérrel. Úgy tetszett, mintha
hárman, együtt, nem családi környezetben, rájuk figyelő, kíváncsi közegben először ültek volna egymás mellett. Imrével, az
idősebb fiúval amolyan alkalmi munkatársi kapcsolatban dolgoztam a nyolcvanas években, kedves volt, visszahúzódó, ám
pontos megfigyelő, nem színpadi ember, akár tudós is lehetett
volna, ha nem művészalkat, jól írt és jól fotózott. Borbála, hozzá rokonszenv kapcsolt, több értéket találtam benne, mint
amennyit megmutatott magából, jó pedagógus és tankönyvszerző, egykor diákszínpad vezető is, érzékenysége művészé. László,
barátom, egykori mozgalmár és tudós, kiváló közösségi ember,
empatikus személyiség, szakembere a művészetpedagógiának,
cikkek, tanulmányok szerzője, szinte minden érdekli, ami a
művészetekkel kapcsolatos, sokat dolgoztunk és dolgozunk
együtt; szeretetreméltó férfiú, valójában ő is művész. Nos ez a
három testvér, Petrolai Margit írónőnek s Trencsényi Waldapfel Imrének, a hajdani neves egyetemi tanárnak, az ókori mitológia legjobb magyar tudósának a gyermeke, persze, hogy kíváncsi volt rájuk a társaságunk, milyen testvérek ők, miféle
emlékeket őriznek a családról, egymásról, a korról, melyben éltek, a helyzetekről, melyeket megéltek.
Ez izgatta a kuckósokat; kik is ők tulajdonképpen. Ritkán
adatik meg, vagy soha, hogy az emberfia együtt töltsön egy estét három olyan személyiséggel, akik ismert emberek nászából
születtek, akik maguk is jeles alkotók, akiket nem cincálnak
pletykalapok, akik tartózkodóak, de akiket a nevük már önmagában fényesít.
Tanulságos volt a találkozás. Rájöhettünk – a beszélgetést
nem komponáltuk meg előre, a hangulatát, azt igen, sikerült is
nyitottakká válnunk –, a gyerek mindenütt gyerek, bármilyen
családban is cseperedik, egy fontos számára, hogy foglalkozzanak vele és szeressék. Ha ez megadatik, jól érzi magát, ha hiányt szenved, rosszul. Rájöhettünk arra is, hogy a kamasz, min-

Szerelmes versek estje
Virágh Tibor barátom és tanítványom, akit a legjobb magyar előadóművészek közé sorolok, ezt meg is írtam, most szerelmes versekből állított össze egy nagy, túl nagy csokrot, s azt
mutatta be Kismaroson, a kihelyezett Kuckóban.
Utána elmondottam neki, noha tetszett, ahogy az egyes
verseket megszólaltatta, mért voltam mégis elégedetlen az
egésszel. Nemigen fogadta el az észrevételeimet, de mert komolyan gondolom, amit akkor hirtelenében elibe raktam, mégpedig érdekében, most le is írom. A lényegét persze.
A versek nem kapaszkodtak egymásba, nem volt érzékelhető a kompozíció, mi miért ott hangzik el, ahol. Csokorról beszéltem az elején, de ennek a csokornak a virágait, mintha a
véletlen rakta volna össze. Nem derült ki, több kis csokor vane egymás mellett, külön-külön, vagy egy nagy, melyben a kicsik
zsineggel köttettek össze.
Kellene Virágh Tibornak egy társ, aki szerkeszt, akivel megbeszéli, mit, miért, hogyan csinál.
S térbe sem volt elhelyezve a műsor. Kellene mellé egy rendező is. A versmondó tehetség nem kell, hogy párosuljon a
szerkesztőével meg a rendezőével.
A zene sem volt adekvát a szövegekkel.
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Dété naplója a kihelyezett Kuckóban – Kismaroson, Mányiéknál
Kezdem hinni, hogy én is tudok valamit, szerkeszteni például, karcolatféleségeket írni, s ami ehhez kell, tömören fogalmazni, olykor kihagyásosan, lebegtetni, poentírozva lezárni egy
szöveget.
A sikeresebb naplójegyzeteim ilyenek. Legalább is mostanában azt gondolom, hogy ilyenek. Nem magamtól gondolom
így, hanem mert olyan jelzések érkeznek vissza hozzám, melyekből következtethetek erre, nem írásból, bár újabban írástudók is dicsérnek, nem is szóból, bár újabban barátok is dicsérnek, hanem tapsból.
Elmondom. Kismaroson Mányi Pistáéknál, a kihelyezett
Kuckóban, a vasárnap délelőtti matinén magam voltam a programpont. Részleteket olvastam fel a legutóbbi év naplóterméséből, abból, ami az internetes honlapon jelent meg. Számítottam rá, hogy onnan senki nem hívja le, soha nem emlegeti
senki –, úgy is fogadták, mint kik most hallják először, s mit ad
Isten, úgy hallgatták a karcolatokat, az ironikus önportré-variációkat, életképeket, mint akik örülnek, akik magukat is odahelyezik a szövegbe, szöveg mellé, s akik ezt jóleső morajjal fogadják, meg tapssal.
Hát ebből gondolom, hogy tudok valamit.
Bár lehet, hogy amit itt lejegyeztem, nem is igaz. Nem írni
tudok, csak olvasni. Jól olvasni.
Bár az sem semmi.

Zongorakoncert a Kertszínpadon, gyér falusi érdeklődés
mellett – a Nyárköszöntőn, Tiszakürtön
A június végi Nyárköszöntőre valami eredetit találunk ki, valami olyasmit, ami Tiszakürtön még sohse volt – legalább is így
tudjuk –, a kerti színpadon meg pláne nem, zongora koncertet tálalunk a kürti nagyérdeműnek, s nem is akárkit hívunk meg, hanem, a kivételes tehetségű, Liszt nemzetközi zongoraversenyt nyert
Balázs Jánost meg tizenöt éves öccsét, Norbertet. Na, gondoltuk,
már csak kíváncsiságból is, és mert fizetni sem kell, eljönnek, akik
szoktak, és talán még többen is, s az én lelkem is megelégül. Jócselekedetet viszünk végbe, pompásan „népnevelünk”. A meghívókat
személyesen vittük, és barátunk a postás, s a postás asszony kézbesített, én még azt is ráírtam a kisplakátokra, ahogy a profiknál szoktam volt látni, meg a cirkuszprogramoknál, hogy ilyen még nem
volt, s vártuk a közönséget. Szokás szerint kiálltam a kertkapuba,
lestem az érkezőket, jöttek is, Lakitelekről pedagógusok, Tiszasasról Monzákék és barátaik, Inokáról a polgármester és a szobrászművész, Csongrádról a fogorvos, a faluból is néhány értelmiségi, s mutatóba a nép, akit művelni óhajtottam volna.
Egyébként pompás este volt, a fiatalok ihletetten muzsikáltak,
Liszt és Bartók ideálisabb színteret nem is kívánhatott volna a zenéjének, szúnyog nem csípett, a csalogány, mint ki aláénekel a
zongorának, diszkréten és a zeneművekkel harmonizálva fuvolázott, a hőmérséklet kellemes volt, a közönség lelkesen, mint ki
tudja, hogy rendkívüli esemény tanúja, ráadást követelt.
Tulajdonképpen nem is tudom, kit vártam volna még. A szőlőművelő dolgozót, a betanított munkást, a bolti kiszolgálót, az állami gondozott fiatalt a nevelőjével, a református lelkészt, a vállalkozót, az önkormányzati tisztviselőt, a község polgármesterét?

Himnusz minden időben
Monzák Péter évekkel ezelőtt kitalálta a Tiszamenti Gyermekszínjátszó Fesztivált határon túli magyar együttesek számára, legyen hol találkozniuk Kárpátalja, Délvidék, Felvidék, Erdély tehetséges gyerekeinek, meg az őket rendező, velük foglalkozó pedagógusoknak. Nem is tudom, hányadikat szervezte az
idén, ahogy azt sem tudom, jómagam hányadszor ültem a nézőtéren szakvezetői minőségben, itt Lakiteleken és Tiszasason. A
lényeg, hogy az ötlet bevált, itt mindig számítani lehet testvéri
összeborulásokra, hiszen nincs sorrend és díjazás, csak beszélgetés van, elemzés legfeljebb; hogyan lehet egy alkotás még jobb.
Összeborulni csak a muzsaji, meg az óbecsei, meg a sepsiszentgyörgyi, meg a dunaszerdahelyi színjátszók tudhattak egymással,
meg a vendéglátók velük, más hazai itt nem igen található. Szóval
itt voltunk együtt, határon túliak, mivel jószerivel már magamat is
odaszámítom, határon túlra, peremen kívülre, hát itt éltem meg
most a valahova tartozás, a magyarsághoz tartozás élményét oly intenzíven, hogy nem emlékszem hasonlóra, sem távoli, sem közelebbi időben, itt, amikor a találkozó záró szertartásaként megfogtuk egymás kezét, láncsort képezve a teremben, az összetartozás
láncát, miközben a Himnuszt énekeltük.
Némely nyugat-európai nemzetek futballistái énekelték
himnuszukat oly értően, érzelemmel és szenvedéllyel, miként
azt láthatták a képernyő előtt üldögélő drukkerek, mint mi
Lakiteleken, a művelődési házban, 2006 júniusában.

Egy varázslatos késődélután – még mindig a Nyárköszöntő
Hat óra körül ültünk le a kertben. Miután visszatértünk az
arborétumból. A fák árnyéka tarkázta be a napfényes füvet, a
virágok körülöttünk hajbókoltak, amikor körbe raktuk a székeket, padokat, s leültettük Tálas Lászlót, válaszoljon kérdéseinkre. Vörös bort raktunk középre, a földre, butéliákban sötétlett a
Tálas-féle cabernet. Magunk sem gondoltuk volna, amikor az
első válaszok elhangzottak, hogy a Nyárköszöntő két napjának
legvarázslatosabb hangulatú eseménye ez a késő délutáni beszélgetés lesz. Mert az lett. Hogy mitől? Nehéz megmondani.
Talán attól, hogy szépek voltak a fények, a szemekben is a fények. Ültünk a körben, egy közös aura búrájában, s valamenynyien kíváncsian vártuk a kérdezett válaszait; mint lehet élni
ma egy alföldi faluban, miféle erkölcs szerint lehet élni; válhate valaki prófétává szűkebb hazájában; fontos-e, hogy az ember
jelet hagyjon maga után. És versek hangzottak el Ratkó Józseftől, meg Kalász Lászlótól, témához illő versek, az együtt gondolkodás és egyféle világlátás asszociációjában.
És énekeltünk is spontán módon, és levonultunk a kiszáradt
diófához, kertünk emlékfájához, hogy belevéssük jelünket, itt
voltunk, együtt voltunk, mi, akik egymás véleményére áhítozunk, akiket érdekel a nemzet és a család sorsa, akik tudni szeretnék, mi lesz a holnap.
És felfedeztük Szívós Zsuzsát, milyen szépen, s mennyire belülről szólaltatja meg a költeményt.

Akik kedvenc versükre leltek, persze, hogy örültek. De a
katarzis, ami az egész után fakadhat, az elmaradt.
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volt, hogy a falu apraja és fiatalja nagypénteken Belényesbe
ment vásárfiát venni és megnézni a jászolban fekvő Jézuskát a
katolikus templomban. Szóval, már nem is tudom, hogyan történhetett, csak elég az, hogy amikor az óvónők megláttak bennünket az utcán, se szó, se beszéd, kézen fogtak bennünket, és
bevittek az óvodába. Hiába vergődtünk, tiltakoztunk erővel,
betuszkoltak bennünket. Így járt a többi óvodás is, akit csak elkaptak az utcán. Ezt parancsolta a párt. Oktatási idő alatt nem
volt szabad vallási ünnepet ülni.
Az ajtót ránk zárták, az ablakot nem tudtuk kinyitni, hiába
próbáltuk, nem olyanok voltak, mint otthon a házunkon,
ahonnan bizony sokszor kiugrottunk, ha délben lefektettek, és
magunkra hagytak bennünket. Akármilyen kicsik is voltunk,
de annyi eszünk már volt, hogy el nem mozdultunk az ablak
mellől, figyeltünk, hátha látunk valaki ismerőst, aki segíteni
tud sanyarú helyzetünkben. Hát, mit ad Isten, egyszer csak
meglátjuk Idest, hogy megy a bolt felé, kint az utcán. Na, volt
aztán az ablaküvegnek! Az a csoda, hogy ki nem tört. Ütöttük,
vertük, kiabáltunk ki az utcára. Jöttek az óvónők befele nagy
garral, mert persze ők is meghallották. Kiabáltak ránk, fenyegettek bennünket. Tehették, mert Ides már ott volt a hátuk
megett. Elkezdte ő is mondani a magáét, kemény falusi hangján. Mit se törődve az óvónőkkel kézen fogott bennünket, és
már ott se voltunk. Mehettünk Belényesbe Jézuskát nézni, és új
ruhát, cipőt venni.
Hogy miért épp nagypénteken vittek bennünket a belényesi templomba a kis Jézus jászla elé? Talán ez a szokás még abból
az időből maradhatott fent, amielőtt a tárkányiak katolikus hitről áttértek reformátusra.
Abban az időben a mi kis utcánkban, aminek Aluszi a neve, nagyon sok volt a gyerek. Hosszú nyári délutánokon sokszor
sötétedésig rúgtuk a labdát, a szűk utcában, a szinte bokáig érő
porban. Ha mégis valamelyik öregasszony tiltakozott a felvert
por miatt, füttykoncerttel válaszoltunk. Majd minden esetben
jobbnak látta, dohogva, magában mormogva, békén hagyni
bennünket. Legtöbbször tizenötön, húszan voltunk egy csapatban. Mind fiúk, ahogy mondták akkor, a javai az utcának. Nagyon sok időt töltöttünk el a Körös parton, nagyon szerettünk a
fűz és égerfa bokrok között háborúsdit, indiánosdit játszani.
Mikor elkezdtük az iskolát, négyen voltunk az utcánkból
egy osztályban. Mind a négyen fiúk. Azt hiszem a legvéznább
én voltam közöttük, hol a gyomrom fájt, hol az orrom vére indult el, minden ok nélkül. Az öcsém sokkal csontosabb, inasabb volt. Édesanyám mindig attól félt, hogy öröklöm édesapámtól a tüdőbajt.
A tanítónők legtöbbje az akkori falusi vezetők feleségei voltak. Nem bántani akarom őket, mert nem az ő hibájuk volt,
hogy a férjeik a mi falunkba voltak kihelyezve vezetőnek. Próbálták ők szegények az iskolát, de amilyen nehéz volt nekünk,
nekik talán még nehezebb. Pedagógiai képzés nélkül falusi gyerekeket tanítani. Az első és második osztályban utolsó előtti
tanuló voltam. Nem kívánom egy gyereknek sem, amit én akkor átéltem. Sok mindenre emlékszem azokból az időkből. Példának okáért, egyszer már második osztályban, a tanítónőnk azzal bízott meg bennünket, hogy másnapra minden tanulónak

Azt hiszem sok ember van úgy, hogy ahogy halad a korban előre és öregszik, sokszor eltöpreng, vajon mi is az az emlékkép, amire
a legkorábbról emlékszik? Mi is, az az esemény, amely óta életét
számíthatja? Melyik az, az év, hónap, nap és óra, s annak mely időszaka az, amikor emlékei élete elkezdődött. Lehet kisebb, nagyobb,
kellemes vagy kellemetlenebb perc, ami olyan nyomot hagyott az
ember életében, melyre talán még halálos ágyán is visszaemlékezik, és onnan számítja tudatos életének kezdetét.
Az én nagyanyám nem tudom, nem tudhatom mire emlékezett, mire gondolt, amikor egy nyári vasárnap délután édesanyám odaküldött az öcsémmel, a beteg-, de mint később kiderült halálos ágya elé, hogy megmutassuk magunkat az új mackóöltözetben.
Ez az első emlékképem, amint ott állunk öcsémmel a nana
ágya előtt, mert az apai nagyanyámat nanának hívtuk, az anyait idesnek. 1962 nyara volt akkor, én négy éves voltam, az
öcsém pedig három. Ott álltunk kézen fogva a kékre meszelt
deszka plafonú, földes szobában, és néztük a beteg, halálos
ágyán fekvő öregasszonyt, aki mai szemmel nézve nem is volt
annyira öreg, csak akkor gyerekként úgy láttam. A hirtelen jött
betegségtől megtört arcát. Az ő élete ott ért véget azon a helyen, ahol az enyém elkezdődött.
Még arra is emlékszem, hogy édesapám magával vitt a harangozóhoz, hogy bejelentse, hogy meghalt az anyja és húzzák
meg a harangokat. Akkor még kézzel húzták a harangot, ha tél,
ha nyár volt, reggel, délben és este. A harangozókat a falu fizette, megegyezés szerint minden év végén megkapták a bérüket,
amit ők maguk szedtek össze házról-házra járva. Bizony, majd
minden alkalommal megtörtént, hogy a két harangozó csak
egymást támogatva, a falakat fogva tudott hazaérkezni a pénzbeszedésből, mert hát minden házban megkínálták őket a jól
végzett munkáért. Mert nem kis dolog volt az minden nap háromszor is, felmászni a toronyba, és meghúzni a harangot.
A nana temetésére már nem emlékszem, csak azt tudom,
hogy erőteljes, dolgos asszonyként emlékeznek rá. Volt még egy
dédnagyanyánk (őt Idesnek hívtuk) az anyánk részéről, aki a
Porond utcában lakott egyedül, míg le nem bénult, és akkor őt
is, édesanyám vette magához és gondozta élete végéig. De még
előtte emlékeimben él, hogy az anyám vasárnaponként az
öcsémmel és velem küldött ebéd után egy kis levest neki. Egy
esetben megtörtént, hogy nem találtuk otthon, nem tudtuk
neki beadni a levest, hát visszatértünk. Hogy szép kora nyári
idő volt, a templom előtt, a fal mellett, mert az utunk mindig a
templom előtt vezetett el, elkezdtünk bogarászni, legyeket fogdosni. Mikor meguntuk, leültünk, hallgattuk a templomból kihallatszó éneket. A kora nyári nap langyosan jól eső volt, a
templomból kihallatszó ének pedig szép, andalító. Elég az,
hogy mindkettőnket elnyomott az álom. Mikor kijöttek az emberek a templomból, bennünket ott találtak a templomfala tövében aludva, a fogós (ételhordóhordó) mellettünk felborulva…
Ides nyolc évet nyomta az ágyat mielőtt meghalt. De előtte
még nagy szerencsénk volt vele! (Azon túl, hogy a házát én
örököltem.) Történt egyszer, egy nagypénteken, hogy mielőtt
elindultunk volna Belényesbe, merthogy Tárkányba ez szokás
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kolompoltak, csattogtatás, dudálás, kocsizörgés. A házak közül
füst szállt fel, mi nem éreztük a szagát, bennünket az érett gyümölcsök illatával lengett körül az enyhe őszi szél.
Mikor már nagyobb lettem, megtörtént, hogy ott is háltam
tata helyett a szőlőhegyi kunyhóban. Olyankor olyan jó volt
látni, hallani, érezni a magasból letelepedő, csendet hozó sötétséget. Látni a lassan kialvó fényeket. Fülelve hallgatni, amint
lassan elül minden zaj, és az utolsó neszt is elnyeli a sötétség.
Hol van már az a világ? Azt hiszem az öregek, ahogy lassan
egyik a másik után elmentek, mindegyik elvitt egy-egy darabkát belőle. Mi hagytuk, észre se vettük, csak azt, hogy most
nélküle vagyunk, hiányzik.
Csak az emlékek maradtak. Képek, hangok, melyek érzésekké váltak. A hegy lepusztult már, csak imitt-amott látható
néhány kiszáradásra ítélt gyümölcsfa, elvadult, gazdátlan szőlő.
A csőszkunyhókat is elhordták már rég, a helyüket magas dudva, fű lepte be. A hegyre fel-lekanyargó gyalogutat benőtte a
bokor, már csak a vadállatok használják csapásnak. A valamikor megrakott szekereket leeresztő útból mára ösvény lett. Itt
is, ott is, a bokrok közül kidugja fejét egy tölgy, egy gyertyán,
vagy száldokfa.
Lehet ez a világ rendje. Ami a természeté volt és elvettünk
tőle évszázadokkal ezelőtt, az visszajár neki, csak eddig várt, figyelte mi lesz, és most a valamikori őstölgyes, gyertyános ivadékai előnyomulnak ősi jussukért…
Már írtam, hogy a másik hely, ahol nagyon jól éreztük magunkat az a Körös-part volt. Az utcánk végébe folyt el a Fekete-Körös. Ki is használtuk, úgy télen, mint nyáron. Amikor
csak tehettük, kint voltunk a partján. A vizében sokat halásztunk, fürödtünk. Ritka volt, aki nem tanult meg úszni. Bizony
volt szégyellni valója, aki nem tudta annyira vinni, hogy bemerészkedhessen a mélyvízbe. Ha meguntuk a fürdést, halásztunk,
horoggal vagy nélküle, a gyökerek közé nyúlva, bújva. Abból
már virtus lett, ki fürdik meg hamarabb a Körös vizében. Még
alig lökte ki az égerfa a levelét, már ugortunk is, pucéran (hogy
meg ne tudják otthon) a szinte jéghideg vízbe, hogy aztán egész
évben azzal dicsekedhessünk, az idén én voltam az első, aki
megfürdött a Körösben. Reszkettünk, vacogott a fogunk, de
bíztattuk egymást, hogy legalább az idén nem leszünk tetűsek.
Máskor fűzfabotból csináltunk nyilat, kardot, tavasszal, mikor
még jól hámlott a héja, fütyölőt. Kora ősszel vesszőt szedtünk
kosárnak, vagy kórót kötni. Gyerekkorunknak sok idejét töltöttük el a Körös-parton. Odajártunk a tehenekkel, én majd
később a juhokkal is. Ha nem esett az eső, mezítláb jártunkkeltünk egész nyáron, utcán, mezőn, a Körös-parton és a vízben
is. Most próbálná csak meg valaki a sok üveg és bádogdarab,
meg a mindenféle szemét között. Hogy, hogy nem, akkor nem
volt szemét. Mindent fel lehetett használni. Bizony, akkor még
a vándorcigányokra is szükség volt, mert ha megjelentek, a falu
szélén eltakarították azt a keveset, amire a falusi embernek már
nem volt szüksége.
Szóval, olyan tiszta volt a Körös-part, hogy csak a tüskéket
és bogáncsokat kellett kerülgessük mezítlábasan. Jó kövér fű
nőtt a Körös-parton, jól tejeltek tőle a tehenek. Én már egész
kis korom óta jártam a család tehenével. Mások a nagyobb lányokat küldték legeltetni, engem rájuk bíztak, ügyeljenek rám,
nehogy történjen velem valami. Hogy mi történhetett? Hát
elég sok minden.
Volt amikor, különösen nyáron, és mindig ettől rettegtünk
a legjobban, elbogarásztak a tehenek. Amennyien voltak, any-

ezer pálcikája legyen, százas kötegekbe kötve. Másnap a mellettem ülő Harangozó Miskával együtt alig tudtunk összeszámolni
ezer darabot. Jött a tanítónő, padtól padig, átnézni meg van-e
az ezer mindenkinek? Mikor engem kérdezett, oda húztam elém
a kötegeket, mikor Miskát, ő húzta őket maga elé. Na, volt aztán hadd el hadd. Tenyeres meg körmös, ami jött, sorjában.
Nem azért, mert sajnálnám magam, de nagyon nem szerettem
volna, ha a gyerekeim is úgy tanultak volna írni, olvasni, számolni, mint ahogyan én annak idején.
Nagy igazság az, hogy semmi sem tarthat örökké. Harmadik
osztályban új tanítónőt kaptunk. A képzett, nyugodt, gyerekpárti Matild tanító nénit. Ő, szegény aztán kedves szavával úgy
tanított és oktatott bennünket, hogy évvégére már az első tíz
között voltam a harminckét gyerek között. Annyira megszerettette velem a meséket és azok olvasását, mivel, hogy könyvtáros is volt az iskolában, hogy egy életre szenvedélyemmé tette
az olvasást. Ha tehénpásztorkodtam, vagy később, ha a kollektíva juhait legeltettem, mindig volt könyv a hónom alatt. Ötödikes koromra már elhagytam a meséket és regényeket olvastam, minden mennyiségben. Nagyon szép élet volt, ahogy most
visszaemlékszem. Na, nem azért, mert akkor fiatal voltam, igaz,
az is benne van. De valahogy akkor, másmilyen volt a világ. Ha
valaki valamit meg akart venni, megvehette. Mert volt rá pénze. Ha házat akart építeni magának, kis igyekezettel megtehette, nem kellett agyondolgozza magát a kollektívben. Szóval akkor, amit kínált az élet, azt a legtöbb ember elérhette. Mi ötön
voltuk testvérek, az apánk nyugdíjas volt, édesanyám takarítónő az orvosi rendelőben, de nem mondhatom, hogy rosszul
étünk. Hogy néha foltos ruhában, vagy bakancsban jártunk,
vagy az ennivalóból mindenkinek ki volt szabva a rá eső rész?
Így volt ez akkor másoknál is. Az ócskával kíméltük, a sokszor
még meg nem vásárolt újat. A tyúkból meg persze, hogy a dolgozó nagyapánk és apánk kapta a nagyobb darabokat, mer hát
ők dolgoztak, nekünk gyerekeknek elég volt a szárnya, kaparója
is. Mi a húst pótoltuk gyümölccsel. És néhanapján, ha kaptunk
a piacról hazajövő asszonyoktól cukorkát, mézestésztát. Azért
néha megesett, hogy nem hoztak semmit. Nyafogó kérdéseinkre, azt válaszolták, hogy nem tudtak venni semmit, mert összevesztek a zsidók, és bezárták a boltot. Mit tehettünk, belenyugodtunk. Még abba is, hogy a leszedett, s a már piacra kész
gyümölcsből, mi csak a férgest, a madaraktól már megcsípdelteket kaptuk. Meggyőztek bennünket, és igazuk is volt, hogy sokkal édesebb, finomabb a már madaraktól megkezdett gyümölcs.
A férgesét meg ki lehet vágni, hadd egyék a városiak, az igaz
szép, de még be nem éretteket.
Különben az ősz számunkra, és nem csak, de minden falusi
gyerek számára, a bőséget jelentette. Akkor még teremtek a
tárkányi dombok szőlőt, almát, körtét, diót, kinek mire volt
szüksége. A nagyapám akkortájt minden évben ősszel csősz volt
fent a szőlőhegyen. Azt ettünk, kóstoltunk meg, amit szemünk,
szájunk kívánt. Sokszor a barátokat is magunkkal vittük. Soha
senki nem szólt ránk, hogy miért megyünk annyian tatához –
mert így hívtuk a nagyapánkat –, sem kollektív elnök, sem brigádosok. Az is igaz, hogy tata mindig vigyázott arra, hogy honnan és mit szedünk le. Szerettünk a kunyhójában is üldögélni,
vagy lefeküdni a friss szénából rakott ágyra. Felettünk a polcon
a földről felszedett almák körték illatoztak. Délben szalonnát
sütöttünk, miközben beszélgetve, mesélgetve erre-arra oktatgatott bennünket. Alkonyatkor jó volt leülni a dombtetőre és
nézni, hallgatni le a falura. Disznók visítottak, tehenek bőgtek,
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völgyre. Néztük a nagy vörös korongot, és ahogy nőtt, erősödött a fénye, úgy fordítottuk róla a szemünket a környező dombokra, erdőkre, csendben figyeltük a gyönyörű tájat, és hallgattuk a kelő madarak fütyölését, csivitelését. És most visszatekintve, szinte magam előtt látom a kis gyerekcsapatot, aki rácsodálkozik a körülvevő gyönyörű világra. Vagy sokszor, ha eszembe jut, hogy tudtunk örülni a szivárványnak! Ujjongtunk,
amikor megláttuk! Vagy szombat esténként, amikor találgattuk, vajon mit süt édesanyánk, mire hazaérünk. És amikor behajtottuk a kapun a tehenet, és megcsapott a frissen sült tészta
illata, örömünk határtalan volt. Sajnos, ma mind kevesebb
gyerek érzi-érti az őt körülvevő, szó szerint értendő, örömteli
világot. Nemrég még sokan a betonrengetegbe zárt világról beszéltek, de ma már úgy néz ki, ez is megszűnik, és lassan a számítógépbe zárt világra meredhetünk, ami sokszor nem valódi
képekkel próbálja széppé tenni a képernyőt. A tehnika hatását
nem lehet kivédeni, bárhogy is akarnánk, de lehet segítségünkre is, ha nyitott szemmel és elmével nézzük az elénk tárt dolgokat…
Elmesélnék egy érdekes esetet. Egyik alkalommal, a feleségemmel természetfilmet néztünk valamelyik csatornán. Gyönyörű szép mező, tele szebbnél szebb virágokkal, lassan a kamera külön-külön közelképbe hozza a színpompás növényeket, és
egy röpdöső méhecskével hívja fel a figyelmet hol egyikre, hol
másikra. – Milyen szép, milyen gyönyörű, milyen tökéletes színes világ, és összhang virág és a belőle élő lény között. Egyszer
csak, hirtelen belém csap a felismerés. – Ilyen égő piros virág
nálunk is van kint a mezőn, olyan nagy égszínkéket is láttam
már, az a szép tarka is, csoportosan terem nálunk, még több is,
mint a képernyő mezőjén. És hány és hány méhecske és színes
darázs repked zümmögve, duruzsolva közöttük, a hol azúrkék,
hol pamacsként úszó fellegekkel kimintázott ég alatt. És nem a
tehnika a hibás, hogy nem vesszük észre, milyen gyönyörű a
bennünket körülvevő világ. Rajta keresztül is rá lehet ébredni,
hogy mi van odakint, a betondzsungelen, a falakon és képernyőn túl. Csak a mi hibánk, hogy nincs rá szemünk, időnk és
lelki nyugalmunk, hogy meglássuk a tökéletes szépség és harmónia egy karnyújtásnyira, van tőlünk…
Tévedés ne essék, mikor az akkori életről írok, nem értem
alatta azt a politikai rendszert, ami akkor uralta a felnőttek
mindennapjait. Gyerekként még nem lehetett érteni, mi van a
mögött, amikor édesanyám rámutatott a kollektív csordában az
egyik tehénre, mondva: – Látod, az a mi tehenünk volt. Vagy a
nagyapám mutatott rá egy darab szántóföldre, hogy: – Látod, az
a mi földünk volt. Nem is, nagyon érdekelt bennünket, gyerekeket, csak a jót, a szépet kerestük, és láttuk mindenben. Akkor a május1-ejére fellobogózott, eltakarított utca, fehérre meszelt fáival is nagyon szépnek tűnt, csak később jöttünk rá,
hogy a kitűzött zászló nem a miénk, és az ünnep se. Azért az
ünnepet, lassan, ahogy nőttünk, magunkévá tettük, és kihasználtuk, amikor csak adódott alkalom rá. Vagy a közeli erdőkbe
mentünk kirándulni, vagy ha úgy hozta az alkalom, csak a Körös-partra mentünk ki. Persze, csak mi, az egy utcából valók. Az
alszegiek külön, és a felszegiek is külön jártak. Iskolában és vallásórán mindenki együtt volt, de a szabad idejét az utcabeliével
töltötte el. Még azt se vettük jó néven, ha a felszegiek néhanapján lejöttek a teheneikkel a Körös-partra legeltetni. Mi sose
mentünk a falu felső végére. Ami az övék, nem kellett, ami a
miénk, azt nem szerettük mással megosztani. Ha futballoztunk,
mindig utcák szerint voltak a csapatok. Néhanapján, ha össze-

nyi felé szaladtak. Miért és mikor jön rájuk, nem lehetett előre
tudni. Mindig hirtelen történt. Égnek emelték a farkukat és
rohantak, mint a veszettek. Ha egy elkezdte, szinte varázsütésre
ráragadt a többire is. Futottak az eszük után. Mi, kiabálva, átkozódva, utánuk. Rohantunk, hogy a kis seggünket érte a sarkunk, mert tudtuk, a tehenek jobban futnak, mint mi. Féltünk,
ha kár kerül, abból nagy baj lesz otthon. Na, de ha megálltak,
persze mindig a saját akaratukból, akkor, amíg újra egybetereltük őket, kaptak a derekukra.
Nyár derekán, ha már nagyon elkopott a fű a Körös Tárkány felőli oldalán, áthajtottuk a teheneket a Körösön, mert a
tárkányiaknak ott is volt legelőjük. Néha megtörtént, hogy egy
hirtelen jött helyi zápor miatt, vagy ami még veszélyesebb volt,
ha a közeli hegyekben volt nagy nyári zivatar, anélkül, hogy
nálunk esett volna egy szemeső is, hirtelen megnőtt a Körös vize. Olyankor aztán eszeveszett gyorsasággal hajtottuk át a teheneket a vízen. Párszor megtörtént, hogy túl későn vettük észre
mi történt, és megkésve kezdtük meg az átlábalást, a Körös közepén nőtt ránk a víz. Volt akkor aztán hadd el hadd. Eldobtuk
a botokat, és két kézzel fogtuk a tehén farkát, hogy nehogy elsodorjon bennünket a sebes áradat. Sírtunk, ordítottunk, mint
a fába szorult féreg. Torkunk szakadtából kiabáltunk, hajtottuk
a teheneket. De hála Istennek mindig partra verekedtük magunkat, vagy inkább áthúztak bennünket a tehenek. Nagy volt
aztán a megkönnyebbülés, az öröm. Volt egy falunk beli nagyobb fiú, aki mindig a tehene hátán jött át a Körösön. Irigyeltük nagyon, hogy sose kell eláztassa a lábát, mint mi. Addigaddig irigykedtünk, amíg egyszer egy velem egykorú barátommal megbeszéltük, hogy mi is meglovagoljuk a tehenünket. A
tervet tett követte. Egyik délután, mikor csak ketten voltunk,
mert azért féltünk, hogy szégyenbe maradunk és nem sikerül
tehenet lovagolni, behajtottuk a teheneket egy bokros területre, ahol nem láthatott bennünket senki, és elsőnek megpróbáltam én meglovagolni a tehenet. Nem sok sikerrel, mert ahogy
megérezte, hogy a hátán vagyok, beszaladt velem a bokrok közé, és esze volt, mert a bokrok lehúztak a hátáról, úgyhogy volt
mit tapogassak, mikor feltápászkodtam. Anélkül se voltam valami kövér, hogy valami felfogta volna az esést. – Nem úgy kell
azt csinálni monda Miska a barátom, mindjárt megmutatom
én. Te állj a tehén elé, hogy el ne menjen, amíg felülök a hátára! Elé álltam és simogattam a fejét: – Hó, Virág, hó – nyugtatgattam. Igen ám, de amikor a Virág megérezte, hogy a hátán
van valaki, én meg előtte, se szó, se beszéd, szempillantás alatt
lehajtotta a fejét, a lábam közé dugta a szarvát, és úgy kilökött
a levegőbe, hogy amikor a földre értem, nem csak az ijedség
miatt jajgattam el magam, hanem a miatt is, hogy eltört a kezem. Soha többet nem akartam tehenet lovagolni.
Az akkori időket azért nem csak az emlékek szépítik meg,
mert már akkor gyerekként is, szépnek, jónak éreztük a körülöttünk lévő világot. Öröm volt nézni hasalva vagy ülve a földön, hogy tépik a tehenek a füvet, és külön megelégedéssel teltünk el, ha este pufók hassal, jóllakottan hajtottuk őket haza.
Nem tudom, másoknál hogy van, de nálunk jó pár éve már cigányok a csordások. Nem megbántásként mondom, de mi akkor annak örültünk, ha jóllakik a jószág, és nem annak, hogy
már eltel a nap! Hogy örömmel szemléltük a bennünket abban
az időben körülvevő világot, azt abból is gondolom, hogy többször is képesek voltunk korábban kelni a megszokottnál, csak
azért, hogy lássuk a napfelkeltét. Gyönyörű volt, ahogy korán
reggel a havasok mögül kibújt a nap és fényt hintett az egész
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A hasogatott fa, gyújtós, nagy csomóba rakva, elkészítve
állt a színben, csak be kellett vinni a kályha mellé. Tett-vett
mindenki, de olyan komótosan, ünnepélyesen, mintha minden
mozdulatát figyelné valaki. Mi, gyerekek, ha egyet szóltak, kettőt pattantunk, nem csak a szóra, de még a mozdulatokra is
ügyeltünk. Ki akartuk érdemelni a karácsonyfát, mert azért tudtuk, elég sok volt a rovásunkon. Hol a nadrágot szakítottuk el
szánkázás közben a temetődombon, hol meg leszakadt velünk a
Körös jege, és csurom vizesen mentünk haza. Szóval, volt mit
jóvátenni.
Karácsony nagyhetében sehol nem lehetett hallani egy
hangos szót, sehol egy káromkodást, a nagy várakozás rátelepedett a falura. Így jött el karácsony nagyszombatja. Sütés, főzés,
délre már tele volt az utca a sült kalács illatával. Az asszonyok
kipirulva kínáltak mindenkit, aki csak útjukba került, tudták, a
világ legfinomabb kalácsát sütötték megint, mint minden karácsonyra.
Délután már megtelt az utca jókedvű, sepregető, takarító
emberekkel, ha éppenséggel havat kellett seperni, az meg éppenséggel fokozta az izgatott jókedvet.
Este aztán bennünket, gyerekeket, vagy a paslákat, ahogy
Tárkányban mondják, vagy a templomba vittek, vagy valamelyik szomszédba, ahol nem volt kisgyerek. Akárhova is vittek
bennünket, tudtuk, éreztük, hogy a csoda ott van a közelben,
nem kell már sokat várni. Sehol nem volt maradásunk, mentünk, siettünk volna haza. Ha valamelyik szomszédban voltunk, minduntalan unszoltuk tatát, menjünk már haza, mert általában vele küldtek el bennünket. Annyi kellett csak, hogy
meghalljuk valamelyik szomszédban az örömteli kiabálást –
mert egész idő alatt füleltünk, mint a vett malac –, akkor aztán
nem volt maradásunk. De akkorra már tatát is sikerült meggyőzni, hogy hazamenjünk. Kapkodtuk a kis lábainkat, és meresztettük a szemeinket, hátha meglátjuk a Jézuskát, vagy legalább meghalljuk a szárnya suhogását… Tudtuk, hogy mire hazaérünk, mint minden évben, már ott áll a karácsonyfa a szobában. És mégis, amikor beléptünk és megláttuk, mindig földbegyökeredzett a lábunk, mert maga a csoda jött el hozzánk
minden Karácsonykor. Most, felnőtt fejjel sem érzem másként.
Az ünnep hozta a csodát vagy a csoda az ünnepet, nem tudom,
de a lényeg az, hogy az ember egy évben csak egyszer éli át, és
az is csoda, hogy minden évben egyszer.
Hála Istennek így van ez ma is, ahol élek, Karácsony este a
falut elárasztja az ünnep csendje, a meghittség és a szeretet…
Karácsony első napján aztán ünneplőbe vágta magát mindenki, és az első harangszóra megtelt az utca ünneplőbe öltözött, kopogó csizmákkal a templomba, úrvacsorát venni igyekvő emberekkel. Mi alig vártuk, hogy kijöhessünk, eldicsekedni,
milyen szép karácsonyfát hozott a Jézuska. A szomszédba az angyal szokta hozni.
Váltig bizonygattuk egymásnak, és el is hittük, hogy láttuk,
amint elsuhant, vagy hallottuk a szárnya suhogását. Egymás
szavába vágva meséltük a nagy élményt, amit átéltünk.
Mennyivel szegényebbek a mai gyerekek, akiknek messze
földről jövő, szinte kimondhatatlan finn nevű télapó hozza a
karácsonyfát. És milyen sajnos, hogy a meghittséget, a szeretet
megható ünnepét elhalványítja a tárgyajándékok sokasága.

kaptunk, kutyakötelességünk volt kiállni egymás mellett, ez így
volt később a bálokban is.
A templomban a felszegiek a „felső” karba, az alszegiek és
mi, az alusziak, az „alsó” karba ültünk. Vallásórára kötelezően
minden szombat délután, templomba minden délelőtt, és csak
ha elkérőztünk, nem kellett menni délután. De, hát akkor minden rendes család apraja-nagyja ünnepnapokon ott volt a templomban Isten igéjét hallgatni. Szombaton tett-vett mindenki,
végezte a dolgát a ház körül, de vasárnap vagy ünnepnap senki,
semmilyen dolgot sem csinált. Hála Istennek, így van ez ma is.
Az igazsághoz tartozik, hogy ránk, gyerekekre sokszor ránk kellett szóljon a kántor, mert annyit helytelenkedtünk, mert gyerekfejjel untuk egy órán keresztül hallgatni a papot, de ha akartuk, ha nem, ott volt a helyünk. Sokszor megpróbált az iskolán
keresztül a rendszer hatni ránk, de inkább kevesebb, mint több
sikerrel. Úgy csinálták, hogy a templomozás idejére rendeztek
kötelező mozilátogatást. Persze a jegyet előre kifizettették velünk. Na, de azért nem merték minden vasárnap megcsinálni,
mert csak féltek a szülőktől. Sőt egy ideig karácsonyra még az
iskolától is kaptunk csomagot, templomi mintára. Ha már a karácsonynál tartunk, nálunk Tárkányban nem karácsony nagyestéjén volt és van megtartva a gyerekek ünnepsége és ajándékozása, hanem karácsony első napja délután. Gondolom a miatt, mert az ünnepet megelőző hét bűnbánati nagyhét és még
karácsonyeste is hozzá tartozik. Soha egy ünnepet sem vár-tunk
úgy, mint karácsonyt. Vártuk az ünnepet, a karácsonyfát hozó
angyalt vagy a Jézuskát, a csomagosztást, a kántálást.
De vegyem sorjában! Nem csak mi vártuk a legnagyobb ünnepet, hanem a felnőttek is. Már jó előre készítették a templomba járó ruhákat. Kitakarították, ha kellett kimosták. Ha kibomlott az öltés, megvarrták. Minden aprólékosan át lett nézve, mustrálva. A lábbelik egyenkint átnézve, és ha talpalni kellett a nagyok csizmáját, a miénket pedig foltozni, azt küldték
velünk Károlyhoz, az öreg suszterhez. Senki olyan jól nem tudta faszegekkel felfogni a talpat, mint ő. Mi gyerekek még dicsekedtünk is, méregetve egymás cipőjét, hogy kiét foltozta meg
szebben. Szóval nagy ünnepre, vendégségre készülődtünk. Mikor aztán eljött az idő, hogy reggel-este harangoztak bűnbánati
istentiszteletre, akkor már tudtuk, itt az ünnep már az ajtó
előtt, csak ki kell várni. Úgy éreztük, hogy valami nagydolog
fog történni velünk. A téli estéken egymást látogató régmúlt
időkről beszélgető öregek huncut szemmel, mosolygós arccal
kérdezgettek bennünket: – Na, jók voltatok? Hoz a Jézuska karácsonyfát? Nemigen feleltünk, csak vonogattuk izgatottan a
vállunkat, és szótlanul hallgattuk életük emlékeit, olyan emberekről, akik „ha felkelnének, már nem értenék ezt a világot”.
(Hát még ezt a mait – teszem én hozzá, ma, 2007-ben.) A kályhában pattogott a tűz, ők, ha nehéz volt a szó, az emlék, egyegy szusszanásnyira elhallgattak. Ölbe tett kézzel, vagy ökölre
támasztott fejjel, messze néző szemekkel révedtek a szoba valamelyik falára, míg valamelyik nem sóhajtott egy nagyot, kortyolt a borából, és halkan hümmögve újra kezdte: „emlékszel
még, amikor...”
Néztük a ráncoktól barázdált arcokat, és ha ránk kérdeztek:
– Na aztán mentek kántálni? Tudjátok hogy „ágyambú fekelék?” Míg lassan összeszedték ruhájukat és felcihelődtek hazamenni, én és az öcsém gyorsan elfújtuk a kántálás szövegét és a
rigmusát is. Mosolyogva köszöntek el tőlünk, és csoszogtak lassan ki a sötétbe, lámpásaikban megemelve a lángot.

99

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS

EZÜST GYŰRŰ-DÍJ ÁTADÁS
Tóth Zsuzsannának
Borbáth Erika vezette be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Tudás, kreativitás, fejlesztés konferenciáján az ünnepélyes pillanatot, az Ezüst Gyűrű-díj átadását, intézetünk egyik dolgozójának, Tóth Zsuzsannának.
Borbáth Erika
Minden közösség, sőt szakmai közösség életében is vannak
ünnepek. Vannak olyan pillanatok, amikor megpróbáljuk elismerni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik hosszú időn,
több éven keresztül, folyamatosan, kitartóan dolgoztak, és
olyan kollégáknak a munkáját, akikre mindig számíthatunk. Én
nagyon örülök annak, hogy a Művelődési Intézmények Megyei
és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége tagjai pontosan egy kolléganőmnek javasoltak díjat. Amikor megkerestek, hogy milyen alkalom és helyszín legyen, amikor az
Ezüst Gyűrű-díj átadásra kerül, azt mondtam, hogy legyen A
Kultúra Napján a Magyar Művelődési Intézetben. Ennél nagyobb nyilvánosságot, azt gondolom, nem tudtunk volna biztosítani az átadásnak, a kitüntetettnek való köszönetnyilvánításnak.
Én tisztelettel kérem Margittai Katalint, a szövetség elnökét, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóját, a díj átadására.
Margittai Katalin
Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Kedves
kollégák! A Művelődési Intézmények Megyei és Regionális
Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége – és ígérem, hogy
most mondtam el utoljára ezt a hosszú nevet, röviden a MIOSZ
– képviseletében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy
ezen az ünnepi eseményen, A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényen, méltó keretek között van módunk átadni egy szakmai díjat. Szövetségünk azért alapította ezt a díjat, hogy legyen alkalom elismerni a szakmán belül a kiválóságokat. Azt a munkát, amelyet nagyon különböző területeken és
különböző helyeken, helyszíneken végzünk, de az mégis fontos
része a közművelődési, kulturális szolgálatnak. A díj, az Ezüst
Gyűrű-díj, mint jelkép, egyrészt azt a kötődést, elköteleződést
szimbolizálja, amellyel a hivatásunkhoz kötődünk, másrészt azt
az odafigyelést, odafordulást, egymás munkájának a megbecsülését, ami hát azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, az
összetartozást jelképezi.
El kell mondanom, hogy az elmúlt évtized során olyan kiváló szakembereknek nyújthattuk át, nyújthatta át a szövetség ezt
a díjat, mint Vitányi Iván, Halmai Zsuzsa, vagy éppen a körünkben ülő Borbáth Erika, és most lehetőségem van rá, hogy a
szövetség frissen megválasztott elnökeként – és ez egy nagyon
szép feladat – a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztálya vezetőjének, Tóth Zsuzsannának nyújthassam
át ezt a szakmai elismerést.
Tóth Zsuzsanna kiváló, elismert szakember, nagyon sok szálon kötődik a művészetekhez, kötődik a kultúraközvetítéshez,
az ő életpályája, művészi és szakmai életútja valóban gazdag és
változatos. Kiváló versmondó, ahogy mindannyian tudjuk, előadóművész, színész, de újságíró is, szerkesztő, műsorvezető,
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programszervező és oktat is színház- és drámatörténetet, színjátszó és rendezői alapismereteket. Egy valóban sokoldalú szakmai pálya az Övé, hiszen dolgozott a Művelt Nép Könyvkiadó
Vállalatnál, az ELTE Közművelődési Titkárságán, hosszú évekig játszott az Egyetemi Színpad Universitas Együttesében, a
Rock Színházban, és 1995 óta a Magyar Művelődési Intézet különböző munkaköreit tölti be, jelenleg a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok
Főosztályának a vezetője.
Zsuzsa a Nemzeti Kulturális Alap közművelődési szakmai
kuratóriumának 2004. óta elismert vezetője, és nagyon sokat
segíti a munkánkat. Szakmai tevékenységét 2003-ban Wlassits
Gyula-díjjal ismerték el. Az előadó-művészeti tevékenységét
pedig, a költészet népszerűsítéséért végzett munkáját, 2004-ben
Radnóti-díjjal jutalmazták.
Kedves Zsuzsa! Most, a MIOSZ Ezüst Gyűrű-díját, a pályatársak, a szakma elismerését adhatom át és közvetíthetem, megköszönve a munkádat, a kedves egyéniségedet, és további eredményeket, sikereket kívánok.
Borbáth Erika
Köszönöm én magam is azt a munkát, amit Zsó az Intézetben és az amatőr művészeti mozgalom szervezésében végez, és
kérem, hogy töretlen lelkesedéssel és kitartással folytasd ez a
munkát, mindannyiunk örömére.
Margittai Katalin
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy szövetségünk
ebben az évben két Ezüst Gyűrű-díjat adományozott. A másik
Ezüst Gyűrű-díjat január 26-án a Pest-megyei Közgyűlés jelenlétében Makra Borbálának, a Pest-megyei Közművelődési Intézet igazgatójának adhattuk át, úgyhogy ő is az ünnepeltek
közé tartozik, szeretettel köszöntöm.
Földiák András
Gratulálunk Makra Borbálának.
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A NAGY POFONOFON
avagy a jószándékról egy versmondó verseny kapcsán
Nem is oly régen szakmai szemmel erősen pozitív megítélésű, előremutató és hasznos kezdeményezés részese lehettem
Tóth Krisztina és Széki Patka László költőkkel együtt.
A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet – amely hosszú
évek óta aktív szerepet vállal a kortárs költészet népszerűsítésében, versmondó versenyek fókuszába állítva a velünk élő alkotók munkáit – versmondó versenyt hirdetett, amelyet február
3-án rendezett meg.
A 2007-es év, úgy tűnik, nem kedvez a versmondó versenyek rendezésének. Az elmúlt évek dömpingjei mintha elvették volna kicsit a kedvet (ezt más versenyek szervezési tapasztalatai erősítik elsősorban), mintha kevesebb lenne a vállalkozó.
Igaz, elégedettek lehetünk azzal, hogy közel negyvenen jelentkeztek be erre a versenyre – s nem csupán Veszprém megyéből,
de a régióból is –, a versenynapon azonban mindössze 25-en jelentek meg.
A korosztály vegyes volt, többségben a gimnazisták voltak.
(Ennek alapvetően örülni kell.)
Miket hallottunk? Természetesen az első körben kortársakat. Közöttük úgy látszik a legnépszerűbb mostanában Varró
Dániel, akitől több vers is elhangzott. Magától értetődő, hogy
Tóth Krisztina versei is megjelentek, hiszen tudható volt, helyet kapott a zsűriben. (Nem mellesleg a Magyar Kultúra Napján Márai Sándor díjban részesült, mint frissen debütált prózaíró, Vonalkód c. kiváló novelláskötetéért!). Népszerű még
Karafiáth Orsolya, Faludy György, felbukkan Parti Nagy Lajos,
Rakovszky Zsuzsa, Falcsik Mari, Markó Béla, Fodor Ákos, Ágh
István, Kányádi Sándor. (Utóbbi méltatlanul kis hangsúllyal.)
Hogyan hangzanak el ezek a versek?
Alapvetően frissen – ahogy az nyilvánvalóan a költők frissességéből is következik – de sajnálatos módon találkoztunk olyan
Varró Dániel tolmácsolással, amely csupán csak a lényegétől fosztotta meg az ifjú költő-kedvencet; fanyar humorától és játékos
kedvű költői incselkedéseitől. Pedig ha valami különös érdeme
Varró úrnak – akkor az éppen az az öniróniától sem mentes könynyedség, az a látszólag habkönnyű, ám mégis markáns véleményt
megfogalmazó hang, amellyel a legnagyobbak nyomdokain halad.
Ha ezt nem gondolja végig az előadó, ha nem veszi észre a minden
sorban ott bukdácsoló humort – éppenséggel nem kevesebbet tesz
a Varró-versekkel, mint kasztrálja őket. (S ez még a macskáknál is
okozhat bizonyos személyiségzavarokat.)
Ez volt az alapvető gond a Tóth Krisztina versekkel is. Ami
lényege, éppen azt nem sikerült megragadni. Nagy tévedés lenne azt hinni, hogy ezek a könnyed rímekkel játszódó sorok nem
valódi mélységeket hordoznak. A Porhó, ami például itt elhangzott, nem puszta parafrázis, hanem komoly hitvallás – az
idő múlásán való döbbent tépelődés; nő, anya, költő egyszerre
van jelen a vers különböző síkjaiban, s miközben áldozattal
adózik a költőelődnek, s ahogy másokhoz hasonlóan idézi J. A.t, új, saját utakat keres.
Gond van azzal is, hogy miként ismerik fel a valódi értékeket az ifjú (és idősebb) versmondók. Sokszor hallunk, hallottunk most is, agitatív, mondhatni populáris igazságokat ugyan
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hordozó, ám kvalitásban gyenge költeményeket (elsősorban a
szabadon választható – vagyis nem kortárs! – költészetből.)
Kevesen foglalkoznak a versek posztmodern rétegeivel – azzal, hogy többnyire megidéznek valamit, ami már megtörtént;
költőket, verseket – mivelhogy az idő sodrában most jelenvaló
minden eddig költészet is. Az utalásokat, idézőjeleket a legtöbb
esetben nem értik, vagy legalábbis érzékelhetően nem tudják
felmutatni az előadás során. Határozott hiányérzeteket hagyott
például a Varró Dániel: Unalmas, őszi vers-ének előadása.
(Többször is hallottuk.) Egyik esetben sem jött ki a nagy előd –
Edgar Allan Poe Hollója – vagy ha igen, csak az első síkon.
Hogy milyen életérzést kellene megidézni, felülmúlni, „aktualizálni”, az semmiképpen. (Arról végképp nem beszélünk, hogy
az Allan-t hogyan kell kiejteni. Mert efféle problémák is bőven
adódtak.) Üdítő kivételek, érzékeny előadások persze akadtak.
Nyirkó Krisztina (Dunaújváros) például éppen ezt az említett
verset picit gyorsan, technikai problémákkal – de alapvetően
szimpatikus megközelítésben adta elő. Hasonlóan érzékenyen
nyúlt szabadon választott verséhez (Ady Endre Párisban járt az
ősz), igaz, sok mindent kellene még megoldania itt is – technikailag, ritmusában, de értelmezésében is egyaránt hagyott kívánnivalót.
Értékes pillanatokat és határozott versmondói tehetséget
mutatott fel Katona Ágnes (Mór), kinek némely hangzóját tisztítani kell. Technikai problémák itt is (szinte mindenkinél)
akadtak, úgy tűnik, mostanság erre (beszédtechnika) kevés idő
és figyelem jut. Az elsőként elmondott Faludy versben sok lefojtás, fölösleges (külsődleges) indulat, téves nyomatékok akadtak, sőt csúnya hangsúlyhibák is. A másodikként két nyelven –
magyarul és németül is – előadott Tündérkirályban megismert
hibáin túl fokozta hiányérzetünket az, hogy nem jól oldotta
meg a különböző szereplők megszólalásait, nem mutatta fel a
belső, romantikusan hangsúlyos feszültséget. De fiatal még, sokat tanulhat, és idővel jó versmondó lehet…
Tóth Péter (Veszprém) határozott atmoszférával bír. Erős
hangja, viszonylag ép beszéde sokat ígér. Választásai kifejezetten jók, illenek hozzá (Földes László és Kerouac) – bár kis szövegzűrök adódnak. Hátul összefogott kezével bezárja magát –
miközben kamaszos lazasággal és rezzenéstelen arccal operál.
Sajátos, erős közlésvágya azonban mindezek dacára átjön teljesítményén. Tébesz Anikó (Székesfehérvár) figyelemreméltó
versmondó. Karafiáth Orsolya slágerversét – noha kissé széttörte, mégis adekvátan közelítette meg. Talán kissé bezárta magát
a versbe, nem merte igazán vállalni az (ön)fricskázó sorokat,
időnként nagyon halk is, mégis ígéretes. Második választása
kevésbé illik hozzá, viszont meglehetősen okosan közelíti
(Herbert: Fortinbras gyászbeszéde – fordítót nem közöl a versmondó, mint sokan mások sem – pedig Nagy László nélkül ez a
vers sem szólalhatna meg!!!). Alaposabb, pontosabb elemzéssel
meg lehetne keresni a vers azon rétegeit, amelyek kapaszkodót
adnának az érzelmi telítettségének kibontásához. Így ez a vers
nehéz fa, amelyet jó kis fejszével ijesztgetnek…. (Arról nem
szólok, hogy nem kifejezetten nőnek való.)
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Kulcsár Viola (Bazsi) nehéz szövegeket választott – Rakovszky Zsuzsa és Csáth Géza írásait – és egészen pontosan, finom
rezdülésekkel, meleg hangon, ép beszéddel adta elő. Talán egy
picit visszafogottabb, fakóbb a lehetőségeinél. Egy kissé közelítenie kellene a spontánabb megnyilvánulások irányába. Öröm
volt hallani egészséges hangsúlyait – minden puszta külsőségtől
mentes előadását.
Mézes Mátyás (Veszprém) Varró Dániel Szerenádjába ezúttal sok színészi eszköz segítségével lehelt életet. Elevenné tette
– igaz, kis túlzásokkal. Neki sem ártana persze beszédtechnikai
képzés, túl nagy amplitúdóiból is illene lefaragni. De tudja, miről beszél! Ez – milyen egyszerű! – mindig hat. Ráadásul Rilke
nem könnyű versét is egészen tisztán mondja el.
Horváth Krisztina (Esztergom) mindkét választása szerencsésnek bizonyult, és emberi, tiszta megnyilatkozássá alakult. A
versmondó remek adottságai nem „ültek rá” az előadásra, mértékletesen, szépen formálódott a versgondolat. Rendkívül emberi, szép és hatásos előadásokat hallottunk tőle. Köszönet illeti
a két szépkorú versmondót, Rohrer Lászlónét és Vámos Bélát,
akik üde(!) színfoltként voltak jelen.
S hogy mi volt a rendezvény általános tanulsága? Nehéz
összegezni.
Keveset tudnak a versmondók ritmusról, hangerőről, hangszínről – arról, hogy a képeket először felfogni, aztán látni, végül láttatni kellene, ez az előadóművészet lényege. Hogyan
várható el egy hallgatótól – főként most, a pergő vizualitás korában –, hogy első hallásra megért bonyolult, összetett gondolatokat, felfog képeket, érzéseket, ha nem segítünk neki az előadásmóddal? Ehhez persze elsődlegesen az előadónak kellene
tudnia, mit mond. (Először a költő – aztán ő maga.)
Ez nem csupán a kortársak értelmezésére igaz, de a holt költőkre is. Babits Esti kérdés-ét ily módon félreértelmezve még
nem hallottam. Igaz, fiatal előadótól – de nincs neki tanára,
segítője? Hogy lehet az, hogy ha magától nem gondolja végig
azt, hogy itt az élet értelmére magára kérdez rá a költő – akkor
nincs senki, aki megmondja neki?! Persze, mentegethetjük őt
is, magunkat is, hogy ezeket a valóban fontos kérdéseket egyre
kevésbé merjük végiggondolni, feltenni. De hát, ha valaki ezt a
verset veszi elő, nem kérdezgetheti édesdeden, miért a lombok,
miért a dombok… mert a kérdés sokkal, de sokkal (és egyre inkább!) húsunkba vágóbb, mint valaha. Miért élünk ezen a Földön, amely szemlátomást rohan a végzete felé, s mi emberek
készítjük elő végső pusztulását? Honnan vegye az egyén azt az
erőt, amivel képes fűszálként részt venni a létezés misztériumában? Hogyan éljük túl a hétköznapokat – amelyek bennünket
nem kecsegtetnek az utcalámpák kettős fonalával sem?!
A költészetnek ezek a kiemelkedő alkotásai sokkal többről
szólnak, mint önmagukról. Ha ezt nem tudja egy diák, egy érzékeny tizenéves, akinek még KÖTELESSÉGE RÁKÉRDEZNI
a világra, különösen ha versekkel keresi a választ – akkor nagy
baj van.
És itt jönnek a pofonofonok… Mert honnan is tudhatná?
Ösztönösen persze, lehet, hogy sejt valamit. De kitől kap segítséget?
A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet nyitott lélekkel
fordult a versmondók felé, amikor lehetőséget kívánt számukra
biztosítani azzal, hogy előadóművészt és költőt arra kért, beszélgessenek a résztvevőkkel – arról, hogyan lehet megfejteni a
verset (különösen azt, amelyik még nem tananyag, hanem kor-
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társunk). Mi is kitárt lélekkel készültünk erre a – talán kissé
rendhagyó – beszélgetésre, Tóth Krisztina, Széki Patka László
és jómagam. Kiosztottunk egy-két verset a szerzőktől – és bemelegítésképpen a versválasztás kérdést vetettük fel. Érdekes és
tanulságos válaszok születtek. (Újfent bebizonyosodott, hogy a
legnagyobb problémák akkor vannak, amikor a tanár néni választ verset – így fordulhat elő, hogy az előadó és tanár közösen
nem veszi észre például Varró Dániel humorát – még azt sem,
hogy Klasszisok-ban parodizált téma, az a Boci, boci tarka címen
ismert opusz. Nem vicc! Elhangzott a kérdés, miszerint: nem
vették észre, mi az alap? S a válasz is, hogy miért kellett volna
észrevenni!!!) Vagyis tanulságosan indult – és érdekfeszítően a
beszélgetés, mígnem eljutottunk odáig, hogy talán nem árt
megnézni, mi lehet az alapja valaminek – különösen ebben a
poszt-modern korban. S hogy az sem haszontalan, ha a szöveget
magát átnézzük, alany, állítmány, uram bocsá’, hogy tényleg a
sor végén van-e a gondolat vége. Körülbelül eddig jutottunk,
amikor egy igen tehetséges fiatalember kikérte magának, hogy
erre szüksége volna. Megöljük a verset azzal, ha ízekre szedjük.
Mondta. Hosszú volna belemenni, hogy mit érthetett félre.
Nyilván nem arra a fajta elemzésre gondoltunk mi sem, amelyik a „költő arra gondolt”, vagy „a vers eszmei mondanivalója” talaján burjánzik. De meggyőződésem, meggyőződésünk, hogy értelmezés nélkül, anélkül, hogy tudnám, mit mondok, felelőtlenség kiállni emberek elé. Sajnálatos módon, a fiatalemberrel
való meccset – ami nem volt eleve lejátszott – megszakította
tanár nénije heves közbeavatkozása. A lényegét próbálom meg
összefoglalni. Mit akarunk ezektől a fiataloktól, akik hál’istennek egyáltalán mondanak verset. S mi ez az egész? Milyen verseny az, ahol ahelyett, hogy megmondanák az eredményt, beszélgetni próbálnak a versekről? S mi az egyáltalán, hogy nincs
első, második, harmadik helyezett!!! (Merthogy nem volt –
csak jutalmazottak voltak, amiből azért a legjobb tíz levehette
az értékelésünket.) S hogy ezek a fiatalok hadd értelmezzék úgy
a verset, ahogy ők akarják. S különben is fáradtak. (Közbevetés. Mi, a zsűri, ugye nem voltunk fáradtak. Korán keltünk,
utaztunk Veszprémbe, végighallgattuk a két forduló verseit,
döntöttünk és – pechünkre – nekiálltunk beszélgetni velük a
versmondásról. És még ennek félbeszakadása után is, ahelyett,
hogy pusztán kiosztottunk volna és rohantunk volna haza, még
képesek voltunk közel másfél órán keresztül beszélgetni a
VMKI munkatársával a versmondás jelenéről és jövőjéről, tábori terveket kovácsolni, s még hazafelé a kocsiban is – szinte
végig arról beszélni, hogy mégiscsak érdemes, mert hátha eljut
a jó szó… Ugye nem kell mondanom, hogy sötét este volt mire
hazaértünk? Igen, ezt kevesebb energiával is meg lehetett volna
csinálni. Meghallgatni őket, dönteni, kiosztani, otthagyni,
emésszék meg. Nem beszélgetni, egyénileg értékelni stb. De hát
mi már csak ilyen zsűri vagyunk.)
Mondanom sem kell, nem folytattuk a beszélgetést. Leforrázva véget vetettünk az eseménynek – s csak néhány jószándékú ember, résztvevő és kísérő jött oda hozzánk, nem kevésbé
leforrázva, mint mi, hogy elmondja – ők értik, miért kezdtünk
bele, s hogy ők azért is jöttek, hogy segítséget kapjanak. Aztán
a fiatal, s ily módon joggal heves tanárnő is odajött – mentegetőzve, hogy sokat buszoztak, fáradtak, s hogy ne haragudjunk.
De a véleményünkre nem kíváncsi. A gyerekei amúgy többnyire díjazottak lettek. (Így aztán elégedett. Hangsúlyhibák, a magyar nyelv szabályai elleni vétkek, a szövegértelmezés kibontatlansága – gondolom, ezekkel jól elvan. Mit bíbelődjön velük?)
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mabontó alkotók, akikkel először nem tud mit kezdeni az ember. De a legritkább dolog az, hogy valakinek semmit nem kell
tanulnia ahhoz, hogy kiteljesedjék.

Most bizonyára akadnak, akik szimpla sértődésként fogják
fel a fent idézett részt. (Már hallom a kórust.) Tévednek. Szomorú vagyok, mert nem értették meg a szándékot. Meggyőződésem – és szerencsére sok olyan költővel, előadóművésszel,
művészet-pedagógussal hozott össze a sors, akik ugyanezt vallják –, hogy felelősséggel tartozunk a versmondás ügyéért. Nem
tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk elmondani saját gyakorlati tapasztalataink és elméleti felkészültségünk szintjén azt,
hogyan szolgálhatja legjobban a magyar vers, a költészet megszólaltatásának ügyét az, aki versmondásra adja a fejét. Ez mármár monománia. Lehet, hogy vannak akik azt hiszik, a tehetség – az tehetség, nem kell gondozni, nem kell segíteni, magától is megtalálja az utat. Lehet. Az is lehet, hogy vannak for-

Persze, hiheti ezt. És pofozkodhat. Behúzhat egyet a lelki
gyomorszájunk tájékára. De ha százszor kap az ember pofont,
akkor is tenni kell a dolgát. Szerintem, az ütőnek is fáj, ha üt.
Sajog az ökle utána – gondolom. Ám, ha elgondolkodik rajta,
vagy meghallja egyáltalán, hogy vannak másféle, kevésbé agresszív hangok is, ha bármit megért abból, amit érte, jószándékkal mondanak, ha ugyan öklelőzős dühe hallani engedi számára
– már megérte.
Budapest, 2007. február 20.

APROPÓ – VERSMONDÓ VERSENYEK…
Technikai kérdések, információk – a gyakorlat szemszögéből…
Van év, hogy sok van belőle, van, hogy éppenséggel kevés.
Van, aki rendre találkozik versmondó versenyekkel, van, aki
keresgéli, hogy lehet információkhoz jutni ez ügyben.
Először talán erről.
Magyarországon ma meglehetősen sok versmondó verseny
szerveződik évente. Van korosztályos verseny – szinte minden
iskolában (alsó, felső tagozatban, gimnáziumban) –
ezeknek elsősorban pedagógiai, személyiségfejlesztő célja
van, s van felmenő rendszerű, országos, sőt határokon átnyúló
is.
A versmondó versenyek szervezése komoly tudást és bizonyos elkötelezettséget egyaránt követel. (Mint ahogy nagy felelősség a versmondók felkészítése is – de ez egy másik apropó…)
Hol lehet megtudni, milyen versenyek vannak?
Van néhány honlap, ahol az országos versenyekről tudomást szerezhetünk.
Ilyenek:
– Magyar Versmondók Egyesülete – www.vers.hu
– Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Művészeti Porgramok Főosztálya – www.mmi.hu/muveszeti
– Magyar Versmondásért Alapítvány –
www.versmondas.hu (ezeken a honlapokon határon túli magyar versmondókat érintő felhívásokkal is találkozhatunk).
A megyei művelődési intézmények honlapjain is találkozhatnak felhívásokkal az érdeklődők (ezeket a honlapokat például a www.erikanet.hu oldalon lehet megtalálni.)
Vannak versenyek – legismertebb példa az
„Anyám fekete rózsa” versmondó verseny
(szervező: „Anyám fekete rózsa” Alapítvány), vagy a Kaleidoszkóp Versfesztivál (szervező a Magyar Versmondók Egyesületének Észak-magyarországi szervezete…) –, amelyek önállóan
szervezik meg az elődöntőket is (bár itt is sokszor építenek a
megyei közművelődési intézményekkel meglévő kapcsolatokra.) Több esetben itt önálló honlap is működik.
Hol kaphatunk segítséget a felkészüléshez?
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Sajnos, kevés ilyen lehetőség van. Kísérletek vannak – s talán lesz folytatás itt-ott.
A MVA havonta egy alkalommal szervez műhelyfoglalkozást versmondók számára. (Lásd a honlapjukon.)
A MVE a Fészek Klubban tett kísérletet – s tudomásunk
szerint folytatni is szeretnék – műhelyfoglalkozásokra.
A MMIKL Művészeti Programok Főosztálya kifejezetten az
országos versenyek döntőire szervezett előkészítő foglalkozásokat, s ezt a tendenciát a jövőben is folytatni kívánja. (A versmondókat direktben értesítik az alkalmakról.)
A társadalmi szervezetek, intézmények versmondó tehetséggondozó táborokat is szerveznek, amelyek remek alkalmat
jelentenek a tanulni vágyók számára.)
Képzések
A MMIKL rendelkezik közművelődési versrendezői akkreditációval, illetve az OKJ-s előadóművészi vizsgáztatás jogával.
Ez utóbbihoz tanfolyamot is szervez. Minden kezdeményezésről
olvasni lehet a www.mmi.hu/muveszeti oldalon.
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TÓTH ZSUZSANNA

KÖNYVAJÁNLÓ
Benke Éva: „Illeszd… a szót a cselekvényhez” PMKI,
Bp., 2006.
A Pest Megyei Közművelődési Intézet hiánypótlásra vállalkozott a könyv kiadásával. Benke Éva elemzései együtt-gondolkodásra invitálnak, építő ötleteket adnak a rendezői munkához
és a nézői színházértéshez egyaránt. Stílusa könnyed, információtartalma gazdag. A kiragadott példákkal szemléletesen vázolja a rendezés fázisait, miközben az ismert dráma-részleteket
egyúttal új megvilágításba is helyezi.
Több mint a régről ismert rendezői utószók, és kevesebb is;
nem „késztermék”; nem paneleket ad, hanem gondolkodásra
késztet. Szabadságra inspirálja a rendezőt, a nézőt egyaránt,
akár iskolai színházi nevelési munkában használjuk fel – a tanári felkészülés és a diákokkal történő elemző-feldolgozó munka folyamatában –, akár az amatőr rendezői munkában
Tény, a legfőbb értéke minden színházat csináló közösségnek
közösség voltában rejlik. De az alkotás öröme sokkal gazdagabb
lesz, ha értő, gondolkodó emberek gyülekezetéből válik ez a közösség igazi színházteremtővé. Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát – ajánlva Benke Éva könyvét diáknak és tanárnak, színházi
csoportvezetőnek, amatőr rendezőnek és színésznek egyaránt.
Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások
Argumentum Kiadó, Bp., 2006.
Okos, érzékeny, figyelemreméltó stílusú, élvezetes írások –
ahogy a cím ígéri, színházról. Ám ennél mégiscsak többről.
Gabnai Katalin ugyanis úgy értékel, hogy információkat is
közöl, úgy bírál, hogy közben tanít – és lelkes, ha jót tapasztal.
Mert ő még mer lelkes lenni. Az írások alapján azok az előadások is életre kelnek, amelyeket nem láttunk. A színházi jeleket
nem lecsupaszítva, puszta kommunikációként értelmezi, hanem
afféle régimódi stílusban, mondhatni impresszionistán – azt nézi, mit jelentenek, mit adnak hozzá a színjátékhoz, hogyan segítik a befogadást, és milyen lenyomatot hagynak… Gondolkodik, gondolkodtat, miközben megosztja élményeit. Gabnai Katalin nyitott a versmondás, bábjáték, gyerekszínház és az alternatív színházi formák iránt is, így meglehetősen széles a merítés. 20 év színházi írásait tartja kézben az olvasó. Színházi élmények érzékeny lenyomatát. Ahogy a szerző írja:
„Nincs tünékenyebb műalkotás a színházi előadásnál. Ez a levegőbe készült mintázat, ez a térbe és időbe írt folyamat mégis sok
embert képes fölkapni s elsodorni.”
Gabnai Kati csípősen, finom vágásokkal ír a rossz előadásokról is, a könyvben mégiscsak többségében van a hála… S
lehet az Olvasóban is, mert úgy érezheti, a szerző húsz év személyes élményeivel ajándékozza meg. A könyv nagyobb könyvesboltokban kapható. Ha mégsem; gabnai@dramateka.hu
A JESZ. A Janus Egyetemi Színház tíz éve
Felelős szerk.: Mikuli János. Pécsi Tudományegyetem, 2006.
Ünnepi fordulóhoz érkezett el a pécsi egyetemi színjátszó
csapat, a JESZ; tíz éves lett. Tíz év nagyon nagy idő egy színházi csoport életében, különösen egy egyetemi színháznál, amely
eleve gyorsan változik, hiszen körülötte és a tagokban is gyors
változások mennek végbe. Hosszú és mégis gyorsan röppenő idő –
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amelynek most, egy szép kiadású könyv állít emléket. Gusztusos
kis könyv, amelyben benne van név szerint szinte mindenki, aki
csak megfordult a JESZ háza-táján. A JESZ abban a korban lépett
színre, mikor már kevesen remélték újra az egyetemi színjátszás feltámadását. Éppen ezért volt revelatív és emlékezetes megjelenésük, azóta is valóságos egyetemi színházi életet gerjeszt hatásuk. A
könyv dokumentumértékű – írott emléket állít a csoportban megfordultaknak, az azóta már elhalt előadásoknak, őrzi a halványuló
szépségű munkák előadásszámokban és színlapokon rögzített tényeit. Vallanak az alapítók, régi és új színjátszók, a rendezők, ír
benne a folyamatot végig figyelemmel kísérő színi kritikus, a helyi
kőszínház igazgatója, nézők és segítők. Vallanak és emlékeznek,
rögzítik a JESZ létének fontosabb és „csak nekik” fontos dolgait.
Sokan vannak, sokféleképpen beszélnek. Szép nagy holdudvar.
Gazdag, értékes anyag. Pedig csak tíz év.
Jó érzés lapozgatni ezt a könyvet. Jó tudni, hogy volt erő, elszántság és segítő akarat a létrejöttéhez. Hogy ez a tíz évük már
nem foszlik szét soha többé. S persze jó látni, érezni, hogy a
JESZ töretlenül dolgozik tovább. (Február vége felé éppen Budapesten, a Szkénében léptek fel három egymást követő estén.
Megtehetik, tíz előadásuk él. Komoly repertoár.)
Kontakt: Mikuli János, e-mail: mikuli@jesz.pte.hu;
www.jesz.pte.hu
Debreczeni Tibor: Visszanéztem. Academia Ludi et Artis,
Bp., 2006.
Nagy izgalommal olvastam a könyvet. Odaadóan és figyelmesen. Miért? Mert olvasmányos, érdekes, s a maga módján izgalmas. Nem tudom, érezték-e már azt a fajta kíváncsiságot,
ami estefelé fogja el az embert, ismeretlen város utcáit róva. A
fényes ablakkockákban idegen emberek élik az életüket, egy
ismeretlen életet, ami mégis furcsán emlékeztet a sajátunkra.
Miben tér el? Mitől más? Miben hasonlít? Minek örülnek, mitől szomorúak az ablakon túl élők? Vajon boldogtalanabb, vagy
boldogabb életük? S az ember igyekszik megfejteni a titkot.
Debreczeni Tibor, a Magyar Művelődési Intézet nyugalmazott osztályvezetője, a hazai amatőr színjátszás elvitathatatlan
érdemű alakja, a drámapedagógia magyarországi úttörője most
életrajzi könyvet írt. Ha úgy tetszik, visszanézőt. Vagy inkább
szembe-nézőt. Feltárót.
A könyv gazdag életanyagot ábrázol, nagy időt ölel fel, hiszen a szerző azon szerencsések közé tartozik, akik szellemi frissességben élik meg alkonyi napjaikat – már a 78. évét tapossa.
Nem akármilyen 78 évet élt meg, háborúk-szaggatta, ideológiai harcok dúlta, változásokkal teli életút áll mögötte.
Ki ő, aki vall magáról? Ember élettel telítve – és körülötte a
világ, porszaggal és napsütéssel, Istennel, aki figyel rá – és akire
ő is figyel. Egy ember – gazdag életúttal. Könyve ennek a gazdagságnak érzékeny lenyomata, könnyű tollal írt, élvezhető és
olvasmányos önéletírás. Egyszerre dokumentum, reflexió és történelem-magyarázat is. Élvezettel olvastam. Ezért ajánlom.
P.S.: Debreczeni Tibor a nagy elődök sorába tartozik, s félig-meddig a legendák közé; zsűrizett, amikor fiatal voltam, kolléga lett, amikor felnőttem a feladathoz, megtisztelt, amikor
meghívott a Kuckójába verset mondani, nem akárkiket hív.
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KÖZLEMÉNY
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
közleménye:
Megalakult a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Tanács (KMRMT)
2007. február 28-án a közép-magyarországi régióban is megalakult a munkaadói, munkavállalói és önkormányzati oldalból
álló regionális munkaügyi tanács.
A regionális szintű foglalkoztatási érdekegyeztetés céljából
megalakult testület – a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén – a foglalkoztatási támogatások, a munkaerő-piaci képzési támogatások, és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját
elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatban rendelkezik
kezdeményező, javaslattevő, és véleményező joggal.

Az alakuló ülésen a testület tagjai átvették megbízólevelüket, a tanács jóváhagyta saját ügyrendjét és elfogadta az éves
munkatervét.
Az elnöki megbízatás, rotációs rendszerben 6 hónapra szól.
A KMRMT első soros elnöke a munkaadói oldal részéről
Dr.Gyovai Pál, a Pest megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének titkára.
A KMRMT titkársági teendőit a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Titkársági és Humánpolitikai
Osztálya látja el.
Címe:
Postafiók:
Telefon:

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
1364 Budapest, Pf . 244
06 (1) 303-0722

SZENIOR FOGLALKOZTATÁSI SZÖVETSÉG
A rendszerváltozás óta évről évre egyre több 45 évesnél idősebb ember szorul ki hazánkban a munkaerő-piacról, miközben
tudjuk, hogy a tapasztalatukra, tudásukra, munkakultúrájukra,
teljesítményükre a társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt
szüksége lenne.
Ők a szeniorok, akikről azt is tudjuk, ha elvesztik munkájukat, nehezen integrálódnak újra a munka világába. Ismereteik
elavulnak, fizikai teljesítőképességük rohamosan csökken, a
mellőzés, a társadalmi kirekesztettség miatt egészségük romlik.
Több mint 2 millió emberről van szó – olyan munkavállalókról, alkalmazottakról, vagy volt munkavállalókról, akik ma is
képesek dolgozni és akarnak is dolgozni – vállalva a versenyt a
munka világában.
A Szenior Foglalkozatási Szövetség országos közhasznú szervezetként azért jött létre, s azért dolgozta ki az integrált, komplex Szenior Programot, hogy segítse a 45 événél idősebbek elhelyezkedését, esélyeik újrateremtését, megbecsültségük növelését a gazdaságban és a társadalomban. Összefogásunk, a Szenior Foglalkoztatási Szövetség, azaz az érték szövetségének létrehozói a legnagyobb munkáltatói szervezetek, a legjelentősebb
szakszervezeti konföderációk, nyugdíjas szervezetek – amelyek
azt vallják, a szenior jobb, nagyobb mértékű foglalkoztatásának
a társadalom és a gazdaság egyaránt nyertese lehet. A szövetség
nyitott. Kérjük és várjuk tagjaink sorába az érintett 45 év feletti munkavállalókat, munkanélkülieket, nyugdíjasokat – és
minden, céljainkkal egyetértő munkáltatót, munkáltatói szervezet, szakszervezetet.
A Szenior Program a 45 év felettiek foglalkoztatásának bővítését tűzi ki célul, segíti a munkaerő piaci változásához való
jobb alkalmazkodást, ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, a
45 év felettiek egészségi állapotának és munkaképességének
megőrzését. A társadalmi partnerségre és a kölcsönös gazdasági
előnyökre épít, a rendezett munkaügyi kapcsolatok létrehozását, fejlesztését ösztönzi. A Szövetség – pályázatok és saját gazdasági eszközei útján – közreműködik a szeniorok foglalkoztatását segítő jogi, gazdasági, szociális környezet kialakításában.
Munkahelymegőrző és munkahelyteremtő elképzeléseink között szolgáltatások (például tagjainknak ingyenes munkaerőközvetítő szolgálat, képzés-és továbbképzés, szenior-
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vállalkozások létrehozását segítő tevékenységek, jogi szolgáltatás) szervezése, egészségmegőrző és betegségmegelőző, az idősek
társadalmi részvételét javító, valamint a támogató társadalmi
környezet létrehozását elősegítő intézkedések szerepelnek.
A Szenior Foglalkoztatási Szövetség központja Budapesten,
a VI. ker. Városligeti fasor 46/48-ban kezdte meg munkáját.
Taglétszámunk növekedésével párhuzamosan építjük ki a megyei, városi irodák szervezetét – és (a közművelődési intézmények és könyvtárak együttműködésével) tervezzük létrehozni,
helyi közösségi központként működésbe állítani a Szenior Foglalkoztatási Klubok országos hálózatát is.
Nálunk ez a felfogás még csak csírájában található, ezért a
senior korúak érdekvédelmére most létrejött egy új társadalmi
szervezet. A senior foglalkoztatás problémája ma Magyarországon több mint 2 millió embert érint. Még éppen csak az 50-es
éveik felé közeledő, sok tapasztalatot szerzett, jó végzettségű
emberekről van szó, akik arra kényszerülnek, hogy trükközzenek az önéletrajzukban, csakhogy bejussanak egy állásinterjúra,
és pályázatukat ne dobják vissza rögtön az első körben. Olyan
emberek, akik egyszerűen csak dolgozni akarnak.
A Szenior Foglalkoztatási Szövetség nemrég alakult. Leginkább azért, hogy európai példák nyomán tájékoztassanak a hazai feladatokról, adott esetben képzést is vállaljanak. A szövetséget a legnagyobb hazai munkáltatói szervezetek, és munkavállalói szakszervezetek alkotják, elnökségi szinten. Így közvetlenül találkozik a két oldal, a kereslet és a kínálat is, és egyben
nyílttá teszi ezt a folyamatot. Céljaiknak megfelelően ezáltal
egy álláspályázat valóban arról szól, amiről kell: a munkatapasztalatról, végzettségről és az állással kapcsolatos elképzelésekről.
A Szenior Foglalkoztatási szövetség elérhetőségei:
Telefon: 413-7861
E-mail: vadasz.janos@szeniorfoglalkoztatas.hu
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MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus (továbbiakban: Intézet), másrészről
a Szenior Foglalkoztatási Szövetség (továbbiakban: Szövetség)
között a mai napon.
A megállapodás célja
A megállapodással a két szervezet azt kívánja elérni, hogy a
45 év felettiek kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetének javítását
szolgáló társadalmi és a gazdasági összefogásban a közművelődési intézmények is minél szélesebb körben vegyenek részt. A
közművelődési intézmények, melyek sokféle intézményes és lakossági kapcsolattal rendelkeznek, közösség-építést, felnőttképzést, informatikai tevékenységet egyaránt folytatnak, fontos bázisai lehetnek az integrált és komplex Szenior Program megvalósításának. Helyi informatikai szolgáltatások és szenior klubok
országos hálózatának kialakításával hatékonyan segíthetik a 45
év felettiek foglalkoztatásának bővítését, azt, hogy a szeniorok
tapasztalata, tudása, teljesítő- és versenyképessége, munkakultúrája hasznosulhasson a társadalom és a gazdaság számára. Ez
az általános társadalmi előnyök mellett határozottan szolgálja a
közművelődési intézmények és szervezetek érdekeit is, mivel
tartalmi kínálatukat a legfontosabb lakossági érdekek érvényesülésének segítésével bővíti.
A megállapodás tárgya
A megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a két fél elhatározza, hogy közösen vesznek részt a szenior klubok országos
hálózatának kiépítésében, s ezért együttesen fórumokat hoznak
létre, informatikai szolgáltatásokat biztosítanak, közművelődési
intézmények és civil szervezetek együttműködését szervezik.
A két fél együttműködési vállalásai
A Szövetség:
a foglalkoztatás bővítésére, a szeniorok munkaerőpiacra való visszajutására, vagy az abban való megmaradására irányuló
egész tevékenységének egyik bázisává igyekszik tenni a közművelődési intézményeket, úgy hogy azok tevékenysége társadalmilag hasznos közszolgáltatással bővüljön,
ennek keretében igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a szövetség szolgáltatásainak a közművelődési szakemberek személyesen is haszonélvezőivé válhassanak,

közművelődési szakemberek számára foglalkoztatási fórumokat szervez,
kidolgozza a szenior foglalkoztatási klubok szervezeti megvalósításának és tartalmi tevékenységének leírását,
biztosítja az országos szenior klubhálózat létrehozásához,
programjaihoz szükséges szervezési és egyéb feltételeket.
Az Intézet:
segíti országos, regionális és megyei foglalkoztatási fórumok
szervezését, elősegíti ezek létrejöttét és szakmailag is közreműködik a fórumok megvalósításában,
alkalmanként a fórumokhoz helyszínt biztosít,
hozzájárul saját eszközeivel a program meghirdetéséhez,
az ERIKANET közművelődési portálon és a Szín c. lapban
helyet ad a Szövetség híreinek, felhívásainak egy közösen megállapított információ-mennyiség határáig,
egy fő szakember mintegy harmad munkaidejének erejéig hozzájárul az országos szenior klubhálózat szervezésének beindításához
és koordinálásához, aki a Szövetséggel együttműködve a megyei és
városi fórumok, illetve helyi klubok szervezéséhez segítséget nyújt,
illetve az ez irányú intézeti munkát koordinálja.
A két fél ezen együttműködés keretében megvalósított tevékenysége nyitott, a célok megvalósításában más szakmailag
és az érdekei mentén érintett szervezetet, illetve intézményt
közös megegyezés alapján bevonnak.
A Szövetség és az Intézet együttműködése csak szakmai és a
közművelődési szakemberek foglalkoztatását segítő tevékenységre terjed ki, politikai célokat nem szolgál.
A két fél ezen megállapodást minden év elején közösen felülvizsgálja és az elfogadott céloknak megfelelően módosítja.
A szerződő felek ezen megállapodást mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.
Budapest, 2007. március 1.
Vadász János elnök
Szenior Foglalkoztatási
Szövetség

Borbáth Erika főigazgató
Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lektorátus

A sztrájkbizottságban résztvevő öt szakszervezeti konföderációhoz tartozó közszolgálati dolgozók képviselőinek részvételével megtartandó fórumon
dr. Szabó Endre, a Sztrájkbizottság vezetője
beszámol az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
és a kormányzati oldal tárgyalásairól.
Várhatóan a beszámoló alapján születik döntés a megállapodási javaslat elfogadásáról, annak elutasítása esetén pedig a
február 21.-ére tervezett sztrájk megtartásáról.
A fórum helyszíne: Bp. XII., Csörsz u. 18.)
a XII. kerületi Önkormányzat Művelődési Központja.
A rendezvényről előzetes információ kérhető Fehér Józseftől,
az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság Operatív Bizottságának elnökétől (338-4002, vagy 06-309-525-523 telefonon).
Budapest, 2007. február 12.
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság megbízásából:
Szathmári Gábor
sajtómenedzser

MEGHÍVÓ
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
KÖZSZOLGÁLATI FÓRUMOT
rendez
2007. február 15.-én (csütörtökön) 14,00 órakor
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SZATHMÁRI GÁBOR

KELLETT HOZZÁ A SZTRÁJKKÉSZÜLTSÉG!
Megállapodás – vállalható eredménnyel
Sikerült! Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságnak
hosszú hetek kemény tárgyalásaival sikerült elérnie, hogy a
kormány megváltoztatta eredeti álláspontját, s a kétéves bérbefagyasztás szándéka ellenére a semmi helyett mégis lesz keresetemelkedés a közszférában az idén, és 2008-ban is. A sikerben része van több tényezőnek és nagyon sok közszolgálati dolgozó
közös kiállásának.
Kétségtelen, hogy első helyen kell említenünk a különböző
konföderációkhoz tartozó közszolgálati szakszervezeteknek azt a
példátlan összefogását és egységét, amely a rendszerváltás óta
először bontakozott ki Magyarországon.
A siker másik fontos kovásza volt az a széleskörű szolidaritás,
amely hazai és külföldi szakszervezeti szövetségektől, szakmai
szakszervezetektől folyamatosan áradt az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság tárgyaló delegációjához. Csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk azokról a vasutasokról, akik – annak ellenére, hogy ők már túl voltak a saját bérharcukon, teljesültek a követeléseik – a közszolgálati dolgozók érdekében szolidaritási sztrájkot vállaltak február 21-re. Készségüket nyilvánították arra, hogy a figyelmeztető sztrájk két órája idején fél
órára az egész országban megállítják a vonatokat.
Az eredmény részesei a követelések mellett bátran kiálló
közszolgálati dolgozók, akik az elbocsátások, létszámcsökkentések, munkahelyi átszervezések, összevonások fenyegető légkörében is vállalták, hogy szükség esetén részt vesznek a sztrájkban.
És elismerést érdemel a sztrájkbizottság, amely a tárgyalásokon kitartó következetességgel, fáradhatatlanul, szinte centiről
centire haladva lépdelt előre a megállapodáshoz vezető keskeny úton.
Siker vagy megalkuvás?
De alig száradt meg a tinta a megállapodást rögzítő aláírásokon, máris ellentétes vélemények feszültek egymásnak az egyezségről.
Siker vagy megalkuvás? Lefeküdtek-e a szakszervezetek a
kormánynak? Lehetett volna-e többet, jobb egyezséget kipréselni a kormányból az ország jelenlegi viszonyai között? Sokféle
vélemény kering ma is a közbeszédben – és a szakszervezeti tagság körében is – a megállapodásról, amelyet az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság írt alá a kormánnyal 2007. február
19-én. A nem ritkán egymásnak is ellentmondó, olykor a megalapozatlan vádaskodástól sem mentes megítélések sokféleségén nincs mit csodálkozni. Sokfélék vagyunk, és nem egyforma
élethelyzet, nem azonos szemlélet, vérmérséklet irányítja a véleményünket.
A megállapodást bíráló észrevételek egyfelől figyelmen kívül hagyják a szakszervezetek által ugyan elutasított, de kormánydöntéssel elfogadott és az Európai Unió által szigorúan ellenőrzött konvergencia program létét. Ez a program azt tartalmazza, hogy a közszférában – eltekintve a kötelező soros előlépésektől – 2007-ben és 2008-ban nem kerülhet sor a keresetek
növelésére. Az ezzel szembeni fellépés vezetett a sztrájkbizottság létrehozásához, illetve a sztrájkkészültséghez.
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Mások az egyezség megszületését követő első percekben adtak hangot csalódottságuknak. Akkor, amikor a megállapodás
hiteles szövege még nem jutott el hozzájuk és csak a sajtóban
megjelent, esetenként pontatlan vagy rosszul értelmezett részinformációk alapján alakították ki véleményüket.
De akadnak – sajnos még szakszervezeti vezetők is –, akik
ilyen vagy olyan okból, eleve azt az álláspontot képviselik,
hogy „ezekkel” (mármint a kormánnyal) nincs mit egyezkedni,
sztrájkolni kell ellenük, nem alkudni velük.
Lépésről lépésre
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány
képviselői közötti tárgyalás-sorozatnak két jól elkülöníthető
szakasza volt. Az első szakaszban a kormányzat emberei visszatérően azt hangoztatták, hogy 2007-ben két forrásból adódik a
közszolgálati keresetek emelkedése. Egyrészt 2006-ról áthúzódó
mintegy 3 százalékos automatizmus érvényesül, másrészt a fenntartóknál, az önkormányzatoknál és más költségvetési intézményeknél meglévő belső tartalékokat mozgósítani lehet. A közszférában e két forrással érhető el a versenyszféra számára született OÉT-megállapodás szerinti 5,5-8 százalékos ajánlott bérnövekedés alsó határa, azaz az 5,5 százalékos keresetemelkedés.
Hosszú ideig semmiféle pluszforrásról nem volt hajlandó tárgyalni a
kormány. Ragaszkodott ahhoz, hogy 3 százalékot jelent a 2006.
április 1-jétől megvalósult béremelés áthúzódó hatása, és minimum 2-3 százalék belső tartalékot fel lehet tárni a különböző
külső megbízások megszüntetésével, a racionális létszámgazdálkodás – értsd: létszámcsökkentés – érvényesítésével, a takarékos
dologi kiadásokkal, az ügymenetek, feladatok átszervezésével.
Ez azonban szerintünk mind olyan bizonytalan, mint a kutya
vacsorája.
Addig jutott el a kormányzat, hogy felvállalta volna: az első
negyedév vagy az első félév eredménye után megnézik, mit hozott az áthúzódó hatás és a belső tartalékok feltárása. Ha ez a
két elem nem biztosította volna az 5,5 százalékos keresetemelkedést, akkor lehetett volna visszatérni az esetleges keresetpótlásra. Ez nagyon szilárd álláspontja volt a kormánynak a 2007es költségvetés elfogadásáig.
Az idén januárban lehetett tapasztalni némi elmozdulást ettől a merev pozíciótól. Többszöri tárgyaláson ugyanis a sztrájkbizottság világossá tette, hogy 2007-ben kifizetendő pluszpénz
nélkül nincs megállapodás, és sztrájk lesz. A sztrájkbizottságnak az
volt az álláspontja, hogy az idei kereseteket mindenképpen növelni kell valamilyen többlettel, mert a reálkereset-csökkenés e
nélkül – bármilyen trükkel számolják is a 2006-os béremelés
áthúzódó hatását – akár a 10 százalékot is elérheti a közszférában, de átlagosan legalább 8 százalék keresetveszteséget mindenképpen jelentett volna.
A végeredmény így sem küszöböli ki teljesen a keresetek
reálértékének csökkenését. A sztájkbizottságnak tudomásul kellett azonban vennie, hogy 2007. a megszorítás éve mindenkinek.
Még a nyugdíjasok és a versenyszférában dolgozók többségének
is áldozatot kell hoznia. A tárgyaló delegáció ezért vállalta azt a
kompromisszumot, hogy lemond az eredeti követelésről, a közszolgálati keresetek reálértékének megőrzéséről. A megállapodás volt
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ugyanis a cél. Be kellett látni, hogy a reálkereset megőrzését akárhány napos vagy hetes sztrájk árán sem lehetett volna elérni, miután nemzetgazdasági szinten is reálkereset csökkenés fog bekövetkezni az idén.
A február eleji tárgyalásokon már elvi egyetértés volt abban
a kormány és a sztrájkbizottság képviselői között, hogy pluszforrás kell a közszolgálatban. Abban is elvi egyetértés alakult ki,
hogy az ország érdeke elkerülni a konvergencia program jelentős sérülését, felpuhulását. Egy eladósodott és bizonytalan államháztartású ország nem kapja meg a kínálkozó EU-forrásokat. Az EU-pénzek elvesztése azonban nagyon súlyos következményekkel járna.
Az ennek tudomásulvételével járó kompromisszumot tehát a jövő
érdekében kikerülhetetlenül meg kellett kötni. Természetesen figyelembe véve az áldozatvállalás még elviselhető szintjét.
Imponáló kiállás a sztrájkbizottság követelései mellett
A tárgyalásoknak ebben a befejezéshez közeli, de még nem
mindenben egyezséget ígérő szakaszában került sor február 15én Budapesten a közszolgálati szakszervezeti fórumra. Erre a lelkes demonstrációra – amelyen a közgyűjtemények, közművelődési
intézmények dolgozói is szép számban voltak jelen – még nagyon
nagy szükség volt ahhoz, hogy a kormány belássa: további engedményeket kell tennie ahhoz, megszülethessen a megállapodás és elkerülhető legyen a sztrájk. Ezen az imponáló egységet
tükröző, felforrósodó hangulatú demonstráción dr. Szabó Endrének, az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság vezetőjének
kényszerű távolléte miatt helyette hárman mondták el gondolataikat a kormány képviselőivel folytatott tárgyalások addigi
alakulásáról.
Varga László az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldalának ügyvivőjeként, Kónya
Péter a sztrájkbizottság kormánnyal tárgyaló delegációjának
tagjaként, Fehér József pedig a sztrájkbizottság operatív bizottságának elnökeként ismertette a helyzetet, a kétórásra tervezett
február 21-i figyelmeztető sztrájk előkészületeinek állását. Utánuk a sztrájkbizottságot létrehozó szakszervezeti konföderációkhoz tartozó szakmacsoportok egy-egy képviselője szólalt fel.
A közgyűjteményekben, közművelődési intézményekben dolgozók
nevében Földiák András, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fejlesztési igazgatója mondta el gondolatait a
szakma gondjairól és arról, miért támogatják a sztrájkbizottság követeléseit.
Földiák András
Az összevonások kísértete járja be intézményeinket
Kísértet járja be ma a közgyűjteményeket, közművelődési
intézményeket. Az összevonások kísértete. Szakmai indokoltság
nélkül mindent mindennel össze kell vonni. Az ifjúsági parkot
a helytörténeti gyűjteménnyel, a múzeumot a könyvtárral és a
művelődési házzal. Ha egy szóval jellemeznénk a helyzetet, öszszevonásnak mondhatnánk, ha kettővel, akkor összevonás és
csökkentés lenne a neve. Három összevont intézmény munkatársainak száma ugyanis kevesebb, mint ahányan a három közül
a legnagyobban dolgoztak.
Természetesen elképzelhető ésszerű, a párhuzamosságokat
valóban megszüntető összevonás is, de ilyenről eddig én nem
tudok. Előfordul, hogy teljesen eltérő funkciójú intézményeket
próbál összegyúrni a létszámmal, működési költséggel, négyzetméterrel mindenáron takarékoskodás szándéka. Egy könyv-
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tár munkarendje például egészen más, mint egy este dolgozó, és
sokkal nyüzsgősebb művelődési házé. Valamelyik funkció
előbb-utóbb kikerülhetetlenül csorbul. Ebből mindenképpen
óriási kár keletkezik. Sajnos, 10-15 év óta már tart ez a sorvasztás, csökkentés, amely lényegét tekintve az ágazat lappangó
tönkretételének folyamata. Ez nagyon sok településen lassan
eléri vagy elérte azt a határt, amikor már valójában nem beszélhetünk a feladat ellátásáról, tehát megszűnik egy-egy funkció a sok közül.
Bács-Kiskun megyében nemrég felmérést végeztek az összes
ott dolgozó közművelődési szakember körében. Kiderült, hogy
több mint 60 százalékuk a városokban dolgozik. Mintegy 200
falura jut a 40 százalékuk. Magyarul nagyon sok faluban senki
nincs. A helyzet javításához semmiféle kormányzati támogatást
vagy szakmai segítséget még jelképszerűen sem kapunk. Az intézmények pénzgazdálkodásának alapját a közművelődési normatív támogatás adja. Ez is hosszú évek óta apad. Most megint
csökken valamelyest, szerencsére nem jelentősen. Ennek a
képnek ellentmond az Oktatási és Kulturális Minisztérium több
vezetőjének nyilatkozata: ha végigmennek egy falu főutcáján,
akkor perceken belül négy kulturális intézménnyel lehet találkozni. Egyik oldalon a művelődési ház, vele szemben a falumúzeum, aztán a könyvtár, utána a Teleház. Ilyen falu sajnos
rendkívül kevés van az országban. Annál több olyan, ahol
nincs miből fenntartani a művelődési házat. De a minisztériumunknak ilyen és ehhez hasonló megjegyzései feltehetően hozzájárultak a mostani összevonáshullámhoz.
Ilyen körülmények között mi örömmel üdvözöljük, és teljes
mértékben támogatjuk az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
követeléseit, csatlakozunk a sztrájkhoz. Nagyszerű érzés tudni,
hogy a közszféra egységesen lép fel február 21-én. Nekünk is
meggyőződésünk, hogy csak az egységes fellépés hozhat eredményt,
segíthet követelményeink elfogadásában.
Az igazsághoz tartozik, hogy az egyetértés és a támogatás mellett nagyon sok aggály is elhangzott a sztrájk meghirdetése óta. Vajon a figyelmeztető sztrájk révén el tudjuk-e érni követeléseink teljesítését – kérdezték nem kevesen. Kollégáink egy része nem bízik
a sikerben. A bizakodók arra figyelmeztettek, hogy nagyon fontos
lenne erősíteni a lakosság közszolgálatok és az ott dolgozók iránti bizalmát, a céljaink értelmét egyszerű, közérthető szavakkal, röplapokon, rendezvényeken megmagyarázni a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek. Attól tartunk, hogy a figyelmeztető sztrájk nem lesz
elégséges a siker eléréséhez, ezért készek vagyunk más demonstratív akciókkal folytatni a megállapodás kikényszerítését. De a művelődési házak és a könyvtárak abban is partnerek lennének, hogy
a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztassuk helyzetünkről,
gondjainkról és érveinkről.
*
A felszólalások után a fórum résztvevői közfelkiáltással,
lábdübörgéssel, zúgó tapssal adták jelét, hogy egyetértenek azzal
a figyelmeztető sztrájkra felhívó kiáltvánnyal, amelyet a közszolgálatban dolgozókhoz, a kormányhoz és az ország lakosságához intézett a fórum.
Az egyezség
Tisztázandó, hogy nem bérről, hanem keresetről született az
egyezség. Ez a különbségtétel fontos, mert sokan béremelést vártak, méghozzá bértáblába építve. A konvergencia program szigorú követelményei miatt azonban a közszolgálatban erre most
nincs lehetőség. A kereset azonban az erre az évre járó és 2008. ja-
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nuár 16-án esedékes 13. havi bér felének idei kifizetésével mégis
emelkedhet valamelyest. Azért van lehetőség erre a csavaros megoldásra, mert a 13. havi bér fedezetét tartalmazza a konvergencia
programra épített 2007-es költségvetés, tehát a Brüsszelnek tett
takarékoskodási ígéret nem sérül a kifizetésével.
A megállapodás tartalma:
1. 2007-ben átlagosan 6,65 százalékos keresetnövekedés valósul
meg a közszférában. (Ezen belül a július 1-ejétől hatályba lépő
havi 8,3 százalékos kereset-kiegészítés az éves kereseteket 4,15
százalékkal növeli). Ezt 76 milliárdos nagyságrendben törvényi
garancia mellett a központi költségvetés tartalékából biztosítja
a kormány oly módon, hogy ebből a megfelelő részt valamenynyi közszolgálati munkáltató, minden intézmény, önkormányzat, az OEP pluszforrásként kapja az Államkincstártól. Ezért
nem járhat létszámcsökkentéssel e pluszösszeg kifizetése.
A kereset-kiegészítés illetményrendszerbe foglalását a kormány erre az évre nem tudta vállalni. A sztrájkbizottság ezt azzal az indoklással fogadta el, hogy egyrészt egy ilyen megoldás
számottevő áthúzódó hatást jelentene a jövő évre, másrészt
azoknak, akik az illetményrendszerek minimuma fölött állnak,
ez a megoldás csak kismértékű keresetnövekedést jelentene,
helyenként nem is lenne érzékelhető hatása.
2. 2008. január 16-án mindenki megkapja a 2007. jogszerző év
után járó 13. havi illetményének fennmaradt felét. A konvergencia program teljesülése esetén ezt még az első félév során további félhavi juttatás – mint a teljes 13. havi illetmény „visszapótlása”
– egészíti ki. Ez éves szinten 4,15 százalékos keresetnövekedést
generál. (A visszapótlás időpontját a további bértárgyalások során kell majd rögzíteni.)
3. 2008-ban (a 2007. évi szabály folytatásaként) többletjuttatás
formájában mindenki megkapja az aktuális egyéni illetménye 8,3
százalékát januártól decemberig. (A kormány nem zárkózik el
ennek illetményrendszerekbe történő beépítésétől, ez azonban
a 13. havi juttatási rendszer feladását jelentené, amit a sztrájkbizottság ilyen módon nem tartott elfogadhatónak.) Államháztartási elszámolási szempontból ez a 2009. január 16-án járó 13.
havi juttatás havi bontású előrehozatala.
4. A megállapodás szerint 2009-ben garantáltan legalább 4 százalékkal növekednek a közszolgálati bérek, illetmények. Ez már beépül a
bértáblába, illetményalapba. Ugyanakkor 2009-re garantáltan megmarad a 13. havi bér is, amit 2009. decemberében kifizetnek.
A 3. és a 4. pontban foglaltak a későbbi bérszinteknek csak
a minimumát jelentik. 2008-ról és 2009-ről az OKÉT keretein
belül folyó későbbi tárgyalásokon fogunk megállapodni, amelyek 2007 augusztusában kezdődnek.
5. Megőrződik a 13. havi juttatás! Köztudott, hogy a közszolgálatok tervezett reformjának előkészületeiről kiszivárgott
(vagy kiszivárogtatott?) elképzelések lenyelték volna az alanyi
jogon járó 13. havi bért és minőségi premizálásra használták
volna fel. Tehát kevesek kaptak volna belőle nem keveset, a
többség pedig semmit. Ennek a rémálomnak most vége szakadt.
A megállapodás 8. pontja egyértelmű: „A tárgyaló felek megállapodnak, hogy 2009-től — először 2009 decemberében — az
eddig tárgyévet követő év január 16-án fizetendő 13. havi illetményt a tárgyév decemberében kell fizetni.”
Kölcsönös kompromisszumok
Az egyezség tehát megszületett. Nem kompromisszumok
nélkül, de a körülményekhez képest jó eredménnyel.
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A kormány kompromisszum-vállalása:
– Elállt attól a szándékától, hogy nem ad pluszforrást a közszolgálat idei és jövő évi keresetemeléséhez.
– Beleegyezett a 13. havi bérek 2007-ben és 2008-ban történő előrehozásába.
– Beleegyezett abba, hogy a 2006. április 1-ejétől hatályos
közszolgálati béremelés 2007-re áthúzódó hatását ne 3, hanem
csak 2,5 százalékkal vegyék számításba a keresetemelkedésben.
– A megállapodást aláírva kötelezettséget vállalt a 13. havi
bérek fenntartására és 2009-től a tárgyévi kifizetésére. (A megállapodás 8. pontja.)
– Vállalta a havi előlegként 2007-ben és 2008-ban előrehozva kifizetett 13. havi bérek későbbi visszapótlását.
A sztrájkbizottság kompromisszum-vállalása:
– Elállt a közszolgálati reálbérek 2007-ben történő megőrzésének követelésétől.
– Beleegyezett, hogy 2007-ben és 2008-ban (a konvergencia programnak megfelelően) nem illetményrendszerbe épített
béremelésre, hanem csak keresetemelésre kerül sor. (De ez központi forrásból történik minden közintézményben, és ezen a
címen nem lehet létszámot csökkenteni.)
– Egy tized százalékot engedett abból a követeléséből, hogy
2007-ben a versenyszférának ajánlott 5,5 és 8 százalék közötti
béremelés középarányosa, tehát 6,75 százalék legyen a keresetemelés a közszolgálatban. Így a 2006. április 1-ejétől hatályos
közszolgálati béremelés áthúzódó hatásaként 2,5, a 13. havi bér
előrehozásából éves szinten 4,15 százalék adja ki a közszolgálat
átlagosan 6,65 százalékos keresetemelését.
Kölcsönösen ennyi engedmény kellett ahhoz, hogy mindkét
fél aláírhassa a megállapodást.
Őrizzük az egységet
Akkor tehát vége a kemény küzdelemnek? Szó sincs róla. A
szakszervezetek emberei nem dőlhetnek hátra a székükben,
mert éberségükre (ne féljünk a szótól) és az elmúlt hónapokban
mutatott bátor kiállásukra változatlanul szükség van. Máris
folytatódnak a további, rendkívül feszített és küzdelmes tárgyalások – ezúttal ismét az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanácsban – a közszolgálati jogviszonyok tervezett reformjával
érintett fontos ügyeinkről. A jubileumi jutalom, a végkielégítés, a felmentési idő, a bértábla, az alanyi jogú előmenetel és
más kemény érdekképviseleti munkával szerzett jogaink sorsáról. Ezek országos szintű párbajok lesznek, de a munkahelyeken
is bőven ad tennivalót a megállapodásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. A megvalósulásra pedig csak az ad garanciát,
ha létrejönnek a helyi megállapodások is. Különösen azokon a
munkahelyeken fontos ez, ahol nem csak közszolgálati jogviszonyban látnak el közszolgálati feladatokat. Akiket már átsoroltak a Munka Törvénykönyve szerint alkalmazottnak, vagy az
egész feladatot kiszervezték, azok ügyeit kollektív szerződéssel
védhetjük meg. Ezekben a helyi megállapodásokban kell biztosítékokat teremteni arra, hogy az ő keresetnövekedésük is megfeleljen az OÉT-megállapodásban ajánlott 5,5 és 8 százalék közötti mértéknek.
Az összekapaszkodásra, az egységre, a közös fellépésre változatlanul szükségünk lesz!
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RÖVIDEN A RENESZÁNSZRÓL
Tervezet a 2008-as Hunyadi Mátyás emlékév elé
A kiindulópont
A Nemzeti Évfordulók Titkárságának célkitűzése szerint a
2008-as év Hunyadi Mátyás emlékév lesz.
Az állandó titkárság léte biztosítja az évfordulókban rejlő
erkölcsi, közéleti üzenetek szervezett és színvonalas közvetítését, az évfordulós civil kezdeményezések felkarolását és összehangolását évről évre.
A tervezett Hunyadi emlékévhez kapcsolódva közös gondolkodásba kezdtünk a közművelődés különböző szereplőivel (a
kört bővíteni szeretnénk), s ennek kapcsán már el is indultak
bizonyos szerveződések, együttműködési tervek.
Az évforduló kapcsán – úgy véljük – Mátyás személyén túl
mindenképpen a hazai reneszánsz művelődési, művészeti emlékeket, a kor jelentőségét kell középpontba állítani. Milyen módon tudjuk közel hozni a ma emberéhez az „újjászületés” sokszínű korszakát; annak értékeit felmutatva? Vannak-e máig ható, érvényes gondolatok, elképzelések, amelyeknek beépíthetőek többek között a közművelődési tevékenységekbe?
Van-e még valamiféle közünk a reneszánsz emberhez, aki
felszabadult volt és sokrétű tudással rendelkezett? Beszélhetünk-e jó értelemben ma az emberközpontú világról?
A felépítés
Ahhoz, hogy 2008-ban sikeres évfordulós évet mondhassunk magunkénak, véleményünk szerint 2007-ben már javában
ezen kell dolgoznunk; a közművelődés területén – érdeklődésünk és kapcsolataink révén – elsősorban az amatőr művészeti
aktivitásokat állítva fókuszba.
Célunk, hogy 2008 nyarán egy európai összművészeti fesztiválban csúcsosodjék ki, érjen össze több rendezvény, amely
zászlajára tűzte a reneszánsz szellemiségét.
A csúcs terveink szerint a 2008-as kazincbarcikai ifj. Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál (amelyhez folyamatban van a nemzetközi színjátszó szövetség Közép-európai Bizottsága védnökségének elnyerése is; aita/iata – C.E.C.), a
komárnói Jókai Napok és a nyírbátori Szárnyas Sárkány Hete
„összefolyatása”. (A tárgyalások folyamatban.)
A meglévő színjátszó találkozókhoz alkalmi – reneszánsz kötődésű – helyszínek is társulhatnak (Visegrád, Tata, Sárospatak
stb.). Ily módon szerveződne közel három hét amatőr művészet
– a reneszánsz jegyében. Természetesen a rendezvényekben
nem csupán a színjátszók, utcai mutatványosok (ez nagyon is
reneszánsz találmány), bábosok kapnának szerepet, hanem középpontba kerülne a zene is; énekmondókkal, reneszánsz táncházakkal tarkítva a műsort. Lenne színes felvonulás, sőt, a tervcsírákban a reneszánsz konyha is szerepet kap. A tervezett programokban helyet kapna a népművészet előadóművészeti ága és
a kézműves, vagyis alkotó népművészet is; és különös figyelem
fordulhatna a hagyományőrző harci játékok felé.
(A kapcsolatfelvételeket elindítottuk.)
Elképzeléseink között szerepel fotópályázat, amely témája
valami módon kapcsolódik az emlékévhez – reneszánsz-kori
emlékeinket örökítve meg, és/vagy az un. reneszánsz életérzést
képi formában megjelenítve. Ennek kidolgozása, finomítása fo-
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lyamatban. Továbbgondolkodást igényel az a kérdés is, van-e
mód arra, hogy képzőművészetben is megfogalmazzunk hasonlókat? (Nagy örömmel jelenthetem, hogy már jelentkeztek érdeklődő szervezetek, például az OKIT, akiknek fantáziáját
megmozgatta a feladat.)
Aminek kivételes tér nyílik, az a már említettek mellett a
táncművészet. A reneszánsz táncházak – akár más történelmi
társastáncokkal bővítve – alapját képezhetik egy új mozgalomnak is, amelyben a régmúlt hagyományait újratanulva új közösségi táncos formáknak örülhetünk. Ennek a formának amúgy is
egyre népesebb tábora van – miként a régi zenének is. Mindenképpen fontosnak tarjuk, hogy az évforduló kapcsán még
többen megismerkedhessenek ezekkel a táncformákkal.
Lépésről lépésre
A rendezvénysorozat előkészítésében az MMIKL elsődlegesen kezdeményező és koordinátor szerepet vállal, a Művészeti
Programok Főosztályára és a Regionális Programok Főosztályára
támaszkodva; együttműködő partnereink számos területről kerülnének ki. A partnerkeresés a projekt első fázisában megindult. Mint a fentiekben is látszik, máris jelentkeztek amatőr
művészeti társadalmi szervezetek – és nagy örömünkre a megyei
közművelődési intézmények közül is jónéhányan csatlakoztak,
illetve jelezték csatlakozási szándékukat.
Az együttműködéseket márciusban elkezdtük konkretizálni.
Hasonlóképpen a 2000. évben lezajlott nagyszabású rendezvényhez, a „Kultúrával a Nyugat Kapujában” nemzeti fesztiválhoz, ám annál is szélesebb körben képzeljük el a megvalósítást.
Vagyis, az amatőr művészeti tevékenységek folytatói és pártolói
mellett partnerségre szólítjuk fel a könyvtárakat, iskolákat, ismeretterjesztő tevékenységet folytató szervezeteket stb. (Ez
nem megy gyorsan, hiszen kevesen vagyunk – ezért is várjuk,
hogy akár e cikk hatására is jelentkeznek szervezetek, intézmények, és felveszik velünk a kapcsolatot.)
Első lépésként az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma
által meghirdetett képzési altéma ígér lehetőséget arra, hogy bizonyos előkészítő munkák – pl. ismeretterjesztés, módszertani képzés
– megindulhassanak. Ebből a célból az MMIKL (– vélhetően sok
más pályázóval együtt) benyújtotta pályázatát, és sikerrel végződő
elbírálás esetén több megyei (az együttműködési szándéknyilatkozatok szerint hét) helyszínen gyakorlati előkészítő munkába kezd
ősszel. Az előadássorozat témái között a reneszánsz gondolkodás általános felidézése mellett a legismertebb komédiák dramaturgiai,
színpadra állítási kérdései éppúgy szerepelnek, mint a Mátyás udvara-beli táncok – tánctanulással. Vagyis minden elméleti témakör mellé gyakorlati segítséget is adunk.
A felépítmény
Témakörök, rendezvény-vázlatok, illetve felmenő rendszerű
versenyek, amelyek érdekében az előkészítő tevékenységeket
elindítjuk, s amelynek bizonyos elmeit megvalósítani kész
partnerekkel is rendelkezünk már:
o
Mai trubadúrok – énekmondók számára meghirdetett
vetélkedés

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
o
Reneszánsz kórusok – a kórusmozgalom számára meghirdetett seregszemle, különös tekintettel a késő reneszánsz
madrigál-kórusokra
o
Irodalmi alkotópályázat – Mátyás mesék, történetek
dramatizálása, feldolgozása gyermek-, diák- és felnőtt amatőr
színjátszó csoportok számára; illetve bármely reneszánsz téma
színpadra alkalmazása
o
„Elnémult lantok…” / Reneszánsz daloskönyv (munkacímek) – versmondó verseny hirdetése a reneszánsz világirodalomból
o
Reneszánsz komédiák úton-útfélen – színpadi, bábszínházi és más megvalósítási formák (pl. utcaszínház)
o
„Mátyás bolondja” – mulattatók, mutatványosok, bűvészek, bohócok-versenye**
o
„Mátyás mesemondója” mesemondó verseny általános
iskolásoknak Mátyás -mesékből
o
„Beatrice bálja” / „Táncos képek Mátyás udvarából”
(munkacímek) – táncosok és zenészek összefogásával**
o
„Megújuló divat” pályázat reneszánsz hatású ruhák és
ékszerek készítésére*
o
„Mátyás muzsikusai” – vetélkedés az „udvari muzsikus”
címért egyénileg vagy kamaraformátumokban
Nem biztos, hogy kapacitásunkból mindenre telik, de a
visszaérkező reakciók segíthetnek tisztázni, mire lenne nyitott a
közművelődési hálózat, és más szervezetek.
A témák bővíthetők, szűkíthetők – formálhatók.
Erre a legjobb példa, hogy az összefoglalást, amelyben már
szerepeltek Gábor Klára (Komárom, Csokonai Művelődési
Központ) ötletei – az első kör után tovább bővítették visszajelzései (ld.: *), illetve jelzései, amely szerint a témákból, egyéni
ízzel még tovább fejlesztve, szívesen valósít meg Komáromban
néhányat (ld.: **). A kidolgozott ötleteket, felhívásokat amint
lehet, közzé adjuk.
Gábor Kláráék nagyszerű kezdeményezése, a Mátyás emlékévhez kapcsolódó pályázati felhívás mese diafilmek készítésére,
melyben prioritást élveznek majd a Mátyás királyról szóló pályamunkák – már meg is jelent a Pályázatfigyelőben.
De jelezte terveit, elképzeléseit a Magyar Szín-Játékos Szövetség is, amely az első megbeszélések egyikén – még 2006
őszén – bejelentette terveinkhez való csatlakozási szándékát.
Együttműködők
Az együttműködők köre, talán nem alaptalanul, meglehetősen szélesnek ígérkezik. Elsődleges együttműködő partnereknek sikerült megnyerni már hét megyei közművelődési intézményt; Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár, Vas és Veszprém megyéket, ők – sikeres pályázat
esetén partnerként működnek közre az „Újjászületés” című
módszertani képzésünkben. Reméljük, hogy a további fázisokban is partnereink lesznek.
Civil szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot – ugyan írásos együttműködések még nincsenek, de szóbeli megállapodást
már kötöttünk a Magyar Szín-Játékos Szövetséggel, a Magyar
Versmondók Egyesületével, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségével, az OKIT-tal, és keressük a
további kapcsolatokat; a KÓTÁ-val, a Magyar Drámapedagó-
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giai Társasággal, a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és
a többiekkel.
Hamarosan megkeressük a megyei pedagógiai intézeteket, s
azokat az önkormányzatokat, amelyekről tudjuk, hogy befogadóak, illetve támogatják művészeti csoportjaikat a felmenőrendszerű vetélkedésekben való részvételben.
Keressük és várjuk a felhíváshoz csatlakozni kívánó más
művelődési intézményeket s művészeti csoportokat.
Intézeten belül a Regionális Programok Főosztályától várunk segítséget, együttműködést, de sokat segíthet a határon
túli magyarokkal való kapcsolatok ápolásában a Koordinációs
Titkárság. Már meglévő kapcsolatainkra építve a határon túli
kulturális szervezetek és intézmények részvételére is számítunk.
A nemzetközi összművészeti fesztivál megrendezéséhez külföldi partnerekkel a kapcsolatfelvételek megkezdődtek. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus tagja
egy európai kulturális együttműködésnek (ECuCo) – ennek keretében egy február végi prágai tanácsozáson már átnyújtottuk
elképzeléseinket partnereinknek. Szorgalmazni fogjuk a direkt
kapcsolatfelvételeket is – egyfajta „reneszánsz-testvérvárosi”
együttműködést.
Támogatók
Elsődlegesen az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Évfordulók Titkárságának támogatásában bízunk, de természetesen kérni fogjuk az NKA különböző szakmai kollégiumait,
hogy írjanak ki pályázatot e témakörben, vagy egyedi elbírásában részesítsék a témában benyújtott, együttműködéseken alapuló pályázatokat
A nemzetközi vonatkozások miatt számítunk a Kultúra
2007 pályázati lehetőségeire és figyelemmel kísérünk más forrásokat.
Számítunk a programhoz csatlakozó intézmények saját erőforrásaira – természetesen és elsősorban a szellemi energiákra, a
munkatársakra, és kapcsolati hálójukra.
Bízunk abban, hogy a kezdeményezést (a legelső tervezetet
is átküldtük) az OKM Közművelődési Főosztálya támogatni
fogja.
Utószó
Jelen vázlatot (még mindig) munkaanyagnak tekintjük –
megvalósítását az együttműködők köre és a majdani támogatások határozzák meg. Lehetséges, hogy valakikkel még nem találtuk meg a kapcsolatot, de már jeleztük ebben az anyagban,
hogy szívesen vennénk az együttműködésüket – amennyiben
ők erről máshogy vélekednek, elnézést kérünk.
Budapest, 2007. március
Tóth Zsuzsanna

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
Pályázati felhívás
„A

NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE”
cím elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a
fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként
az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel
egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a „Népművészet
Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.), az oktatási és kulturális miniszter által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM
rendelet 16.§ (1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.
Pályázati feltételek
a 2007. évben
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
I. Előadóművészet
– hangszeres népzene
– népdal
– néptánc
– népmese
II. Tárgyi alkotóművészet
– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjáték-készítő
– kovács
– népi bútorműves
– népi ékszer – készítő (fém, gyöngy, lószőr)
– szűcs, bőrműves
– rézműves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
– tojásfestő
– mézeskalács-készítő
– textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-,
paszománykészítő, csipke-készítő, kékfestő
– népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri
plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjainak értelmében – minden kategóriában a
15 és 35 év közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)
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A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot.
Ennek témája lehet:
előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. Foglalja össze
a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét,
az elmélyült szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett
személyes élményeit is!
tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa
megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. Indokolja meg
témaválasztását is!
A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es
sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott,
fűzött formában, két példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó
írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő
színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek
elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)
II. Speciális feltételek
Gyakorlati megmérettetés:
I. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategórián belül:
– HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében a
pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai – ld. Sebő Ferenc:
Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység
anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek
esetében – pl. tekerő, koboz, tambura – a dialektusok szerinti
jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két
(egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen
választja ki a fennmaradt két dialektusból.
– Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:
hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
– Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű
hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek
is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)
– A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
– NÉPTÁNC kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltün-
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tetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin
György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130.
oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek
megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott
dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja
ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként
kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy
anyaországi. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt,
előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott
nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A
határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítanak, a különleges igényeket kérik külön, előre jelezni!
– NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell –
a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően regionális köznyelven vagy tájnyelven – közönség előtt elmondania. Az
egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott
repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese
különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)"

funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból
álló tárgycsoportot kell beküldenie. Nagyméretű tárgyak és
köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők
– amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes
bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a
szemléletes A/4 –es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat
beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi
alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
III./ A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2007. május 7-éig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti
Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér
8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16,
P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).
IV./ A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése júniusban várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrét időpontról.
A színpadi megmérettetés valamennyi előadóművészeti kategóriában egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi
még ugyanezen a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos időpontjáról minden pályázót a dolgozatok értékelése után értesít a Hagyományok Háza.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086–os (népzene,
néptánc, népmese), illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
Budapest, 2007. február „…”
Hiller István sk.
miniszter

II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a
pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ, valamint
a kézműves kategóriákat gondozó intézmények meghirdetik a

VII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot
a 11 - 25 éves fiataloknak
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
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Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és időpontokban lehet:
1. BŐRMŰVES (szíjgyártó, bőrtárgy készítő) és a FAZEKAS:

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
Valamennyi kategóriában fogadjuk a kategóriának megfelelő gyermekjátékokat is!

Szervezője: Ady Endre ÁMK – Népi Kismesterségek
Szakiskolája
4181 NÁDUDVAR, Ady tér 10. Tel.: 54/480-730 vagy
54/527-040
A pályázat gondozója: Dománné Baranyai Etelka igazgató
E-mail: adykony@axelero.hu
amkigazgato@adykony.axelero.hu és
Vetro Mihály művészeti vezető, Benő Tamás bőrműves
szakoktató,
Fazekas István fazekas szakoktató
E-mail: nkszmsz@freemail.hu
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 12.

Pályázhatnak: Egyének: 3 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Pályázatokat az alábbi
felirattal
ellátva fogadunk el :

2. FARAGÁS: (fa, kéreg, szaru, csont)
Szervezője: Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola
1089 BUDAPEST, Dugonics András u. 17-21.
Tel. és Fax: 06 1 284-2662, 303-0917, 283-0951
Email: szekely-eva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Székely Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 27.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 5. (péntek)
3. FONHATÓ SZÁLAS ANYAGOK: (gyékény, szalma,
vessző, sás, csuhé)
Szervezője: Megyei Művelődési Központ és Kézműves
Szakiskola
5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 6.
Tel.: 66/325-598, 66/442-122
E-mail: MMKmail@bekes-MMK.hu
A pályázat gondozója: Pál Miklósné és Kucseráné Szabó
Mária.
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. március 12-16.
Kiállítás megnyitó, díjátadás: 2007. március 30.
4. HÍMZÉS, CSIPKE, VISELET, NÉPI ÉKSZER
Szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka
Tel.:88/ 438-956 88/438-658, 30/611-0242
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. június 25-28.
(postai úton)
Személyesen: június 28-án 10-17 óráig.
Helye: BALATONALMÁDI, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program helye:
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
Ideje: 2007. július 13-án 16 órától
5. SZÖVÉS: (gyapjú, vászon,) és NEMEZ
Szervezője: Vörösmarty Mihály Általános Művelődési
Központ
7150 BONYHÁD, Széchenyi tér 2. Tel: 74/ 451 - 455
E-mail: enekeseva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Szabóné Énekes Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. szeptember 28.
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1. Az alkotó neve, életkora, címe (iskolája)
2. A pályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke
3. Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség, intézmény pontos címe (irányítószám, hely, utca, házszám, telefon), a csoport szakmai vezetőjének neve.
Díjak, értékelés: A beadott pályamunkákat életkoronként
(11-15 és 16-25 évesek) külön értékeljük.
Minden kategóriában első, második, harmadik és külön
díjak.
Nevezési díj: egyéneknek, 1000.- Ft / kategória.
Közösségeknek és szakiskoláknak, 2000.- Ft / kategória.
A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszíneken kiállításokon mutatjuk be a pályamunkákat, és ekkor kerül sor a szakmai értékelésekre is.
Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az
Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására, melynek helyszíne:
DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
4024 DEBRECEN, Kossuth u. 1 .
(levelezési címe: Debrecen, 4001 Pf. 419. )
Tel: 52/413-939
e-mail: dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu
A pályázat koordinátora: Dr. Tar Károlyné és Nagy Mária.
Valamennyi díjazott pályamunka bemutatója, azaz az
Ifjú Kézművesek Országos Kiállításának megnyitója és a
hozzá kapcsolódó Vándorlegény konferencia tervezett ideje:
2007. november 16-17.
További információ a megjelölt helyszíneken kérhető.

TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS
FELHÍVÁS
A Lehel László-díj Alapítói felhívással fordulnak szakmabeliekhez és kívülállókhoz, hogy tegyenek javaslatot az általuk
alapított
LEHEL LÁSZLÓ-DÍJ
2007. évi odaítélésére.
A felterjesztést írásban kell megtenni. Ennek tartalmaznia kell
a javasolt szakember adatait (név, lakáscím, telefonszám),
szakmai pályaívét röviden, valamint a javaslat indoklását.
A felterjesztés elküldésének határideje: 2007. április 30.
Cím: Romhányi András Budapest XIX. Baross utca 48. 1192
A szakmai elismerés köré támogató csoport is szerveződött. Ehhez bárki csatlakozhat. A felajánlott összegeket a Budapesti
Népművelők Egyesületének a 11706016-20816357-es Lehel
László elnevezésű számlaszámára lehet befizetni.
Romhányi András
06-30/297-40-21
FELHÍVÁS

IX. Közművelődési Nyári Egyetem
Hagyomány és modernitás címmel
2007. július 2-6. között Szegeden.
Tervezett program:
HÉTFŐ:
Hoppál Mihály: Hagyomány és modernitás között
Voigt Vilmos: A hagyomány modern fogalma
KEDD:
Szíjártó Zsolt: A hagyomány és modernitás dichotómiája
Gyáni Gábor: Társadalom- és mentalitástörténeti metszet
Sebő Ferenc: A tiszta forrás és környéke
SZERDA:
Kovács Ákos: A kitalált hagyomány
L. Juhász Ilona: Magyarság és hagyomány
György Péter: Régi és új kánonok
Szarvas Zsuzsa: A migrációs folyamatok hatása a helyi tradíciókra
Szuromi Pál: A képzőművészet mozgásterében
CSÜTÖRTÖK:
Makai L. Péter: Lehet-e az ember modern?
Csepeli György: Modernizáció és szociális atomizáció
Zentai Violetta: Egyéni identitások – társadalmi szerepek
PÉNTEK:
Bujdosó Dezső: Értékek tengelyén
Vitányi Iván: Még mindig Bartók?

VI. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál és Konferencia
Török József, a Nyári Egyetem titkára
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 457.
Tel.: 62/566-092, fax: 62/566-091, mobil: 20/478-6793
http://www.csongradmmk.hu

A Fesztivál időpontja: 2007. április 28. – május 1.
A Fesztivál helyszíne: Vasvár
Jelentkezési határidő: 2007. március 2.
A Városi Művelődési Ház színjátszó társulatok nevezését várja
gyermek (14 éves korig), ifjúsági (25 éves korig) és felnőtt (25
év felett vegyes korú csapat) kategóriában. A cso-portok téma,
idő és műfaji megkülönböztetés nélkül, szabadon nevezhetnek
bármilyen színdarabbal – kivéve, ha már másik fesztiválon minősült –, s kérhetnek minősítést, a szakmai elem-zés ettől független. A jelentkezéseket beérkezés sorrendjében fogadjuk,
meghatározott létszámig. A nevezések függvényében a szervezők kérhetik előadás cseréjét vagy lemondhatják azt, az előadás
időtartamától függően.

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon
(Tatabánya, Hadsereg u. 98.)
meghirdeti az
„Őszidő”
Amatőr Vers és Novellaíró Pályázatot
nyugdíjasok részére
Nevezhet minden nyugdíjas.
A pályázat jeligés, a pályázó nevét és címét egy külön zárt
borítékban kérjük mellékelni a pályázatokhoz.
Egy személy legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be.
Egy jeligéhez maximum 3 vers vagy 1 novella tartozhat.
Kiemelten várjuk az idős emberek életével, szépségeivel,
nehézségeivel foglalkozó írásokat, és a határon túli magyarság
életérzéseit bemutató műveket.
Az írásokat kizárólag írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel elkészítve tudjuk elfogadni
A pályázatokat postai úton kérjük a művelődési otthon címére.
(2800 Tatabánya, Hadsereg u.. 98.) feladóként feltüntetve a
jeligét.
A pályázatok beérkezési határideje: 2007. június 15.
Az eredményéről minden pályázó értesítést és emléklapot
kap. A pályázat ünnepélyes zárása a Díjkiosztó Gálaműsor,
ahol elhangzanak a díjazott és kiemelt pályaművek.
Információ: Nagyné Kiss Hilda ig. és Pákai Ernő 34/311-639es telefonszámon vagy az nhilda@banyaszmuvhaz.hu ill. a
perno@banyaszmuvhaz.hu email címeken !
Az alkotó munkához erőt és egészséget kívánunk!

A csoportokat terhelő szállásdíj: 800 Ft/fő/éjszaka, továbbá étkezésért: 500 Ft/fő/étkezés.
A különbözetet a szervezők állják. A szervezők a jelentkez-ések
beérkezési sorrendjét figyelembe véve támogatják (a különbözettel) az étkezési- és szállásköltségeket.
Útiköltséget nem támogatunk!
A hozzájárulást átutalással a 11747075-15421900
bankszámlaszámra VI. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál és
Konferencia megjelöléssel, vagy a Művelődési Ház csekkjén
lehet rendezni. Átutalás esetén, kérjük a befizetést igazoló szelvény másolatát címünkre eljuttatni.
Befizetési határidő: 2007. március 30.
További információ:
00-36-94/573-070 telefonon és faxon, postmaster@vasmuv.axelero.net e-mail címen,
9800 Vasvár, Bartók Béla u. 4. postacímen kérhető.
Nevezési lap letölthető továbbá: www.vasmuv.hu honlapról.
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EGY ELVESZETT VILÁG

A Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete
(VASZE) és
a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
(NLVKSZK)
a Magyar Szín-Játékos Szövetség szakmai védnökségével
megrendezi a
IV. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált
2007. május 4-5-6-án Ajkán.
Fesztiválunkra elsősorban olyan ifjúsági és felnőtt csoportok jelentkezését várjuk,
akiknek más bemutatkozási vagy minősítési lehetősége
nincs,
kimaradnak a felfutásos vagy országos fesztiválokon való
részvétel lehetőségéből,
de szeretnének más csoportoknak és a szakembereknek is
megmutatkozni,
akik szívesen töltenek el két és fél napot hasonló fanatikusok társaságában.
Gyermekcsoportokat és zenés produkciókat, mivel nekik önálló fesztivál- és minősítési rendszerük (Weöres Sándor, Scherzo)
van, nem fogadunk.
Túljelentkezés esetén a meghívásról a szervezők döntenek.
Előnyt élveznek azok a csoportok, amelyek tagjai a Magyar
Szín-Játékos Szövetségnek, életkori vagy egyéb okok miatt
nincs lehetőségük az Országos Diákszínjátszó Találkozón való
részvételre, a korábbi években is részt vettek fesztiválunkon,
valamint azok, akik a találkozó egész időtartama alatt maradni
szándékoznak.
A minősítést az idei évben is az erre jogosult, MSZJSZ által delegált szakemberek végzik.
Fesztiválunk fődíja továbbra is a hagyományos
„Arany Deszka”-Díj,
amelyet a közönség szavaz meg az általa legjobbnak tartott produkciónak. Közönségszavazáson dől el a legjobb színészi alakítások sorsa is.
Nevezési díj nincs, de a szállás és étkezés igénybevételéért hozzájárulási díjat kérünk, amelynek összege a tavalyihoz hasonló
lesz. (A pontos összeget a jelentkezési határidőt követően tudjuk a csoportokkal közölni.) A Szövetséghez tartozó csoportoknak és a diákszínjátszóknak a minősítés ingyenes, a többieknek
5000 Ft.
A fesztivál szervezői elfogadják a Magyar Szín-Játékos Szövetség etikai kiskátéját, ennek figyelembe vételével szervezik a
rendezvényt és ennek betartását kérik a jelentkező és részt vevő
csoportoktól is. Kérjük, hogy jelentkezésnél a be-és kiszerelési,
illetve játékidő szempontjából vegyétek figyelembe, hogy találkozóról van szó, amelyen szeretnénk minél több csoportnak
bemutatkozási és minősítési lehetőséget biztosítani.
Nevezni legkésőbb március 15-ig lehet.
Jelentkezési lapot kérésre küldünk.

A VARADINUM keretein belül szerveződő kapcsolódó
programok ezzel veszik kezdetüket.
A fényképek digitalizált, számítógépen feldolgozott reprodukciói azoknak a felvételeknek, melyeket
dr. Ruzitska Béla vegyész professzor
és nagy kiránduló készített
1904. és 1915. között a Bihar-hegységben,
Czárán Gyula vendégeként is,
a Czárán által vezetett és kiépített
legendás biharfüredi körutakon.
Az eredeti méretű képek (9 cm x 12 cm) csak nagyítás után
(30 cm x 36 cm) tárták fel részleteikben annak a nagyváradi
polgári világnak a huszadik század eleji alakjait, akik részt vettek Czárán Gyula kirándulásain, illetve szerkesztették és vezették azt a vendégkönyvet, mely szerencsés módon fennmaradt,
talán egyedüli mementóként, Czárán Gyula biharfüredi házából.
Ez a kéziratos füzet közel hetven kirándulás leírását tartalmazza, résztvevőkkel, útvonalakkal, történésekkel, szokásokkal,
de legfőképpen Czárán Gyula vezetési és szervezési szokásaival.
Az anyag már átesett a számítógépes szerkesztés három hónapos
fázisán, és kiadásra vár a mellékelt száz db. Ruzitska-képpel egyetemben.
Az ősbemutató után a képanyagot vándorútra bocsátjuk.
Azon egyesületek jelentkezését várjuk, akik vállalják és meg
tudják szervezni a kiállítást Erdélyben vagy Magyarországon.
Hamarosan elkészül a képanyag vetíthető változata is, mely
alatt a vendégkönyv legszebb idézetei hallhatók a Nagyváradi
Állami Színház színészeinek közreműködésével.
Vállaljuk a vetített képes anyag bemutatását, előzetes egyeztetés után, minden olyan egyesületnél, ahol ezt igénylik.
Támogatók:
Varadinum Kulturális Alapítvány,
Foto Art Galéria,
Varadinum vonósnégyes,
Nagyváradi Állami Színház.
Meghívott vendégek: Biró Rozália, alpolgármester.
Egri Ferenc elnök (Czárán Gyula Alapítvány), a Nagyáradi
Tavirózsa Fotoklub vezetőségi tagja.

Elérhetőségeink: VASZE
8200 Veszprém, Vár u. 6.
Tel.:06/30/364-0818, e-mail: vasze@vasze.hu
Veszprém, 2007. január 16.

A Czárán Gyula Alapítvány,
névadója születésének 160. évfordulója alkalmából,
„Egy elveszett világ” címmel
fényképkiállítást szervez
Nagyváradon,
a Foto Art Galériában,
április 27-én,
du. 18. órakor kezdődő megnyitóval.

Mobil: (004) - 0744 706708 E-mail: fe_gri@yahoo.com ;
www.czaran-gyula.ro

A szervezők
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SZERZŐINK
Beke Pál 1943-ban született Budapesten. A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző második népművelő-könyvtáros évfolyamán tanult. 1966-ban Pécsett a városi művelődési ház munkatársa, 1968tól a budapest-józsefvárosi intézmény igazgatója, 1974-ben a Nemzeti Múzeum közművelődési osztályvezetője lett. 1975-től a Népművelési Intézet és utódszervezeteiben különböző beosztásokban
leginkább a művelődési otthonok tevékenység-fejlesztése, majd
társadalmiasítása érdekében dolgozott. Ifjúsági, ifjúságsegítői témával 1992-től foglalkozik. Több országos egyesület tisztségviselője, ill. önkéntese. (www.bekepal.hu)
Dr. Bársony János jogász, kisebbségkutató, zenész. 1968-1978-ig a
Monszun együttes tagjaként zenél és gyűjti a cigány népzenét.
1976-78-ban megalakítja és vezeti a Romano Glaszo együttest,
1978-1984 között megalakítja és vezeti a Kalyi Jag együttest, kiválása után a cigány jogszokásokat és történelmet kutatja. Fővárosi
cigány koordinációs bizottsági titkár 1977-1990 között. A cigány
családsegítő hálózat és kerületi koordinációs hálózat kialakítója.
Roma intézmények megalakítását kezdeményezi: bázis, ma Romano Kher. A cigány gyermekek olvasótáborainak szervezése (19781988) és üdülőinek kialakítása fűződik nevéhez: Balaton-szemes,
Visegrád-Gizella telep. Részt vesz a cigány képzőművészek (Péli
Tamás festőművész első hazai kiállításának szervezője, 1979. Budapest Pataki Galéria; 1989. Budapest Néprajzi Múzeum; 1985.
Párizs Concierge-rie, 2000. Budapest Pataki Galéria) kiállításainak
szervezésében és a folklórmozgalom elindításában, fejlesztésében.
A Phralipe és az Amalipe szervezet egyik alapítója, a Roma Polgárjogi Alapítvány munkatársa (1996-2004). Társszerzője kiadványnak, könyvnek, oktatófilmnek (lásd Daróczi Ágnes).
Bodó Barna politológus, író, egyetemi oktató. Sepsiszentgyörgyön
született 1948-ban. Iskolái: Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy, Temesvári Tudományegyetem (fizika - 1972), újságírói
posztgraduális (1974), közigazgatási jog posztgraduális (2005). A
filozófia doktora (2003, Babes-Bolyai Tudományegyetem). Munkahelye: Babes-Bolyai Egyetem, Politikatudományi Tanszék, a Kisebbségi- Szórványkutató Központ vezetője, Temesvár. Kutatási
szakterületei: kisebbségi kérdés (szórvány lét), regionalizmus, közigazgatás. Munkássága: Két évtizedes újságírói tevékenysége alatt
többek között a következő kötetek születtek meg: riport (4 gyűjteményes kötet), szociográfia (Feleúton, útfélen – 1981, Holnap is
köszönnek – 1989, Szenvedő Temesvár, 1990) és tudományos publicisztika. Szakkönyv szerzője (fizika, 1 kötet), filozófiai, szociológiai
munkák társszerzője (2 kötet), szakmonográfiák összeállítója és
szerkesztője (2 kötet). Politológusként 3 egyéni kötet (Talpalatnyi
régiónk – 2003, Politică regională – 2003, Az identitás egyetemessége
– 2004), illetve 3 közös (2 vagy 3 szerzős) kötet szerzője, mintegy
40 gyűjteményes kötetben szerepel dolgozattal. Félszáz tanulmányt, esszét közölt romániai, magyarországi, nyugati szaklapokban. A Diaszpóra Könyvek sorozatnak (1996-tól) és a Romániai
Magyar Évkönyvnek (2000-től) szerkesztője. Elismerés: 1984 – irodalmi debüt-díj (Feleúton-útfélen c. kötetért), 2002 – Csongrád
Megye Alkotói Díja, 2004 – a Temesvári Írótársaság díja (Talpalatnyi régiónk c. kötetért), Wass Albert-díj 2006, Julianus-díj, 2006.
Közéleti tevékenység: a temesvári Szórvány Alapítvány alapító elnöke (1992), a Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület
alapító elnöke (2001), a MCSZESZ – Magyar Civil Szervezetek
Erdélyi Szövetségének elnöke (2004).
Borbáth Erika a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója.
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Borbély Hajnalka 1977-ben született Veszprémben. Tanulmányai és végzettségei: Informatikus mérnök műszaki, GDF, 2001.,
Okleveles mérnök-közgazdász NYME KTK, 2004., Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója PTE BTK, 2004-; Pályázatíró és projekt menedzser PTE KTK, 2006., Pályázatíró tanácsadó TKA, 2006. Munkahelyei: Előadó a Veszprémi Egyetemen, 1999-2000. Pénzügyi referens a Honvédelmi Minisztérium 3. számú Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságán,
2002-2004. Monitoring koordinátor a Foglalkoztatási Hivatal
ESZA Főosztályán, 2004-2006. Regionális munkatárs az ESZA
Kht-nál, 2007-. Társadalmi szervezetekben betöltött funkciói:
Tanácsadó a veszprémi Lokálpatrióták a Városért Egyesület tudományos munkacsoportjában. Vezetőségi tag a Veszprémi
Nők Kerekasztala Egyesületben. Tudományos tevékenysége,
kutatások: Lobbizás lehetősége utáni kutatás a Tapolcai kistérségben az MTA PTI Önkormányzati munkacsoport számára,
2006. Regionalitással, kisebbségvédelemmel, identitással kapcsolatos kutatások Hárskút községben, 2005-2006. Kiváló illetve önállósult településekkel kapcsolatos kutatások 2006-.
(gyongyviragok@invitel.hu)
Dr. Enyedi György 1930. augusztus 25-én Budapesten született. A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett
közgazda diplomát. 1984-ben megalapította az MTA Regionális Kutatások Központját, amelynek 1991-ig főigazgatója volt,
jelenleg kutatóprofesszor. Alapítója, szerkesztőbizottsági elnöke
a Tér és Társadalom c. folyóiratnak, alapító elnöke 1986-ig az
MTA Regionális Tudományi Bizottságának. 1999-2002 között
az MTA társadalomtudományi alelnöke, ezt megelőzően a Magyar Tudomány főszerkesztője. 2002 óta az MTA Elnökségének
tagja. A nemzetközi regionális tudomány vezető egyénisége. A
személyéhez kapcsolódó magyar regionális tudományi iskola
tanítványai közül sokan egyetemi tanárként és vezető kutatóként dolgoznak. Tudományos munkásságát Akadémiai Díjjal
(1961), Trefort Ágoston-díjjal (1994), Pro Regio Díjjal (1995),
Széchenyi-díjjal (1998) és a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével (2004) ismerték el.
Cseke Péter 1945-ben született Recsenyéden. Irodalomtörténész, szerkesztő. Egyetemi tanár a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen.
Daróczi Ágnes a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus tudományos főmunkatársa, szakterülete a roma
kultúra. Képzőművészeti kiállítások, olvasótábori és folklór
mozgalom szervezése, nemzetközi kulturális cserék szervezése
fűződik a nevéhez. Újságíróként szerepel a televízióban és számos folyóiratban publikál. Legfontosabb munkái: Daróczi Ágnes – Bársony János: „Historia romani – roma történelem” – 6
részes oktatófilm sorozat (Romédia Alapítvány, 2006); Vrana
mámi mesél – népismeret az általános iskolák 1-4. osztálya
számára (Sulinova Kiadó, 2005); Pharrajimos – romák sorsa a
holocaust idején (L’Harmattan Kiadó, 2005)
Deák Péter 1986-ban született Budapesten. Amatőr író és rajzoló.
Enyedi Görgy 1930-ban Budapesten született, közgazdász diploma (1953) után tudományos fokozatait geográfiából szerezte. Egyetemi oktatás után 1960-84 között az MTA Földrajztudományi Intézet vezető munkatársa, 1984-ben az MTA Regionális Kutatások
Központjának alapító főigazgatója, jelenleg kutató professzor. Hét
évig tanított USA és francia egyetemeken. Az MTA tagja (1982),
volt alelnöke, jelenleg a vezetői kollégium tagja. Academia Europaea
(London) tag (1990), UNESCO Társadalomtudományi Kormány-
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közi Bizottságának alelnöke. CEU alapító tag, régens. Széchenyi
díj (1998), MKÉ középkereszt (2004). 31 könyv szerzője, 28
könyv alkotó szerkesztője.
Gábor Ferenc 1957-ben született Köröstárkányban, a Nagyváradtól 70 kilométerre fekvő magyar faluban. Asztalosként, majd bányászként kereste a kenyerét. Iskolák nélkül pallérozta elméjét, gyarapította tudását. Gyakran jelennek meg írásai a Bihari Naplóban és
a megyei lapokban is. A Pro Tharkan kulturális egyesület vezetője.
Községében szervezi a kulturális életet. A magyarországi Vasvár város Színi Egyletével évtizedes kapcsolatot ápolnak.
Gergely Attila szociológus, Kelet-Ázsia kutató. 1950-ben született Celldömölkön. Középiskolai tanulmányait Győrben,
egyetemi tanulmányait 1968-75 között az ELTE történelem,
szociológia, angol szakán és az Eötvös Kollégiumban végezte.
1975-1992 között a MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1992től 2006-ig a Külügyi/Teleki Intézet kutatója, jelenleg a Károli
Gáspár Református Egyetem Japán Tanszékének és a Budapesti
Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének oktatója.
Harangi László 1929-ben született Miskolcon. 1953-ban a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen magyar-angol szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1952-1956-ig a Népművelési Minisztérium Népművelési Főosztálya Módszertani
Osztályának főelőadója, 1956-198o-ig a Népművelési Intézet,
1980-tól 1986-ig a Művelődéskutató Intézet, 1986-1992-ig az
Országos Közművelődési Központ Művelődéskutató Intézetének, 1992-1994-ig a Magyar Művelődési Intézet tudományos
főmunkatársa. 1994-től nyugdíjas. 1969-ben Egyiptomban magyar-nyelvet tanított. Kutatási területe: művelődésszociológia,
felnőttoktatás külföldön, öntevékeny szervezetek szerepe a művelődésben, a magyar és a skandináv népfőiskolák jelene és
múltja, a japán és a magyar interkulturális kapcsolatok historikuma. Főbb művei: Leisure Services in Hungary and Illinois.
Comparative Study (Szabadidő szolgáltatások Magyarországon
és az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában. Összehasonlító kutatás, együtt Vitányi Ivánnal, 1981), A holland kulturális modell (l991), A dán felnőttoktatás rendszere (1995), A
non-formális felnőttnevelés helyszínei és aktorai (2000), Milyen a jó felnőttiskola (2002), Museum for adult learning in
Hungary (Múzeumok a felnőttek tanulásáért Magyarországon,
London, 2003 ). Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban
(2005). Az egész életen át tartó tanulás európai minőségi követelményei (2005). Social recognition of senior learners and
older people using internet in Hungary, also measures that are
taken to change the negative attitudes and efforts to create a
new image of senior citizens in the Hungarian society (Szenior
tanulók és internet-használó idős állampolgárok társadalmi elismertsége Magyarországon, kezdeményezések a negatív attitűdök megváltoztatására és törekvések az idős emberek új imázsának kialakítására Magyarországon; kiadvány és előadás az Európai Unió Grundtvig programjának Golden Age projektje keretében, 2007). Japán nevelés a Tokugawa korszakban, 1605l868. (2007). Főszerkesztője a Felnőttoktatási és - képzési lexikonnak (együtt Csoma Gyuláva1, Benedek Andrással és
Kelner Gittával. 2001,). A lexikonban enciklopédikus szócikkeket írt a közművelődés témakörében, pl. Széll Jenőről, a
Népművészeti Intézet egykori igazgatójáról. 1985 óta a Magyar
Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztályának elnöke, a
Magyar Tudományos Akadémia Andragógiai Albizottságának
tagja. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért miniszteri kitüntetés,
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1956-ban és 1970-ben; A Magyar Köztársaság Kiskeresztje, 1995ben; Wlassics Gyula miniszteri díj, 2003-ban.
Hunyadi Zsuzsanna született 1955-ben, Budapesten. Jelenlegi
munkahelye: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus Kutatási és Kutatás-szervezési Igazgatóság, kutató.
Végzettség: 1978: Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Másoddiploma: 1983: Szociológia, ELTE, Budapest. Munkahelyek: 1979-1987: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet; 1993-2003: Szonda Ipsos Média-, Véleményés Piackutató Intézet; 2004-től: Magyar Művelődési Intézet.
Kutatási szakterületek:80-as évek: a társadalmi rétegződés, a társadalmi egyenlőtlenségek különböző aspektusainak kutatása –
Dr. Kolosi Tamás által vezetett munkacsoportban. 90-es évek:
fogyasztási szokások, médiahasználat, médiakutatások, egészséges életmód, táplálkozási szokások. 2003. óta az MMIKL munkatársaként: kulturálódással, művelődéssel, kulturális fogyasztással, szabadidő eltöltéssel, kulturális egyenlőtlenségekkel,
életmóddal, értékekkel foglalkozó kutatások. Fontosabb publikációk az utóbbi években: 2003-2005 „Találkozások a kultúrával” címmel publikációsorozat egy 2003-ban végzett empirikus
adatfelvétel eredményeiről, a kutatás ismertetése, elemzése,
összesen öt kötetben. 1. A művelődési házak közönsége, helye,
szerepe a kulturális fogyasztásban (2004. május, Magyar Művelődési Intézet, MTA Szociológiai Intézet); 2. A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban (2004. július,
Magyar Művelődési Intézet, MTA Szociológiai Intézet); 3. A
budapestiek kulturálódási szokásai (2004. november, Magyar
Művelődési Intézet, MTA Szociológiai Intézet), 6. A hagyományos és tömegkultúra szerepe a kulturális fogyasztásban (szerzőtárs: Dudás Katalin, 2005. július, Magyar Művelődési Intézet,
MTA Szociológiai Intézet), 7. Szabadidős tevékenységek és
életmód-típusok (2005. augusztus, Magyar Művelődési Intézet,
MTA Szociológiai Intézet). 2004-2005 „Fesztivál-világ. Helyzetértékelés valamint javaslatok a támogatási rendszer fejlesztésére” címmel a Nemzeti Kulturális Alap megrendelésére a Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvánnyal
közösen készített kutatás eredményei. Szerzőtársak: Inkei Péter,
Szabó János Zoltán.
Kálóczy Katalin 1954-ben született Budapesten. Magyar, népművelés, informatikus könyvtáros szakos. Köztisztviselő az Oktatási és Kulturális Minisztériumban. Szakterülete a határon túli magyar közművelődés és könyvtárügy.
Keresztesi József Veszprémpinkócon született 1943-ban. A
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnökségi tagja, népművelő, közösségfejlesztő. Népművelés-könyvtáros diplomát kapott Szombathelyen, népművelés kiegészítő szakot végzett az
ELTE Bölcsészettudományi Karán, majd történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Szakmai tevékenységet
végzett a közigazgatásban (Tata, Oroszlány), megyei művelődési központokban (Tatabánya, Pest megye), dolgozott még megyei munkaügyi központban (Tatabánya) és a Közösségszolgálat
Alapítvány megyei munkatársaként, majd az Agrárszakoktatási
Intézetben (Budapest). Az aktív civil tevékenységgel 1976-ban
ismerkedett meg a Tata Barátok Köre tagjaként, 1979-től kapcsolódott be a Magyar Népművelők Egyesülete megyei szervezetének munkájába, 1989-ben részt vett a Budapest Környéki
Népfőiskolai Szövetség létrehozásában, 1991-ben kezdeményezte a Tatai Zenebarátok Egyesülete megalakulását (10 évig volt elnöke), 1993-ban a Közösségfejlesztők Komárom-Esztergom Me-
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gyei Egyesületét szervezte meg, 1995-ben segített megszervezni Tatán a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságot, amelynek szakmai
munkáját – önkéntesként – jelenleg is irányítja.
Kereszti Ferenc Kistarcsán született 1949-ben. Villamos üzemmérnök. Településén 1970-ben önképzőkört hozott létre, majd
a kétéves katonai szolgálat letöltését követően filmklubot szervezett. A több mint tíz éven át tartó folyamat – értékes filmek
vetítése és a kapcsolódó programok – jó néhány fiatalt orientált a közösségi művelődés irányába. 1993-ban szervezte meg a
Kistarcsai Kulturális Egyesületet, melynek megalakulása óta elnöke. Civil tevékenysége kapcsán kérte fel a helyi önkormányzat a település közművelődési feladatainak ellátására. Közművelődési szakember képesítést szerzett, majd a Magyar Művelődési Intézet dolgozója lett, ahol a közösségi művelődés intézményrendszerével, a regionális és kistérségi együttműködés lehetőségeivel foglalkozik. 2005 óta a Regionális Programok Főosztályán dolgozik. Közreműködött több – köztük országos hatókörű – civil szervezet létrehozásában, melyeknek azóta is tagja, illetve tisztségviselője.
Dr. Kovács Zoltán Egerben született 1960-ban. Biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát a debreceni KLTE-n
szerzett, 1984-ben. Tudományos tanácsadó az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében, tanszékvezető egyetemi tanár a
Szegedi Tudományegyetemen. Közéleti tevékenysége: az MTA
Földrajz I. Bizottság tagja, titkára, az MTA Településtudományi Bizottság tagja, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, a
Földrajzi Közlemények főszerkesztője. Kitüntetései: Akadémiai
Ifjúsági Díj (1989), Pro Geographia emléklap (1993), Akadémiai Díj (2006).
Mátyus Aliz 1948-ban született Zalalövőn. Író, népművelő,
szociológus. Erdei Ferenc-díjas (1982) és Wlassics Gyula-díjas
(2004). A Magyar Művelődési Intézet Szín – Közösségi Művelődés című szakmai folyóiratának főszerkesztője.
Móser Zoltán 1946-ban született Szekszárdon. Bonyhádra kerültem gimnáziumba, majd a budapesti bölcsészkar magyartörténelem szakára, ahol 1970-ben végzett. 27 évig dolgozott
egy középiskolai kollégiumban Budapesten. Tanított általános
iskola alsó- és felső tagozatán, de tanítóképző főiskolán is. Hat
éve tanít a PPKE Bölcsészettudományi Karán. 2006 szeptemberétől a kolozsvári Sapientia Egyetem vendégtanára. 2006. február 1-jétől nyugdíjasként dolgozik tovább. l965 óta fotózik.
Képeim és írásai 35 éve jelennek meg különböző lapokban. Az
első két kiállítását még egyetemi évei alatt rendezték, azóta közel kétszáz kiállítása volt. 33 önálló könyve (albuma) jelent
meg, eddigi utolsó a CANTUS HUNGARICUS Képeken át
Kodály Zoltánhoz (Csíkszereda, 2007.). Több, a magyar művelődéstörténetről és a magyar középkorról szóló tévéfilm forgatókönyvét írta. Ezeken kívül mintegy 40-50 könyvhöz készített
fotókat. Közel huszonöt éve jelennek meg írásai a mai magyar
irodalom, a modern magyar művészet, fotóesztétika, a magyar
középkor, a népköltészet és népzene témáiból. Három évig ment a
Bartók adón sorozata „Az magyarokról sok jót mondjatok” (A
magyar történelem dalban elbeszélve) címmel. Ennek volt folytatása a sorozat Petőfi Sándor népdallá vált versiről, s jelenleg
a Czuczor Gergely népdallá vált verseiről szóló sorozat (Versek,
dalok, dúdok). Az öt évig napilapban, „Alámerült Atlantiszom”
címmel olvasható művelődéstörténeti sorozata ÁLMODIK A
MÚLT sorozatcímmel az Új Emberben folytatódott.
Dr. Petravichné Matyaczkó Olga táncművészeti szakreferens,
tanácsos. 1947. január 21-én született Mándokon. 1970-ben
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elvégezte a Kossuth Lajos Tudományegyetem népművelőtörténelem szakát. 1985-ben az ELTE filozófia szakát. Amatőr
művészeti működési engedélyét 1978-ban kapta a Népművelési
Intézetben. A középiskolai és egyetemi évek alatt az alábbi
amatőr művészeti csoportoknak volt tagja: József Attila Irodalmi Színpad – Debrecen, Főnix – Egyetemi Színpad, Rapszódia Színpad, Debreceni Kodály Kórus. Táncot a Debreceni
Dzsessz-balett stúdióban tanult, 3 évig énekelt és táncolt a
Debreceni Hajdú Együttesben. 36 évi közművelődési tevékenysége alatt számos esetben foglalkozott művészeti munkával,
művészeti irányítással: Benczúr Klub – amatőr zene- és táncművészet, Kassák Klub – táncház, egyéb táncművészet. XV. kerületi közművelődési csoportvezetőként a kerületi összes művészeti és kulturális intézményének irányítását végezte. Budapest
Galéria – képzőművészet. 1988-tól a Magyar Művelődési Intézet táncreferense. Elsősorban a történelmi társastáncok, versenytáncok, társastáncok és a modern táncok tartoznak működési területéhez. Az amatőr tánccsoportok vezetőinek képzéseket, továbbképzéseket szervez, bekapcsolódott az iskolai pedagógus továbbképzésbe is. Tánctörténeti előadásokat tart, az
amatőr táncművészet területén szakmai tanácsokat ad. 1985
óta óraadó a középiskolai oktatásban, tánctörténelmet, filozófiát, táncdrámát tanít.
Pordány Sarolta közművelődési és felnőttképzési szakértő, magyar szakos tanár. Budapesti kulturális és ifjúsági intézményekben dolgozott 1989-ig. Alapító tagja és tíz évig ügyvezető elnöke volt a Nyitott Képzések Egyesület elnevezésű civil szervezetnek. Köztisztviselőként a közművelődés stratégiai kérdéseivel foglalkozott, továbbá a kulturális statisztikai adatgyűjtés területén szerzett tapasztalatokat. Jelenleg kutatói, szakértői feladatokat lát el saját tanácsadó vállalkozásában, és aktívan részt
vesz a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület munkájában,
melynek képviselője és ügyvezető elnöke.
Romhányi András villamos- és gépészmérnök; művelődésszervező. A Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs Titkársága Határon Túli
Magyarok Osztályának tanácsosa. A Budapesti Népművelők
Egyesülete elnökségi tagja, a Magyar Művelődési Társaság felügyelő-bizottságának elnöke, a Magyar Kollégium Kulturális
Egyesületének elnöke és a Magyar Kollégium Alapítvány képviselője, a kuratórium elnöke.
Szathmári Gábor újságíró, Kispesten született 1932-ben. Az
Idegen Nyelvek Főiskoláján szerzett orosz fordítói diplomát
1954-ben. Akkortól az Esti Budapest (1957-től Esti Hírlap)
munkatársa, 1969-től rovatvezetője. Közben 1964-től 1968-ig a
moszkvai magyar nagykövetség sajtóattaséja. 1973-tól a Népszava belpolitikai rovatvezetője, 1975-től 1990-ig, nyugdíjazásáig főszerkesztő-helyettese. Rádiós publicisztikáiért 1985-ben
Nívó-díjat, újságírói munkásságáért 1986-ban Rózsa Ferencdíjat kapott. Útikönyveket írt Moszkváról (1973., 1976., 1979.)
Kijevről (1983.), rádiós jegyzeteinek gyűjteménye 1985-ben jelent meg Kinek lehet igaza? címmel. Válogatott írásokat, rádiójegyzeteket tartalmazó életműkötetét Ötven év tollal címmel adta közre 2004-ben. 1992. óta a Szakszervezetek Együttműködési
Fórumának (SZEF) sajtómenedzsere. Társadalmi tisztségviselőként a MÚOSZ Adószakosztályának elnöke.
Székely András Bertalan 1952-ben Budapesten született. Okleveles építőmérnök, okleveles művelődésszociológus. A Kárpát-medence magyar és nem magyar kisebbségeinek történetével, társadalmi viszonyaival három évtizede foglalkozik kutató-
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ként, különböző programok készítőjeként és szervezőjeként, a
felső- és felnőttoktatás előadójaként. Bölcsészdoktori disszertációját, a nemzeti identitás kérdéskörében, 1982-ben védte meg.
1978-82 között a Budapesti Műszaki Egyetemen az „R” Klubot
vezette, itt létrehozta a Közép-Kelet-Európai Klub (KKK) nevű
közéleti vitakört, majd kollégiumi igazgatóhelyettesként dolgozott. Ezt követően múzeumi népművelő volt a Tájak – Korok –
Múzeumok Szervező Bizottságánál, majd az Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjában és az újonnan létrejött
Magyarságkutató Intézetben tevékenykedett, mint tudományos
munkatárs. 1989-90-ben – a kisebbségpolitikai rendszerváltás
első köztisztviselőjeként –, Pozsgay Imre államminiszter mellett, a Minisztertanács tanácsosa, majd főtanácsosa lett. 199096 között megszervezte, és egy ideig vezette a Határon Túli
Magyarok Hivatalában a IV. Területi Főosztályt, amely a délvidéki magyarság ügyeit bonyolította. 1996 óta máig vezeti a
Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékét.
1998-tól a magyarországi nemzeti kisebbségek kulturális közigazgatási teendőivel foglalkozik: nyolc évig a NKÖM Nemzeti
és Etnikai Kisebbségek Főosztályán, 2006-tól az OKM Közművelődési Főosztályán vezető főtanácsos. Nyolc könyv szerzője,
húsznak a szerkesztője, összeállítója, amelyek között tudományos, konferencia, ismeretterjesztő és szépirodalmi kötetek egyaránt találhatók. A honismereti mozgalomban két évtizede
vesz részt, szerkesztő bizottsági tagja a Honismeret folyóiratnak.
Kezdeményezésére jött létre a Hunyadi Szövetség – amelynek
első főtitkára volt –, jelenleg a Magyar–Szlovén Baráti Társaság elnökhelyettese, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület vezetőségi tagja.
Tóth Zsuzsanna a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztályának főosztályvezetője.
Török József 1952-ben született Szegeden. Az 1970-es érettségi után volt segédmunkás a Budapesti Vegyiművekben, raktári
beíró a Szegedi Textilművekben. Itt bízták meg 1973-ban a
gyári ifjúsági klub vezetésével. Munka és család mellett végezte
összes tanulmányát: a szegedi Tanárképző Főiskola pedagógianépművelés szak (1981) után az ELTE népművelés kiegészítő
szakát (1987), valamint a JATE felsőfokú kulturális menedzser
programját (1997) is elvégezte. Kisebb lapterjesztői kitérő után
1981-ben a megyei módszertani intézetbe került ifjúsági klubos
referensnek, ahol először továbbképzéseket, klubtalálkozókat
szervezett, szakmai periodikákat szerkesztett (1981-1985: Klubélet, 1986-1991: 360o – Közművelődés Csongrád megyében),
majd a középfokú népművelő tanfolyamok vezetője lett, amelyeken maga is tanított. A képzés számára szerkesztette a Közművelődés és a Szociológia szöveggyűjteményt, módszertani terepmunkaként falukutató táborokat szervezett. Az ezekről
írott anyagokból szerkesztette meg a Településvázlatok sorozatot, amelyben a Csongrád, Királyhegyes és az Algyő kötet jelent meg. Az intézet 1992. évi radikális létszámcsökkentése után a szegedi Bartók Béla Művelődési Központban, majd
1998-tól rövid ideig a Szeged Városi polgármesteri Hivatalban
dolgozott. 1999. szeptembere óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központban, ahol kezdettől legjelentősebb tevékenysége a Közművelődési Nyári Egyetem szerkesztése és vezetése, a konferencia köteteinek kiadása. Kitüntetései: Csongrád megye közművelődéséért-díj (2002), Bessenyei György-díj (2004). Fontosabb publikációi: Az ifjúsági klubok társadalomtörténeti vázlata (1989),
Makó művelődése (1992), Fórumok a kulturális törvényről
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(2001), A megyei művelődési központok funkcióiról és feladatairól (2002), Porlódi vitairatok – a városról, kultúrájáról,
közművelődéséről (2003). 1999 óta közművelődési szakértő.
Turupoli Nóra Siófokon született 1980-ban. A Baross Gábor
településfejlesztő-környezetvédelmi technikumban érettségizett, első diplomáját a Berzsenyi Dániel Főiskola BTF karán,
művelődésszervező – mozgókép- és médiakultúra szakon szerezte, másoddiplomáját a Főiskola Testnevelési és Művészeti Karán, az Egészségtudományi Tanszéken, egészségfejlesztő-mentálhigiéné szakon. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
kulturális vidékfejlesztéssel foglalkozó munkatársa. Feladata a
kulturálisan hátrányos térségek segítése, fejlesztési programok
kidolgozása, információszolgáltatás, projektgenerálás a kistelepüléseken, a LEADER Képzési Műhely szervezése, a 2007-es
LEADER pályázati előkészítő szakaszban az intézmény programjainak koordinálása, a területi módszertani alapfeladatok
megjelenítése az alakuló akciócsoportok terveiben.

A SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS
2005-ÖS – TEMATIKUS – SZÁMAI
10/1 (2005. február) A MAGYAR MŰVELŐDÉSI
INTÉZET KUTATÁSAIBÓL
10/2 (2005. április) A VERS ÉVE
10/3 (2005. június) VIDÉKFEJLESZTÉS, REGIONÁLIS IRODÁK, KISTÉRSÉGEK
10/4-5 (2005. november) 10 ÉVES A SZÍN –
KÖZÉSSÉGI MŰVELŐDÉS
Külön melléklete: TARTALOMJEGYZÉK ÉS
NÉVMUTATÓ 1–10 ÉVFOLYAM. 1996-2005.
10/6 (2005. december) A KÖZMŰVELŐDÉS
SZERVEZETRENDSZERE
A SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS
2006-OS – TEMATIKUS – SZÁMAI
11/1 (2006. február) AMATŐR MŰVÉSZETEK
11/2 (2006. április) AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT
TARTÓ TANULÁS
11/3 (2006. június) A KÖZMŰVELŐDÉS JOGI
HÁTTERE ÉS ÉRDEKVÉDELME
11/4 (2006. augusztus) KÖZMŰVELŐDÉS –
FELNŐTTKÉPZÉS – EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
11/5 (2006. október) I. DURKÓ MÁTYÁS KONFERENCIA ÉS JUBILEUMI SZAKMAI TALÁLKOZÓ
11/6 (2006. december) HELYI MECENATÚRA –
HELYI MECÉNÁSOK
A SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS
2007-ES – TEMATIKUS – SZÁMA
12/1 (2007. február) TUDÁS – KREATIVITÁS –
FEJLESZTÉS
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