
A szakma dicsérete

Mint a mosolygó Hellenisé, midőn
A félisteneket szülte szerelmiben,
     Gyönyörre nyílt szív nyíladozza
          A szeretet csuda két virágit: 

A szent poézist és a dicső erényt,
Melyek hajdan öröm ünnepivé kenék
     A nagy görög nép boldog éltét,
          S létrehozák örök ideálit. 

Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most (részlet)
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E számunkat Kristóf Gábor rajzaival illusztráltuk.
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A hagyományok szerint több mint ötven éve minden év június első vasárnapján 
ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó az Építők Napját. Olyan 
alkalomból jelenik meg hát lapszámunk az új és felújított művelődési intézmények-
ről, színterekről, amikor az ünnep hónapját éljük.
Többször a kezembe vettem Illyés Gyula Építőkhöz c. versét, miközben a lapon 

dolgoztam, végül illőbbnek találtam első oldalunkra helyezett versét, Ars poeticáját. 
A „Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, / mihelyt elkészül, az élethez áll.” a legpon-
tosabb, ami a készülőről, a teremtődőről elmondható. Megméretésének legegysze-
rűbb módja: ha jó, ha szép, ha hasznos, akkor, ami létrejött, megszületett, „az élethez 
áll”. S ehhez más nem kell már, mint hogy időtálló is legyen: „Minden jó mű egy-egy 
szabadságharcos. / Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, / ne fogja a halál!” Ennek pedig 
záloga az ember önmagához való hűsége. Ilyen egyszerű minden.
Ahogy a 2010 júniusi Magyar Örökség Díj átadásán az, hogy egyebek mellett ott a 

díjazottak között Erkel Ferenc életműve és az általa alapított Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara; Hódmezővásárhely, a kultúraőrző- és teremtő város; nemzet-
megtartó szellemiségük okán a Kárpát-medencei magyar középiskolák, és a vidék 
magyarsága gazdasági gyarapodását szolgáló tevékenységük elismeréseként a Han-
gya Szövetkezetek.
Ahogy Szenti Tibor személyének kiválasztása, hogy ő legyen a Hódmezővásárhelyt 

laudáló személy.
Ahogy Hódmezővásárhely kapcsán Németh László megidéztetik. (Ma már, miért 

ne ajánlanám, Korbuly Péter tolmácsolásában – egy kattintás, és hallgatható a szá-
mítógépen. Szenti Tibor laudációjával együtt. S még más hangzó anyagokkal, amik 
csak Hódmezővásárhely számára fontosaknak, és a városépítésben lelkesítőknek 
mutatkoztak.)
Ahogy Németh László második világháború előtt írt szavai – máig megfontolan-

dóan: „Európa attól a néptől, amelyet a közép-európai gondolat apostolának elfogad, elvárja, 
hogy az teremtse meg Közép-Európát szellemben, tudományban, s hozzon e területnek 
olyan üzenetet, amely a kulturális és gazdasági kapcsolatokat erkölcsi kapcsolatokká emeli. 
Közép-Európa nem olyasvalami, ami már megvan. Azt meg kell csinálni, de abban, hogy ezt 
megcsináljuk, nincs semmi történelem- és természetellenes. Ennek a tudatosítását várjuk mi 
is a tudománytól, Bartók szép kezdete után.”

Mátyus Aliz

Kálóczy Katalin Szöllősy Vágó Lászlóval, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövet-
ség főtitkárával készített beszélgetést folyóiratunknak. Készült egy írás a szakmánk-
ról, amelyik mérvadó, mérték és forrás lehet a szakmánkat gyakorlóknak. Ezért 
aztán eszembe jutott, hogy az oly régen adott Illyés-díjunkat, melynek Illyés Gyula 
születésének 100. évfordulóján, 2003-ban, díjazottja M. Tóth Antal volt, újra adnánk. 
Jó lesz, ha a díj hangsúlyt ad az írásnak, s egyben alkalmat teremt, hogy szerzője a 
szokásosnál nagyobb honoráriumot kapjon.
A lap főszerkesztőjeként hálás vagyok a beszélgetést készítőnek, és megemelem a 

kalapom Szöllősy Vágó László előtt.
Kedvcsinálónak álljon itt az írásból néhány gondolat.

SZ. V. L.: …Az egyik unokahúgom Svédországban él. Bejelentették, hogy jövőre 
szeretnének elmenni Észak-Amerikába megnézni a Niagarát stb., s hogy ne legyenek 
kukák Amerikában sem, jelentkeztek angol nyelvtanfolyamra. Állami támogatással 
végezték el az angol nyelvtanfolyamot! …A támogatásnak egyetlen föltétele, hogy 
utólag igazolni kellett a megtörtént utat. Ha nem mentek volna el Amerikába, akkor 
vissza kellett volna fi zetni az állami támogatást. (…)
K. K.: Meghatároznád-e a népművelés fogalmát?
SZ. V. L.: Formális vagy nem formális módon a személyiséget gazdagabbá tenni 

valamilyen téren. Talán ez a legáltalánosabb. A nép bármely tagjának a fejlesztése 
esztétikai, politikai, morális stb. területen.
K. K.: Ehhez akkor kellenek olyan eszmények, értéktudatosság, amelyekhez viszo-

nyítasz.
SZ. V. L.: Igen, és nagyon jó lenne egy támogató intézményrendszer! …
K. K.: Meggyengültek ezek az intézmények?
SZ. V. L.: Nemhogy meggyengültek, a társadalmi tevékenység perifériájára szorul-

tak. (…)
K. K.: Milyennek kell lennie annak, aki népművelésre adja a fejét?
SZ. V. L.: Azt mondjuk, hogy a 21. század szakembereszménye az, aki egy dologról 

mindent tud. Ezekre mi, a népművelők, azt mondjuk, hogy szakbarbárok. A nép-
művelőnek a reneszánsz embereszményhez kell közelítenie: nagyon széles általános 
műveltséggel kell rendelkeznie, egy területet pedig mélységében is ismernie kell…
K. K.: Miben tér el a kisebbségi magyar közösségben dolgozó népművelő feladata 

egy magyarországi népművelőétől? (…)
Kívánom, hogy mondataik motiválják a szakmánkban dolgozókat, s mindazokat, 

akik emberekkel foglalkoznak.
Mátyus Aliz

Előszó



Minél több szállal kötődünk egymáshoz, annál erősebbek 
vagyunk.
Dr. Szöllősy Vágó László, a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség főtitkára, a 75. évét töltötte be 2011-ben. 
Jól képzett, 21. századi magyar néptanító, népművelő. 
Derűs, kedélyes embernek ismerik otthon, a Vajdaság-
ban és Kárpát-medence-szerte.

Szöllősy Vágó László: Magam is annak tartottam 
magam, de kiderült, hogy alkatilag nagyon szomo-
rú és depresszióra hajlamos ember vagyok. Pszi-
chológia szakos hallgatóként vettem részt egy pszi-
choterápiás specializációban. Tizenöten voltunk a 
csoportban, orvosok és pszichológusok. Egymáson 
gyakoroltuk a mélylélektani elemzéseket s ennek 
ez lett az eredménye. Minek köszönhetem, hogy 
mégis ennyi derűt sugároz a magatartásom? An-
nak, hogy életem első szakaszában rengeteg szere-
tetet kaptam. Nyolcéves voltam, mikor édesanyám 
meghalt, de addig hihetetlenül nagy szeretetben él-
tünk. A kamataiból éltem egészen addig, míg ösz-
sze nem kerültem a feleségemmel, akivel – megint 
szeretetben – több mint ötven évet éltünk le együtt. 

A specializációt irányító tanárunk folyamatosan 
velem példálózott: milyen óriási jelentősége van a 
szeretetnek az emberi személyiség alakulásában.

Kálóczy Katalin: Milyen volt a kezdet?
SZ. V. L.: Hajnali harangszóra születtem. Apám 

szerint – jó humorú ember volt – május 26-án haj-
nalban egyszerre kezdett Vince bácsi harangozni – 
én meg ordítani, ez jelezte, hogy sikeres ember le-
szek. Apám azt is megállapította rólam, hogy nem 
átlagemberként fogom leélni az életemet.

K. K.: Jelentős szakaszát láthatta még a pályád-
nak. Igazolva látta a jövendölését?

SZ. V. L.: Igen, igen, az apám énrám mindig 
büszke volt. Nemcsak a fi a, nemcsak a névörököse, 
hanem szellemi örököse is vagyok. Szinte belém 
plántálta a magyarságát, az istenhitét, s ezeket én 
magától értetődő természetességgel – ahogy an-
nak idején mondtuk: von Haus aus – hoztam ma-
gammal. Függetlenül attól, hogy fi atal koromban 
leírtam egy vargabetűt a marxizmus felé, de utána 
visszatértem a valláserkölcshöz.

K. K.: Ifjúkori lázadás volt?
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SZ. V. L.: Elsősorban. De megfogott a marxista 
ideológia is. Fiatal korunkban a marxizmus kis-
könyvtára volt a házi olvasmányunk, és egy nor-
málisan gondolkodó ember abból sok mindennel 
egyetért. Azt pedig akkoriban nem éreztük, hogy 
realizálható-e vagy sem. Úgy véltük: csak rajtunk 
múlik.

K. K.: Milyen egyéni adottságaidhoz kapcsoló-
dott az apai örökség?

SZ. V. L.: Apám kántortanító volt, s általában 
kis falvakban vagy tanyaközpontokban éltünk. 
A tanító bácsi fi aként mindig kiváltságos helyzet-
ben lehettem. Az első nagyobb község, ahol meg-
telepedtünk, az akkor 7-8 ezer lakosú Bácskossuth-
falva volt. S ott, már abban a kisgyermekkorban 
hangadóvá váltam. Utóbb, pszichológusként ál-
lapítottam meg magamról – és ebben nincs sem-
mi nagyképűség –, hogy az intelligenciaszintem 
magasan az átlag fölött volt. (Az előbb emlegetett 
pszichológiai gyakorlatok során teszteltük egy-
mást és önmagunkat is.) Egyrészt tehát adva volt 
egy bizonyos értelmi többlet, másrészt adva volt 
egy társadalmi helyzet, így minden rendelkezésre 
állt ahhoz, hogy belőlem elsőhegedűs legyen. Min-
den közösségben elsőhegedűs lehettem. Ehhez na-
gyon jó kommunikációs képesség is társult – amit 
megint csak felnőttként tapasztaltam és fogalmaz-
tam meg.

K. K.: Mi társult a belső adottságokhoz és a ki-
vételezett helyzethez?

SZ. V. L.: A személyes példa. Apám és anyám 
mindenütt az adott kis közösség kulturális életének 
a mozgatói voltak. Színdarabokat rendeztek, kórust 
működtettek. Édesanyám varrónő volt – természe-
tes hát, hogy kézimunkázni tanította az asszonyo-
kat. Mit is lehetett például télen Keviben, a zentai 
tanyán csinálni? Összeültünk, és ő megtanította a 
kevi asszonyokat, lányokat a csuhé földolgozásá-
ra, a kukoricacsuhé tárgyak készítésére a papucs-
tól a betlehemes fi gurákig. Ők ketten állandóan a 
közösség érdekében, a közösségben tevékenyked-
tek. 9 éves voltam, mikor az első műsoros délutánt 
megrendeztem! Összeszedtem a dalokat, a színda-
rabokat, a kis jeleneteket, és elkezdtünk dolgozni. 
Összehívtuk a családi kört, és Bácskossuthfalván 
megrendeztem az első előadást. Az öcsém, a hú-
gom, az öcsém meg a húgom barátai, barátnői és az 
én barátaim játszottak benne. A mi házunk tanító-
lakás volt: tanterem és tanítólakás egyben, a nyáron 
üres tanteremben mutattuk be a műsort.

K. K.: Emlékszel-e a műsor tartalmára?
SZ. V. L.: Persze. Volt minálunk a két hábo-

rú között egy gyermekújság, a Kis Újság, s benne 

mindig kis jelenetek. Az egyikre emlékszem: Kinek 
jobb? A fi únak vagy a lánynak? Két testvér állan-
dóan ezen vitatkozik. Aztán álmukban fölcserélik 
a szerepeket, a lányból fi ú lesz, a fi úból meg lány. 
A műsorban át is öltöztek fi únak és lánynak. S ak-
kor a lány rájött, mennyivel rosszabb a fi únak, a fi ú 
meg rájött, hogy mennyivel rosszabb a lánynak, és 
persze nagyon boldogok voltak, mikor fölébred-
tek, és kiderült, hogy csak álmodtak. A fi úszereplő 
egy kis piszkafa, a lány meg egy kis gömbic volt, 
úgyhogy a fi únak a nadrágját alig tudtuk ráhúzni 
a lányra, majd’ szétrepedt rajta. Ebben a kis ren-
dezvényben mutatkozott meg első ízben a későbbi 
népművelő.

K. K.: Hogyan örökítette át az édesapád a ma-
gyarság iránti elkötelezettséget és az istenhitet?

SZ. V. L.: A személyes példán kívül: nagyon 
megfontoltan hagyott kint az asztalon könyveket, 
hogy elolvassam. (Az első könyvemet ugyan nagy-
apáméktól kaptam: Szentimrei Jenő Verses magyar 
históriáját. Nem tudom, hogy egy mai gyereknek 
mond-e ez valamit. Számomra nagyon nagy do-
log volt, hogy tudok olvasni, ezért ezt a könyvet 
szinte ronggyá olvastam. A verseknek legalább a 
felét ma is betéve tudom. Egyszer ki is akarták pró-
bálni, mert nem hitték el. Mondtam: nyissátok ki 
bárhol a könyvet, mondjatok egy sort, és én tovább 
mondom. Így is lett. Úgyhogy számomra a nagy 
olvasmányélmény Szentimrei Jenő, akit most már 
ismerhetnek, mert újra kiadták.) Elég az hozzá, 
hogy én lecsaptam az asztalon hagyott könyvekre, 
amelyek erősen nemzeti érzelmű vagy vallásos jel-
legű könyvek voltak. Mint a spongya a vizet, úgy 
szívtam magamba őket.

Az apám személyes példájáról elmondok egy 
nagyon jellemző esetet. 41-ben, húsvét előtt vár-
tuk a magyarok bevonulását. Tudtuk, hogy jönni 
fognak. Akkoriban Keviben éltünk, a zentai tanyák 
kis tanyaközpontjában. A falunak egyetlenegy 
szerb családja volt: Rádóé, az iskolaszolgáé. Rádó, 
a felesége meg öt vagy hat gyerek, akár az orgo-
nasípok. Nagypéntekről nagyszombatra virradó-
ra bekopognak az ablakunkon. Egy sereg hely-
beli parasztember, kapával, kaszával, vasvillával: 
jöjjön, kántor úr, kiirtsuk a Rádót meg a családját, 
ne csúfítsák a falunkat. Az apám lepiszkolta őket 
nagyon, mert nagyon kemény tudott lenni, hör-
csög természetű ember volt (ezt is tőle örököltem): 
nem szégyellik magukat, egy ilyen szent ünnepet 
ártatlan emberek vérével bemocskolni?! Hát ma-
guk sem különbek, mint azok, akik Jézust kereszt-
re feszítették! Az emberek, mint az ázott birkák, 
szétoszoltak. Másnap délelőtt – emlékszem, mert 
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41-ben már ötéves voltam – Rádónak a számom-
ra nagy lánya, a legnagyobbik, egy kis kosárban 
két negyed kilós vajat hozott, amit arra mifelénk 
bádog módliba (süteményszaggató) nyomkodtak 
bele, hogy formája legyen. Hozta kis kosárban, 
hogy: édesapám tisztelteti, és ezt küldi, fogadja 
el addig is, míg másként meg nem tudja hálálni. 
Az apám nem akarta elfogadni, de édesanyám azt 
mondta, hogy el kell fogadnia, különben nagyon 
megbántódna az az ember, úgy érezné, hogy apám 
lenézi az ajándékát.

Mit ad Isten? Rádó dobrovoljác volt, tehát az 
első világháború után telepítették be hozzánk. 
A háború alatt visszatelepítették őket oda, ahon-
nan jöttek. 44-ben aztán megérkezett egy partizán-
szakasz, amelynek Rádó – hiszen iskolaszolga, 
tehát művelt ember – volt a politikai komisszárja. 
Első útja hozzánk vezetett: hol van a kántor úr? 
Nem tudjuk, mert el kellett menekülnie a nyi-
lasok elől. (Említettem, hogy nagy magyar volt, 
ezért nagyon bántotta őt, amikor a nyilasok el-
kezdtek szervezkedni. Sohasem beszéltünk erről, 
de azt hiszem, egy kicsit legitimista volt, s a né-
metektől legalább úgy irtózott, mint az oroszok-
tól. Eljött Kevibe a nyilas pártnak valamelyik fi atal 
agitátora pártot szervezni. Összehívta a gazdákat 
a nagy kocsmába, és programbeszédet tartott, 
hogy a Szálasi testvér ezt mondta, a Szálasi test-
vér azt mondta, míg végül az apám megunta és 
azt mondta neki: mondjál már olyat is, te Nyálasi 
testvér, amit te találtál ki! Erre kiröhögték. Az pe-
dig régi mese, hogy lehet szidni, meg lehet verni 
egy politikust, attól még lehet hős, de ha valakit 
kinevetnek… A nyilasok nem bocsátottak meg az 
apámnak. Valamikor szeptember végén jött egy 
fi atalember: kántor úr, menjen el, itt a biciklim, 
üljön föl rá, és hagyja ott Csantavéren a vasútál-
lomásnál! Tűnjön el valahová, mert a nyilasok ki 
akarják nyírni! Akkor az apám elment, így mi a 
kétéves öcsémmel meg az ötéves húgommal 8-10 
napig magunk voltunk a tanyai iskolában. Apám 
azt mondta: kisfi am, el kell mennem, de ha jönnek 
és keresnek fekete egyenruhás bácsik, azt mond-
jad, úgy tudod, hogy bementem Zentára. Anyám 
nem élt már akkor, 44 nyarán halt meg.

Az egyik tanyáról hordtuk minden nap a tejet, 
hetente kétszer Zentáról hozták ki a kenyeret, no 
meg volt egy bödön mézünk. Ezen éltünk a hú-
gommal meg az öcsémmel, míg végül az apám 
értesíteni tudta a nagyapámékat, hogy a gyerekek 
egyedül vannak, jöjjenek ki.)

Ekkor jött Rádó, akinek elmeséltük, hogy mi 
történt. Na, majd megtaláljuk, mondta ő. Meg is 

érkezett a hírrel, hogy a kántor úr Moravicán ka-
pott kántortanítói állást. Megkérte Rádót, szervez-
ze meg, hogy utána menjünk. Az erősen háborús 
időben mozgósítottak 7-8 fogatos kocsit, fölpakol-
tak bennünket, megkaptuk a menetlevelet, az első 
kocsira meg az utolsóra odaült egy-egy fegyveres 
partizán. Apám nem volt sem kommunista, sem 
szocialista, csak tisztességes ember.

K. K.: Milyen volt magyarnak lenni a te gyerek-
korodban, a királyi Jugoszláviában?

SZ. V. L.: Szinte évente változtattuk a helyün-
ket, mert az apám kántorként Szent Istvánkor min-
dig eljátszotta a magyar himnuszt, így a követke-
ző tanévet már máshol kezdtük. De előfordult az 
is, hogy nem kapott tanítói állást, mert meg volt 
bélyegezve. Csantavéren például egy malomban 
írnokoskodott. A demokratikus Jugoszláviában 
pedig válaszút elé állították: vagy kántor lesz, 
vagy tanító. Ott voltunk mi, a három gyerek, a két 
nagymama, nagypapa, apám és a második felesé-
ge, akikről gondoskodni kellett, nem volt kétsé-
ges, hogy a tanítóságot választotta. De a vándorlás 
folytatódott, mert apám valahogy mindig belete-
nyerelt a dolgokba. Miért kellett elmennünk pél-
dául Moravicáról? Kiss Antal református lelkész 
a Keresztény Ifjúsági Egylet kórusával népdalokat 
énekeltetett, de följelentették, hogy irredenta dalo-
kat szólaltat meg. A járásbíróságra – mivel ő volt 
a progimnázium énektanára – apámat idézték be 
szakértőnek. A bíró kérdésére apám azt felelte, 
hogy azok mind hiteles, eredeti népdalok. És mi-
ért nem énekelnek a magyarok Tito marsallról is, 
kérdezte a bíró. Apám azt válaszolta: mert Tito 
még nem érdemelte ki, hogy a magyar nép dalba 
foglalja a nevét. Büntetésből áthelyezték Pacsérra. 
(A történetről felnőttként értesültem, amikor Kiss 
Antal, akkor már esperes úrral együtt vettem át az 
Aracs-díjat. Az esperes úr számára nagy élményt 
jelentett, hogy az apával együtt ült a vádlottak 
padján, s a fi ával együtt kapott kitüntetést.)

K. K.: Ti, gyerekek azonosultatok vele, vagy a 
magatartása terhet jelentett a számotokra?

SZ. V. L.: Nem tudatosodott bennünk. Éltük a 
magunk gyerekéletét.

K. K.: A sok vándorlás?
SZ. V. L.: Érdekes volt.
K. K.: Nem vágytál arra, hogy mint mások, egy 

helyben éljetek?
SZ. V. L.: Talán azért nem, mert Csantavéren élt 

a nagyanyám, és oda mindig visszamehettünk. Ha 
kiborult a bili, a gyerekeket visszavitték Csanta-
vérre, és addig éltünk ott, amíg nem rendeződött a 
család helyzete, akkor megint hazamentünk.
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K. K.: Adva van tehát egy nagyon szép apai 
örökség, benne a magyar humán műveltség, 
a mélységes hit, az erős magyarságtudat. Adva 
vannak a te hajlamaid: a kezdeményező, veze-
tő alkat, az erős intellektus, a jó kommunikációs 
készség és nem utolsósorban a megélt, modellként 
szolgáló helyzetek: szüleid szociális érzékenysége, 
szervező munkája, közösségi törekvései. Mi volt az 
első fordulat?

SZ. V. L.: Apám gimnáziumba szeretett volna 
adni engem, azzal, hogy a gimnázium mindenfé-
le továbbtanuláshoz utat nyit. De nagy volt a túl-
jelentkezés, és amíg ő ott próbálkozott, addig én 
elmentem és beiratkoztam a tanítóképzőbe. De 
soha nem fejeztem be, mert negyedikben kidobtak. 
Nemcsak abból az iskolából, hanem az ország min-
den középiskolájából.

1953-ban a népi ifjúság kongresszusán Moša 
Pijade, az akkori főideológus, forradalmi gondo-
latokat osztott meg velünk. Megmagyarázta, hogy 
minket, akik betöltöttük a 18. életévünket, jogilag 
akár köztársasági elnökké is választhatnak, még-
is elemi emberi jogainktól vagyunk megfosztva. 
A tanítóképzőben – ha fi noman akarok fogalmaz-
ni – zárdai légkör volt, kötelező tanulási órákkal, 
heti kétszeri kimenővel, csütörtök délután kettőtől 
ötig és vasárnap délután kettőtől hétig. Egyébként 
a négy fal között éltünk.

Négyen voltunk a népi ifjúság kongresszusán. 
Hazajöttünk, és hoztuk haza magunkkal a forra-
dalmi szellemet. 12 pontba foglaltuk a követelé-
seinket. Többek között azt, hogy az internátus le-
gyen nyitott, ne úgy éljünk, mint a kaszárnyában, 
legyen nyitottság a tanár-diák viszonyban is. Utol-
só évesek voltunk, egy év múlva én már – kicsapott 
diákként – tanítottam. Az egyik fi atal tanárunk a 
szerb gimnáziumban udvarolt egy lánynak, ezért 
letiltották a katedráról, s bár szaktanár volt, áttet-
ték könyvtárosnak a városi könyvtárba. Ezért azt 
is követeltük, hogy a tanárunk kerüljön vissza a 
tanítóképzőbe. Azt is belevettük, hogy ha elutasít-
ják a kérésünket, a tanítás bojkottjával fogunk fe-
lelni rá. A megadott időpontig, a második óra vé-
géig nem kaptunk választ, és akkor én, az iskola 
ifjúsági bizottságának tagjaival együtt, odaálltam 
a nagykapuba. Öt perc múlva pedig ott volt mö-
göttünk a 360 tanítóképzős. Kimentünk az utcára, 
és végigjártuk a tanügyi tanács tagjait. Mindenkit 
a munkahelyén kerestünk föl, személyesen adtuk 
elő a 12 pontot. Később derült ki, hogy a tanügyi 
tanácsnak a főosztályvezetőjét, Balla Lászlót – a 
későbbi nagykövetet –, aki Belgrádban volt vala-
milyen értekezleten, táviratilag hívták haza, hogy 

nagy fölfordulás van Szabadkán. A hajnali vonat-
tal érkezett meg, télen, fél kettőkor. Akkor látta, 
hogy milyen komoly a helyzet, amikor kiderült, 
hogy 250-300 diák várja az állomáson.

Lezajlott az egész ügy, ami miatt persze nem 
lehetett volna megbüntetni engem. Igen ám, de a 
tantestületen belül voltak olyan emberek – többek 
között a négy tantárgyat tanító osztályfőnökünk –, 
akik nem tudtak megbocsátani. Ha valakinek négy 
tárgyból intője volt, azt kicsaphatták az iskolából. 
Hogy, hogy nem, én négy tantárgyból kaptam in-
tőt. Négyünket csaptak ki. Egyikünk viszonylag 
fi atalon meghalt, de érdekes módon a háromból 
ketten vagyunk Aracs-díjasok, ketten vagyunk a 
magyar kultúra lovagjai, mind a hármunknak meg-
jelent néhány könyve, s mind a hárman egy-egy 
vagy akár több kis közösségnek meghatározó sze-
mélyiségei vagyunk.

K. K.: És ehhez hozzájárult ez az élmény? A ki-
csapatás felnőtt életre és elkötelezettségre kénysze-
rített?

SZ. V. L.: Föltételezem. Lehet, hogy ha nem 
csapnak ki a képzőből, megmaradok valahol egy 
falusi tanítónak. Bár nem hiszem: indíttatást érez-
tem a cselekvésre. Ezt úgy szoktam elmagyarázni, 
hogy minden ember fenekében van egy zabszem. 
Hogyha az hosszában áll, akkor az ember nyugodt, 
hogyha keresztben áll, akkor muszáj valamit tenni. 
De vannak emberek, akiknek a fenekében kereszt 
alakú, hibrid zabszem van, s az mindig szúrja, 
akárhogy fordul is. Ez egy tudományos magyará-
zat…

K. K.: Most az „alkati” szomorúság helyett a jól 
ismert huncutságot látom a tekintetedben.

SZ. V. L.: Valószínűleg akkor is hasonló irány-
ba terelődött volna az életem, ha elvégeztem vol-
na a tanítóképzőt. Jóllehet kicsapott diák voltam, 
akkoriban nálunk nagyon nagy volt a tanítóhi-
ány. Diploma nélküli pedagógusként vettek föl 
egy-egy tanévre, így tanítottam három évig Kis-
piacon. Ketten voltunk: Petrics Laci az igazgató – 
én meg a tantestület. Hat osztályunk volt, én az 
első-harmadikat tanítottam, ötödik-hatodikban 
pedig megosztottuk a tárgyakat. Nekem elsősor-
ban a humán-művészeti és a természettudományi 
tárgyak feküdtek: a magyar, akkoriban a szerb 
nyelv is, az ének, a torna, a rajz, de a biológia, a fi -
zika, a kémia is.

K. K.: Zenélni tanultál kisgyerekkorodban?
SZ. V. L.: Most 70 éve, hogy valamelyik nyáron 

megkaptam a búcsúban az első furulyámat.
K. K.: Magad tanultál meg?
SZ. V. L.: Az apám néhány fogást megmutatott.
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K. K.: A furulya maradt a hangszered?
SZ. V. L.: A furulya és a származékai. Legmesz-

szebbre a fuvolán jutottam el. Zeneiskolába sosem 
jártam. Megvettem és autodidakta módon végig-
játszottam négy fuvolaiskolát. 10-12 hangszeren 
otthon vagyok, játszom, zenekart is vezényeltem. 
Óriási elméleti tudást szedtem össze, de sohasem 
zeneiskolában. Azokat a könyveket, lemezeket 
vagy hangzóanyagokat vettem meg mindig, amire 
szükségem volt, és szisztematikusan földolgoztam 
őket.

K. K.: Ha megfogalmaztál magadnak valami-
lyen feladatot, azt mindig egy-egy konkrét helyzet 
hívta elő?

SZ. V. L.: Mindig az adott helyzet ösztönzött va-
laminek a vállalására, vetett föl egy-egy feladatot 
vagy problémát, s akkor föl kellett készülnöm. Ma-
radjunk a zenénél! Kanizsán volt egy amatőr szim-
fonikus zenekarunk, ahol én fuvolista voltam meg 
szervezőtitkár. A karmesterek egymást váltották, 
de megvolt a folyamatosság, mert Szöllősy marad 
és csinálja. Egyszer kiderült, hogy nincs, aki hang-
szerelje a darabokat. De előfordult, hogy átiratot 
kellett készíteni, mert kiderült, hogy a kinyomta-
tott szólam A klarinétra szólt, de nekünk B klari-
nétjaink voltak, így transzponálni kellett.

K. K.: Az ehhez szükséges elméleti tudást is ma-
gad szerezted meg?

SZ. V. L.: Igen, aztán egyszer csak nem találtunk 
karmestert. A korábbi a szezon végén azt mond-
ta, hogy a következő évben már nem tudja vállalni. 
Szétnéztem, de nem volt karmester, s akkor egy-
szerűen előszedtem a vezénylésről mindent, amit 
lehetett, s elkezdtem tanulni. Szinte éjjel-nappal ta-
nultam egész nyáron, és őszre beálltam vezényelni 
a zenekart.

K. K.: A klasszikus értelemben vett népművelői 
magatartásnak az a lényege, hogy az ember min-
dig a közösségnek valamelyik kihívására válaszol?

SZ. V. L.: Valószínűleg így van: a szükséglet ter-
meli ki. Ahogy most végiggondolom… Kispiacon? 
A focicsapatnak nem volt edzője. Én korábban fo-
cielmélettel nem foglalkoztam. De akkor mindent 
megnéztem, amihez hozzá lehetett jutni. Megta-
nultam az azóta már meghaladott WM rendszert, 
a 3-4-3-as fölállást, utána pedig begyakoroltam. 
Hosszú évek múlva, mikor játékvezetőként ott vol-
tam egy községi bajnokságon, láttam ám, hogy a 
kispiaci csapat a WM rendszert még mindig olyan 
fegyelmezetten játssza, mint annak idején a na-
gyok. Ez egy pici epizód, de ugyanarról szól: ami-
kor szükség volt valamire, akkor megtanultam. 
Nem sajnáltam rá sem az időt, sem az energiát, 

sem a pénzt. Mert ez sokszor pénzt is igényelt, 
hiszen itt nem ritkán lemezeket, hangzóanyagot, 
könyveket, albumokat kellett venni, sok mindent.

K. K.: Ha megkérdezték kicsi korodban, mi sze-
retnél lenni, mit válaszoltál? Volt pályaelképzelé-
sed?

SZ. V. L.: Volt. Először író akartam lenni. Na-
gyon szerettem olvasni, s úgy éreztem, hogy ennél 
csak egyvalami szebb: ha ír az ember. Az olvasás-
nál csak az írás lehet szebb! Utána pedig egyre in-
kább a tanítás vonzott. És kimondva vagy kimon-
datlanul ez életem végéig kitart. Most is. Ha valami 
soha nem esik nehezemre, hát az a tanítás.

K. K.: Ha valaki sietősen beszélget veled, akkor 
is megérzi a tanítói attitűdöd – a lényedből fakad.

SZ. V. L.: Nem akarok ebbe semmit belemagya-
rázni: az apám, az egyik nagyapám, sőt, az egyik 
dédnagyapám is kántortanító volt. De a lányom is. 
Amellett, hogy zeneművész, zenetanár is. Nagyon 
jó zenetanár.

K. K.: Visszatérünk a karakteredet megrajzoló 
epizódok után a kicsapatásodhoz. Nem lehetett 
nagyon könnyű. Belül hogy élted meg? Büszke 
voltál?

SZ. V. L.: Büszkének mutattam magam, közben 
a szívem majd’ megszakadt. De nem engedhettem 
meg, hogy azok az emberek, akik kicsaptak, még 
kéjelegjenek is örömükben. Úgyhogy elég „pofát-
lanul” viselkedtem. Később egy kicsit szégyelltem 
is magam emiatt. Volt négy tanár – azóta is tiszte-
lem őket –, akik sorban mind fölemelték a szavukat 
a kicsapás ellen. Érdekes módon négyük közül hár-
mat senki sem szeretett a képzőben. Sem a diákok, 
sem a kollegák. Mert nagyon igényesek, keményen 
következetesek voltak, akik bizonyos szint alá 
semmilyen körülmények között nem mentek. Ez a 
három ember énmellettem tette le a garast.

Abban az időben minden év végén tanfelügyelő 
minősítette a munkánkat. A minősítésnek külön-
böző fokozatai voltak. Amíg tanítottam, mind a há-
rom évben a legmagasabb minősítést kaptam – ki-
csapott diákként. (Nem beszélve a tanítványokról. 
Az 50 éves találkozójukon például azzal a dallal fo-
gadtak, amelyet én tanítottam be az iskolakórussal. 
Egy tornászindulót.)

Azonnal állást kerestem, addig haza sem men-
tem. Annak, aki abban az időben dolgozni akart, 
könnyű dolga volt. Újvidéken, a Testvériség-Egy-
ség könyvkiadó akkor szervezte meg a könyvba-
rátok körét. Apám egykori osztálytársa volt a Hét 
Napnak a szerkesztője akkoriban. Az előzmények-
hez hozzátartozik, hogy a Hét Nap egyik korábbi 
riportpályázatát megnyertem, s bementem Lévai 
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Bandi bácsihoz a díjat átvenni. Kérdezte, hogy va-
gyok, mint vagyok, én meg elmeséltem, hogy ki-
csaptak az iskolából, és állást szeretnék. Miért tör-
tént? – kérdezte. Hát mert sztrájkot szerveztem. 
Te szerveztél? Szerveztem. Hát itt most pedig a 
könyvbarátok körét kellene megszervezni. Föl-
vette a telefont, fölhívta az újvidéki kollegáját, és 
engem pár nap múlva, viszonylag jó fi zetésért föl-
vettek, kimondottan terepi munkára, ami nagyon 
tetszett. Kaptam egy szolgálati kerékpárt, azzal jár-
tam a Vajdaság falvait, városait. A könyvbarátok 
körének tagjai kedvezményesen kapták a könyve-
ket a tagdíj fejében, de magát a tagdíjat is le tudták 
vásárolni. Ez 1954-ben történt. Fél évet dolgoztam 
ott, az őszi tanévkezdésig, amikor kiderült, hogy 
Kispiacon el tudok helyezkedni tanítóként. Sza-
badka környéki kis falu, inkább tanyaközpont. Az 
oktatás később is többször elcsábított. Például a ka-
tonaság után egy szövetkezetnek lettem a titkára. 
Addig voltam titkár, míg megint nem helyezked-
hettem el az oktatásban. Fél évig voltam könyvba-
rát, utána két tanévet tanítottam, aztán katonának 
mentem, 58-ban szereltem le. Megint februárban, 
tehát tanév közepén.

K. K.: Hol voltál katona?
SZ. V. L.: Ohridban. A görög-albán-jugoszláv, 

most a macedón-görög-albán hármashatáron van 
az Ohridi-tó. Hatalmas.

K. K.: Fontos állomása az életednek?
SZ. V. L.: Igen. Mivel nem volt pénzem, folya-

matosan írtam. Magyarul is, szerbül is. A magyar 
ifjúsági lapnak, az Ifjúság Szavának rendszeresen 
írtam – így mondta a szerkesztő: – versprózában, 
mert ugyan nem versnek szántam, de költői han-
gulatot teremtettem. A katonaszínpad számára 
pedig vidám jeleneteket hoztam össze. Nekem ad-
digra már tízéves amatőr színjátszó múltam volt. 
Mindent összeloptam abból, amiben játszottam, 
és emlékezetből földolgoztam. A katonaszínpad 
csak fi úkból áll. A női szerepeket lehetőleg átír-
tam, ha másképp nem ment, öregasszonyra, hogy 
ne okozzon gondot a színpadon. Nagyon sokat ír-
tam mindkét nyelven, magyarul és szerbül is, azt 
hiszem, ott bontakozott ki az íráskészségem. Egy 
dolog az: írogatni, más dolog az: úgy írni, hogy az 
a megélhetéshez kell.

A leszerelés után egy mezőgazdasági szövetke-
zet titkára lettem. Ekkor ismerkedtem meg a ké-
sőbbi feleségemmel, össze is házasodtunk, és a kis 
tanyai iskolából beköltöztünk Kanizsára. Nekem 
a bankban kínálkozott munkahely. Méghozzá – 
mert időközben könyvelést, gépírást tanultam, sőt, 
mérlegképes könyvelői vizsgát is tettem – a Nem-

zeti Bank magyarkanizsai fi ókjának a főkönyvelője 
lettem. Egy bankfi ók főkönyvelőjének lenni fi ze-
tésben kb. öt tanítói fi zetéssel volt egyenlő. Még-
is ez volt a két legsivárabb évem. Számok, kontók, 
számok, kontók, számok, kontók nap mint nap. 
Közben szerveződtek már a munkásegyetemek, 
szabadegyetemek, népegyetemek, a különböző 
néven futó felnőttoktatási intézmények. Kanizsán 
is így történt: az általános oktatási központ veze-
tésére kerestek embert. Gondolkodás nélkül jelent-
kezni akartam, s mondtam a feleségemnek, hogy 
nagyon szeretnék odamenni. Nagyon jellemző a 
feleségemre meg a kettőnk viszonyára a válasz: hát 
akkor átmégy. De a fi zetésem egyharmada lesz a 
jelenleginek! Apám, ha te örömmel végzed a napi 
munkádat, mi sokkal többet kapunk tőled, mint a 
háromszoros fi zetés. Ez volt Veronika.

Az oktatási központban két munkakört kaptam: 
a felnőttek általános iskolája volt az egyik. A másik: 
létre kellett hozni a zeneoktatási központot. Ekkor 
kerültem szerves, intenzív kapcsolatba a zenével, 
ami azóta is folyamatos. Elméletileg és gyakorla-
tilag is intenzíven kellett foglalkozni a zeneiskolai 
oktatással, tantervekkel. Nem engedhettem meg 
magamnak, hogy zeneileg süket vagy képzetlen 
igazgató legyek. S itt derült ki, hogy milyen jó út-
ravalót kaptam az újvidéki tanítóképzőben, ahon-
nan át kellett mennünk Szabadkára, mert az újvi-
déki képzőt fölszámolták. Pedig ott egészen más 
szellem uralkodott! (Jellemző, hogy a szabadkai 
tanítóképzőben az újvidékiek csinálták a forradal-
mat.) Bennünket ott emberként kezeltek, és nem 
csak a fi atalok. Legöregebb tanárunk, Tóth Antal 
tanár úr valamikor Kodály-növendék volt, ő oltott 
be engem Kodály pedagógiai szellemiségével. Tőle 
hallottam először a Kodály-módszerről, a relatív 
szolmizálásról stb. Amikor Kanizsán a zeneokta-
tási központ élére kerültem, mindez felszínre ke-
rült. Megalakítottuk a zeneegyesületet, és Kodály 
Zoltán 1967-es halála után fölvettük Kodály Zol-
tán nevét. Amint ennek híre ment, Kecskemétről 
megkerestek bennünket, és hihetetlenül intenzív 
kapcsolatunk alakult ki a kecskeméti Kodály-is-
kolával. Számunkra ennek óriási jelentősége volt, 
hiszen a Kodály általi kapcsolatnak köszönhetően 
minden téli szünetben 8-10 pedagógust küldhet-
tem vagy vezethettem el kéthetes szakmai tovább-
képzésre Kecskemétre. Ott laktunk a kollégium-
ban, és Kodály égisze alatt semmit sem fi zettünk. 
Az akkori viszonyokra mi sem volt jellemzőbb, 
mint az, hogy a második vagy a harmadik évben, 
hazaérkezésünk után behívott a párttitkár: milyen 
alapon viszem én Magyarországra a zenepedagó-
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gusokat? Mondtam, mert Magyarországon van a 
Kodály Intézet. És nálunk olyan nincs? Mondtam, 
hogy nincs, sehol a világon nincs. És milyen alapon 
állítok én ilyet? Mert, mondtam, ott szoktunk ta-
lálkozni japánokkal, kanadaiakkal meg ausztrálok-
kal, s ha másutt is lenne a világon, nem jönnének 
ide nehéz dollárokat fi zetni.

Soha nem gondoltam volna, hogy a Kodályról 
tanultak valaha megélhetési forrássá válnak szá-
momra. S minél mélyebben megismertem Kodály 
zenepedagógiai elveit, annál inkább magamévá 
tettem, és annál inkább törekedtem arra, hogy mi-
nél többet átültessek a mi gyakorlatunkba. Többek 
között egyszerűen kötelezővé tettem a nyilvános 
szereplést meg az élő muzsikálást is. Nemcsak a 
növendékhangversenyeket – az természetes volt –, 
hanem a pedagógusokét is. Ősszel és tavasszal a 
pedagógusok számára egy-egy hangversenyt köte-
lezővé tettem… és ez alól nem volt kivétel. Igazga-
tóként én ezt elrendelhettem. Meg is magyaráztam. 
Az a zeneiskola fejlődőképes, amelyiknek a tanárai 
rendszeresen közönség elé lépnek. Miért is? Azért, 
mert ha a tanár nem tartja napra készen koncertké-
pesen a tudását, az a tudás ellaposodik, és akkor ő 
mint művész és mint pedagógus is el fog tunyulni. 
És hogyan válik eszményképpé, embereszménnyé 
vagy művészeszménnyé a növendéke számára, ha 
az soha nem láthatta még őt a pódiumon? Hogy 
is hiszi el a gyerek, milyen izgalom kiállni a pó-
diumra, ha ő maga soha nem áll ki? Bizonyítás-
képpen magam is ezt tettem! Pedig nevetségesnek 
tűnt, a többiek mind minimum konzervatóriumot 
végeztek, de többségük inkább főiskolát. S bár én 
soha nem jártam zeneiskolába, azt mondtam: én is 
kiállok a fuvolámmal a pódiumra! Később elmesél-
ték: látszott, ahogy reszketett a nadrágom szára… 
A harmadik évre persze már természetes volt a 
tantestületnek, hogy van hangverseny, az újak pe-
dig abba csöppentek bele.

November 29-én volt a nagy állami ünnep, 
a szocialista Jugoszlávia megalakításának az ün-
nepe. Erre az alkalomra szerveztünk mindig egy 
ünnepi hangversenyt, egyet pedig a tavaszi tiszai 
ünnepi játékok keretében. Amatőr színjátszók fesz-
tiválja volt ez, és szombaton azért nem tartottunk 
előadást, hogy akkor a zsűri értékelhesse a bemu-
tatókat, ezért ide illesztettük be a zenepedagógu-
sok hangversenyét.

K. K.: Meddig tartott ez a szép időszak?
SZ. V. L.: 16 évig. 1962-ben kerültünk Kanizsá-

ra, akkor született Janka lányom. 78-ig élt a család 
Kanizsán. De én már korábban elmentem a mun-
kásegyetemről, más pozícióba kerültem. Nálunk 

akkor alakították meg az oktatási-művelődési szö-
vetségeket vagy közösségeket, érdekközösségeket, 
és én voltam a művelődési közösségnek a titká-
ra, olyan, mint Magyarországon abban az időben 
a járási művelődési felügyelő. A község, illetve a 
kommuna (a korábbi kanizsai járás) általános is-
koláinak, óvodáinak, középiskoláinak, művelődési 
egyesületeinek felügyelete, pénzellátása, az anya-
giak biztosítása tartozott hozzám. Szerettem, mert 
az adminisztratív dolgokkal nem foglalkoztam. 
Volt egy közgazdász kolleganő, aki az anyagiakat 
körösztbe-hosszába elintézte, én meg alapvetően a 
tartalommal foglalkozhattam. Folyamatosan úton, 
terepen voltam, volt úgy, hogy egy nap három is-
kolában vagy három művelődési egyesületben je-
lentem meg, máskor kimentem az iskolába és az 
óvodába, este meg a művelődési egyesületbe.

K. K.: Ez a helyzet mire ösztökélt? Milyen tanu-
lásba csöppentél bele?

SZ. V. L.: Ehhez megint föl kellett készülnöm. 
Kieszközöltem, hogy kapjak ún. kádersegélyt and-
ragógiai tanulmányok elvégzésére. A kanizsai 
munkásegyetem ezt biztosította is. Így aztán elvé-
geztem Zágrábban horvát nyelven az andragógia 
szakot: andragógiát és népművelést. Ez volt az első 
diplomám tulajdonképpen, hiszen a tanítóképző 
megszakadt. Még be sem fejeztem, amikor a vajda-
sági tartományi kormány írt ki pályázatot szintén 
kádersegélyre, magyarországi tanulmányokra pe-
dagógia-pszichológia szakon, mert akkor vezették 
be nálunk az iskolapszichológus funkciót, és nem 
voltak magyar káderek. Munkaviszonyban állók-
nak hirdettek pályázatot. Nekiszaladtam, ebből 
született a második diplomám: a pedagógia-pszi-
chológia szakos. Szegeden tanultam, a József At-
tila Tudományegyetemen. De már akkor megbe-
széltük a mentorommal, hogy a diplomamunkám 
a leendő doktori értekezésemnek az első három 
fejezete lesz: Lelki folyamatok modellezése. Ez ak-
kor szinte szűz terület volt. A modellezéssel akkor 
kezdtek foglalkozni. Magyar nyelven alig lehetett 
szakirodalomhoz jutni. Angol nyelvű sok volt, de 
én angolul nem beszéltem, Zágrábban, illetve Ju-
goszláviában az angol és az amerikai könyveket 
nagyrészt lefordították, Magyarországon meg a 
szovjet szakirodalmat, mert az oroszok is foglal-
koztak a modellezéssel, ez a szakterület akkor bon-
takozott ki. Úgyhogy a nyugati szakirodalomhoz 
szerbül vagy horvátul hozzájutottam. Oroszból 
magam is fordítottam, de mindenhez nem tud-
tam hozzájutni. Gondoltam egyet: írtam a belgrádi 
szovjet nagykövetségnek, hogy a doktori értekezé-
semhez ez és ez (10-12 címet tüntettem föl) szük-
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séges lenne, és azt kértem: próbálják megoldani, 
hogy utánvéttel megkaphassam őket. Nem telt 
bele egy hónap, és egy hatalmas csomag érkezett a 
kultúrattasé aláírásával, hogy sikeres tudományos 
fölkészülést kíván, fogadjam el tőlük ajándékba. Le 
is doktoráltam. 78-ban tettem le a szigorlatokat és 
79-ben fogadtak doktorrá. Akkor már újságíró vol-
tam, a Magyar Szónál dolgoztam.

Kanizsán már négyen éltünk, családi muzsi-
kálással is foglalkoztunk. Az egész országban is-
merték a Szöllősy blockfl őte kvartettet, mert a 
gyerekeinkkel együtt muzsikáltunk, és bejártuk az 
akkori nagy Jugoszláviát, mert egy amatőr feszti-
válon egyszerre csak úgy a semmiből megjelent 
a család. A fi unk hamarabb kezdett kottát olvas-
ni, mint betűt. Természetjárók voltunk. Minden-
ki tudta, hogy 4 bicikli, 2 felnőtt, 2 gyerek, azok a 
Szöllősyék. Minden vasárnap valahova mentünk 
kerékpárral. Például megtettük azt, hogy átke-
rékpároztunk Szegedre vagy elkerékpároztunk 
Szabadkára. Szépen éltünk ott, a lányunk elindult 
zeneiskolába.

De közbeszólt a politika. Elindult a belső leszá-
molás, új garnitúra jött, a régivel le kellett volna 
számolniuk. A kanizsai művelődési közösség el-
nöke egy jogász volt, egyébként a vajdasági leg-
felsőbb bíróság elnöke. Ő volt a levitézlett párt-
titkárnak az egyik fő kádere. Kanizsai elvtársak 
megkapták a feladatot, hogy ezt az embert ki kell 
nyírni. De a legfelsőbb bíróság elnökét nem lehet 
egyszerűen kinyírni, ahhoz nagyon erős jogi ala-
pot kell teremteni. Mivel elnök volt, úgy gondol-
ták, hogy hátulról tudják megtámadni, ezért rám, 
illetve a művelődési közösségre állítottak rá egy 
revizort, aki tételszerűen átszőrözte az egész évet, 
és számtalan szabálytalanságot szedett össze papí-
ron, hogy ezzel hozzá tudjanak férni az elnökhöz. 
De arra nem gondoltak, hogy mellesleg én is a süly-
lyesztőbe kerülök vele együtt, amit viszont én nem 
akartam. Mindent dokumentálva, szépen mind a 
190 tételhez fűzött megjegyzést megföllebbeztem, 
persze a bíróság elnökének közreműködésével, 
mert hát ő is tudta, mire megy ki a játék. A mi el-
nökségünk, a művelődési közösség elnöksége az 
én föllebbezésemet akceptálta, s a végén az derült 
ki – volt persze szabálytalanság is, annyi –, hogy 
még csak szabálysértési följelentést sem lehetett 
tenni, mert minden észrevétel mondvacsinált volt. 
Ejtették tehát az egész ügyet, de attól kezdve en-
gem minden szinten nyírtak. Ha kimozdultam a 
kocsimmal a házból, már az első sarkon megbün-
tetett a rendőr. A leveleimet fölbontva dobták be 
a postaládámba, nem részletezem. Az iskolában a 

gyerekeimet egyes pedagógusok egyszerűen terro-
rizálták.

K. K.: Hova vezetett ez?
SZ. V. L.: Azt mondtam, hogy eb ura fakó, 

a Magyar Szó pályázatot hirdetett szabadkai mun-
katársra, és én megpályáztam. Előzőleg már ti-
zenéven keresztül tudósítottam a lapot, ismertek. 
Fölvettek és a család 78 novemberében elköltözött 
Kanizsáról. Újságíró lettem.

Egy hónapig voltam a szabadkai szerkesztőség 
munkatársa, akkor megváltoztatták a státusomat. 
Önálló főmunkatárs lettem és cikkíró, a művelődé-
si rovat észak-bácskai önálló munkatársa. Ez azt 
jelentette, hogy onnantól kezdve azt írtam, amit 
akartam, azzal foglalkoztam, amit akartam, hiszen 
egyből rájöttek arra, hogy egyrészt elméletileg a 
legfölkészültebb vagyok, másrészt gyakorlatilag 
az egész életemet művelődési területen töltöttem. 
Végül is a Magyar Szótól mentem nyugdíjba.

K. K.: Mihez kezdtél a pszichológiai doktorá-
tussal?

SZ. V. L.: Az újságírói munka mellett lehe-
tőségem nyílott arra, hogy tanítsak Szabadkán. 
Nagyon gyorsan rám találtak. Az összes közép-
iskolában tanítottam, mert a pszichológiataná-
rok kivétel nélkül fi atal hölgyek voltak, abban az 
életkorban, amikor időnként elmennek szülési 
szabadságra. A helyükre pedig nem vettek föl ál-
landó munkatársat, hiszen a pszichológia heti két 
órás tantárgy volt, s egy-egy tanár 2-3 iskolában 
tudta összehozni az óraszámát. Nekem viszont az 
újságírói munka mellett kézenfekvő volt a tanítás. 
Gyakorlatilag minden szabadkai középiskolában 
tanítottam, az utolsó két évben pedig meghívott 
előadóként a pedagógiai akadémián, ahol súlyos 
beteg lett a tanszékvezető tanár, menthetetlen rá-
kos. Megmondták nekem, hogy nem akarnak he-
lyette mást, amíg ő él, de meghívott előadóként 
a főiskolának jogában áll engem foglalkoztatni. 
Neveléslélektant, fejlődéslélektant és gyógypeda-
gógiai pszichológiát – mentálhigiéniát tanítottam. 
Nagyon szerettem.

55 évesen pedig elmentem nyugdíjba. 1991-ben, 
pont a háborús időszakban. Nyugdíjasként tanítot-
tam még 8 évet a gimnáziumban. Az 55 év volt az 
alsó korhatár, akkor értem el a 35 év szolgálatot. 
Tudatosan mentünk el a feleségemmel mindketten 
idő előtti nyugdíjba, alacsonyabb nyugdíjért, hogy 
azzal foglalkozhassunk, amit fontosnak tartottunk.

K. K.: Mikor alakult meg a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség?

SZ. V. L.: 1992-ben.
K. K.: Ki kezdeményezte?
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SZ. V. L.: 1991-ben nyugdíjasként én kezdemé-
nyeztem.

K. K.: Milyen felismerés vezetett erre?
SZ. V. L.: A feleségemhez kötődik. 1992-ben 

volt a Szabadkai Népkör fönnállásának 120 éves 
jubileuma. Valamikor 89-90-ben megbíztak, hogy 
írjam meg a Népkör történetét. Gyönyörű a fel-
adat, éppen csak hihetetlen munkaigényes volt, 
mert nagyon sok levéltári meg könyvtári anyagot 
át kell rágni. De énnekem volt egy könyvtáros fele-
ségem, aki vállalta, hogy megteszi. Két évig bújta a 
könyvtárat meg a levéltárat. Több kiló jegyzetet ké-
szített. Ő bukkant rá, hogy a két háború között tör-
téntek kezdeményezések a vajdasági magyar kul-
túrszövetség megalakítására, mert a szerb államot 
akkor sem érdekelte a magyar kultúra. Nemhogy 
nem érdekelte! Az volt az érdeke, hogy szétmor-
zsolódjanak a magyarok. Mert ha embereket több 
szál fűz össze, akkor azok összetartoznak. Ha nin-
csenek összekötő szálak, akkor porrá válnak. Vé-
gül is 1940-ben sikerült megalakítani a kultúrszö-
vetséget, de belügyminisztériumi bejegyzése már 
nem történt meg, mert közbejött a háború. Persze 
a háború után is volt nálunk átmenetileg magyar 
kultúrszövetség, de csak addig, míg meg nem szer-
vezték az első magyar ünnepi játékokat, mert az 
olyan sikeres volt, hogy a rezsim többé nem enged-
te meg, a kultúrszövetséget is fölszámolták, mert 
bebizonyosodott, hogy hihetetlen erőt képvisel.

Elég az hozzá, hogy nálunk otthon állandó téma 
volt a kultúrszövetség. Mind a ketten a Népkörben 
tevékenykedtünk, s a Népkör jubileumának előké-
szítése közben fontolgattuk a lehetőségeket a meg-
boldogult Rehák László nyugdíjas egyetemi tanár-
ral. Később hozzánk csapódott a pszichológusok 
egyesületén keresztül Hódi Sanyi. Gyakorlatilag 
mi hárman kezdtünk el először a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság körül ügyködni. (Pár nap-
pal ezelőtt volt a 20 éves jubileumuk.) Azt hoztuk 
létre elsőként, utána pedig folytattuk, s elkezdtük 
előkészíteni a kulturális, akkor még kultúrszövet-
séget. Márciusban összehívtunk egy kezdeménye-
ző értekezletet, 15-20 embert, a legtevékenyebb 
egyesületek vezetőit, s ezen meggyőződtünk ar-
ról, hogy lenne támogatottsága, fölzárkóznának 
mellé. Így jött el a május, a Népkör nagy jubileumi 
rendezvényével. Összehívtunk kb. 200 embert egy 
tudományos-szakmai értekezletre. Én készítettem 
a bevezető előadást: A művelődési egyesületek 
szerepe a nemzeti azonosságtudat kialakításában 
és az önmegtartásban. Ez volt az előadásomnak 
a címe, és 2-3 beépített ember előre fölkészülten 
kezdeményezte az összefogást, mondván: fontos, 

hogy magasabb szintű legyen a szervezettségünk. 
Ezek után a Népkör egyik fi atal amatőrje hivata-
losan előterjesztette, hogy mondjuk ki a vajdasági 
magyar kultúrszövetség megalakulását. De akkor-
ra már olyan volt a hangulat, hogy még be sem 
fejezte, a kétszáz ember fölállt és elkezdett tapsol-
ni. Az elnöklő pedig konstatálta, hogy szavazásra 
nincs szükség, mert közfelkiáltással kimondtuk a 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség megala-
kulását. A hivatalos alakuló közgyűlést két hónap-
pal később, július 11-én tartottuk meg.

K. K.: Hány tagszervezet volt akkor?
SZ. V. L.: 38 magyar kultúregyesület.
K. K.: És most?
SZ. V. L.: 107.
K. K.: A szövetség története sikertörténet?
SZ. V. L.: Nem szokványos sikertörténet. Vol-

tak mély hullámvölgyek, de sikertörténet olyan 
szempontból, hogy egy teljesen szétzüllesztett 
kulturális szerkezet szervezetté vált. Egy tömeg 
közösséggé vált. A társadalom-lélektani törvény-
szerűségek szerint nem a nagyszámú, hanem a 
magasan szervezett tömegnek van súlya. Jellem-
ző például, hogy 38 alapító szervezet hozta létre, 
de az első tisztújító értekezletig – négy év alatt – 
mindössze heten csatlakoztak hozzánk. Akkoriban 
zajlottak a pártszakadások. S mindegyik ránk akart 
telepedni. S akkor az első tisztújítón statutáris ha-
tározatot hoztunk. Ez az én óriási húzásom volt! 
Mivel minden párt rá akart kényszeríteni bennün-
ket, hogy lépjünk be kollektív tagként hozzájuk, 
a statútumba kellett volna betenni, hogy egyikbe 
sem. Én pedig kézzel-lábbal tiltakoztam az eljárás 
ellen, mert akkor 30 nappal korábban közvitára 
kellett volna bocsátani a kezdeményezést, s akkor 
bármi megtörténhet. Ezért olyan ötletem támadt, 
hogy nem a statútumba tesszük, hanem a helyszí-
nen terjesztünk elő statutáris határozatot, hogy a 
művelődési szövetség nem csatlakozhat párthoz 
és nem foglalkozhat pártpolitikával. El is fogad-
ták abszolút többséggel, ami azt jelentette, hogy 
beépül a statútumba, és azon változtatni onnantól 
kezdve csak minőségi többséggel lehet. A követke-
ző közgyűlésre megduplázódott a létszám, és attól 
fogva folyamatosan gyarapszik… A legfontosabb 
pedig az, hogy a többséget most már újonnan ala-
kult vagy korábban megszűnt és újjáalakult szer-
vezetek képezik.

Mélypontot jelentettek a háborús évek – a záro-
lás. A szerbiai folyószámlákat zárolták. A VMMSZ 
folyószámláját is – amelyet Magyarországon ve-
zettek! –, és hiába próbáltuk megföllebbezni, nem 
lehetett, mert az ENSZ határozata így írta elő, úgy-
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hogy a támogatásokat a diplomáciai postával kap-
tuk. Abszurdum.

Sok melléfogásunk is volt. Minekünk kellett ki-
találni, hogy mivel foglalkozzunk. Hosszú időbe 
telt, amíg kiderült, hogy a mozgalmi szerepet kell 
vállalnunk, mozgalmi irányítónak kell lennünk. 
Nem közvetlenül kell foglalkoznunk képzéssel, 
tudományos kutatásokkal. A mi igazi szerepünk, 
hogy egy mozgalmat irányítsunk, mozgásban 
 tartsunk.

K. K.: Mi a konkrét célja annak a mozgalomnak, 
amelyet a VMMSZ irányít?

SZ. V. L.: Az, hogy az a 20-25 ezer ember, ame-
lyik a közművelődés valamelyik területét a magá-
énak érzi, tartozzék valakihez. Az, hogy ma a nép-
zenészek, vagy a néptáncosok, vagy a citerások, 
vagy a versmondók személyes ismerősei – hogy 
ne mondjam barátai – egymásnak, az már ennek a 
mozgalomnak az eredménye.

K. K.: Milyen tudás húzódik meg e mögött? 
Milyen legyen az egyén és a közösség viszonya a 
te hitvallásod szerint? Hogyan kell élnie ma egy 
magyar embernek, hogy a közösséghez tartozá-
sát egészségesen élje meg? Kell-e közösséghez 
 tartozni?

SZ. V. L.: Válaszolok egy ma nem divatos íróval 
– bár lassan kezd újra divatba jönni –, Somogyváry 
Gyulával. Nemrég olvastam újra világháborús tri-
lógiáját, annak van egy részlete: hazajön a fronthar-
cos főhadnagy szabadságra, és megdöbbenve látja, 
hogy itthon, a hátországban az ÉN a fontos. Hogy 
nekem legyen zsírom, nekem legyen cukrom, nekem 
legyen szenem. Mindenki más dögöljön meg. Kint 
a fronton nem az én, hanem a MI jelenti a túlélést, 
ha úgy tetszik, a túlélés minimális esélyét, mert 
egy tetejetlen pajtában csak akkor nem fagysz meg 
reggelre, ha összebújsz másokkal. Csak akkor nem 
vérzel el, ha van, aki kihúzzon a tűzvonalból. Egy 
fagyos marharépából egy egész szakasznak lehet 
forró levest főzni. Ezt mondja Somogyváry Gyula. 
Egyértelmű, hogy miért fontos a közösséghez tar-
tozás? A mi helyzetünk majdnem olyan éles, mint 
a frontharcos katonáé. Hiszen a délvidéki ma-
gyarság csaknem 2/3-a most már szórványban él. 
A másik, szintén kapcsolódó gondolat – ezt meg 
Kodálynál olvastam –, hogy a nemzet megmaradá-
sának egyetlen föltétele az, hogy az egocentrizmus 
helyett a hungarocentrizmus váljék uralkodó esz-
mévé a számunkra. Ő az értelmiségieknek ír erről. 
Tehát az értelmiség ne egocentrikus legyen, hanem 
hungarocentrikus, azaz közösségcentrikus.

K. K.: Neked ezt sikerült megvalósítani.
SZ. V. L.: Többé-kevésbé igen.

K. K.: Melyek azok az elemei a magyar közös-
ségnek, amelyek az összetartozást jelentik?

SZ. V. L.: Megint Kodályt idézem. Tisztázni 
kell, hogy a magyarság nem faji képlet. Ezt a gene-
tikusok már hetvenhétszer igazolták. Úgy érzem, 
hogy Kodálynak nagyon igaza van. Mert nevet, va-
gyont lehet örökölni, de műveltséget, magyarságot 
nem. Mindenki annyira művelt és annyira magyar, 
amennyit az arca verejtékével megszerez belőle. 
Erről van szó. Továbbá: lehetővé is kell tenni, hogy 
legyen mit megszerezni, s ehhez át kell adnom az 
őseimtől kapott hagyatékot valakinek. Ha meg-
szakad a hagyományozás természetes útja, akkor 
utána már az sem lehet magyar, aki arca verejtéké-
vel képes lenne magyarnak lenni. Ebben látom én 
például a kozmopolitizmus veszélyét. Otthon a mi 
értelmiségünk egy csoportjával konfl iktusba kerül-
tem e miatt. Azt állítottam, hogy a kozmopolitiz-
mus a többségi nemzet szempontjából dicséretes, 
de egy kisebbség számára a nemzethalált jelenti, 
mert minél inkább hasonlítunk másokhoz, annál 
kevésbé hasonlítunk önmagunkhoz, és annál töb-
bet adunk föl önmagunkból… A vákuumelmélet 
érvényesül. Ha én föladok valamit önmagamból… 
akkor annak a helyébe valami beépül… S annak 
sem lesz mihez nyúlnia, aki vállalná, hogy arca 
verejtékével megszerezze a magyarságot. Ez az 
írástudók felelőssége, az értelmiségiek felelőssége, 
mert spontán módon ez nem megy.

Valamikor természetes volt a hagyományo-
zás. Nagyszülőtől unokának. Mert sohasem a 
szülő-gyerek vonalon történt. A szülő mindig 
dolgozott, annak nem volt ideje hagyományozás-
sal foglalkozni. A nagyszülő hagyományozott, de 
széthullottak a nagycsaládok, mert megváltoztak a 
társadalmi körülmények. Megszakadt a hagyomá-
nyozás természetes módja. Az iskolarendszerű ok-
tatás nem foglalkozik vele. Hagyományozással ma 
már csak a mozgalom, az amatőr mozgalom foglal-
kozik. A táborok, a különböző szakkörök.

Veronikával együtt 28 tábort szerveztünk a 
Délvidéken, 1992-től napjainkig. Azért tartot-
tuk ezeket nagyon fontosnak, mert ott 1-24 óráig 
együtt vannak. Márpedig azok, akiket hét nap-
ra összeköt a közös érdeklődés, azok között az 
életkor, a nyelv, a kulturális hagyományok stb. 
mentén többszörös kötődés alakul ki, s ez hihe-
tetlen erőt jelent. Régi a mese: minél több szállal 
kötődünk egymáshoz, annál erősebbek vagyunk. 
Hogyha együtt vagyunk a hálószobában, együtt 
vagyunk a gyakorlóteremben, együtt vagyunk a 
diófa alatt, és együtt vagyunk reggel a templom-
ban, az azt jelenti, hogy négyszer vagyunk együtt. 
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Akik csak iskolába járnak, azok csak egyszer van-
nak együtt.

K. K.: A te hitvallásod tehát az, hogy az egyén ki-
zárólag közösségben értelmezhető jól. Annak a ve-
szélye, hogy a közösséget szétbomlasztják az egók, 
annak napjainkban nagyon nagy a veszélye, ki-
sebbségi létben azonban különösen, és ezért annak, 
aki értelmiséginek, írástudónak vallja magát, an-
nak mindent meg kell tennie azért, hogy az éneket 
egymással összekötő szálakat megsokszorozza, és 
azokat a hagyományokat, amelyeknek az ismerete 
rendelkezésére áll, számukra hozzáférhetővé tegye.

SZ. V. L.: Én nemcsak a népművészeti hagya-
tékra gondolok. Számomra minden történelmi, 
társadalmi, kulturális, művészeti, ha úgy tetszik, 
erkölcsi hagyaték is hagyomány, amelyet egy ma-
gyar ember a világ bármelyik részén magyar ha-
gyományként él meg. Nem lényeges, hogy való-
ban magyar hagyomány-e, de ha én azt úgy élem 
meg mint magyar hagyományt, akkor az. Kodály 
mondta: amit a nép hisz, az igazabb a valóságnál. 
Tudjuk, hogy a déli harangszó nem a nándorfehér-
vári győzelemre emlékeztet. Toborzásul adta ki a 
rendeletet a pápa a harangozásra, azért, hogy ösz-
szejöjjenek, de mire ideérkezett a hír, addigra lezaj-
lott a nándorfehérvári csata, és az egybeesés miatt 
a nép úgy fogta föl, hogy a pápa azt a győzelem 
emlékére rendelte el. Mondjon Jung Károly, amit 
akar: a magyar nép ezt így hiszi. És amit a nép hisz, 
az igazabb a valóságnál.

K. K.: Feltűnően nem beszélsz politikáról, csak 
mint a háttérben levő mozgatórugóról. Nem poli-
tizálsz aktívan, mindig kikerülöd azt, amivel egy 
hozzád hasonló korú és feladattal ellátott ember 
ilyenkor mindig elő szokott hozakodni – óhatatla-
nul a kisebbségi politizálás mezejére téved.

SZ. V. L.: Tudatosan van így. Két okból. Az 
egyik személyes. Amikor a történelmi VMDK szét-
szakadt, megfogadtam, hogy soha többé nem lépek 
be pártba, mert kiderült, hogy azokat az embere-
ket, akik a szakadást előidézték, az én szememben 
egyéni érdekek vezérelték. A másik: a kultúra az, 
ami összeköti az embereket, a politika, elsősorban 
a napi politika, a pártpolitika pedig az, ami elvá-
lasztja, szembefordítja még az egy nyelvet beszé-
lőket, még az egy hitet vallókat is. Ezért igyekszem 
távol tartani magam. Persze nem sikerül, mert lép-
ten-nyomon beleütközöm, de megpróbálom.

K. K.: Egy másik észrevételem is van az eddigi 
beszélgetésünkről: te nem sérelmi alapon műkö-
dő kisebbségi értelmiségi vagy. Egyetlenegy olyan 
mondatod vagy félmondatod nem volt az elmúlt 
közel két órában, ami arról szólt volna, hogy mi-

ért nem lehetett valamit megtenni. Mindig ar-
ról beszéltél, hogy tér nyílt előtted, ezért lehetett 
cselekedni. Ez alkati jegy vagy tudatos döntésről 
van szó? (Ahogyan személyes kapcsolatunkra visz-
szaemlékszem, ugyanezt mondhatom. Te voltál 
az, aki sohasem arról számoltál be, hogyan ver a 
sors benneteket vagy a szervezetet, hanem csillogó 
szemmel számoltál be az eredményekről.)

SZ. V. L.: Az egyik első szentencia, amit az apám 
belém ojtott: segíts magadon, ha azt akarod, hogy 
Isten megsegítsen. Tehát ha magad nem próbálsz 
meg segíteni magadon, Istentől ne várd a segítsé-
get. De közben eszembe jutott Szentelekynek egy 
írása is, amely az értelmiségiekhez szól. Mindenki 
tegye föl magának évente legalább egyszer – vagy 
életében legalább egyszer – a kérdést: vállaltam-e 
népem sorsát, hitét, álmait, vágyvilágát? Adtam-e 
hitet és erőt a cselekvésbe? Akár istenhitről beszélt, 
akár az emberben való hitről, de hinni kell, hogy 
azt, amit meg akarsz csinálni, azt meg is lehet.

K. K.: Te bátran megválaszolhatod: igen, te 
 adtál.

SZ. V. L.: Legalábbis megpróbáltam. Adtam is, 
igen.

K. K.: Látlak magam előtt, ahogy a magyar kul-
túra napja délvidéki ünnepségén vezeted a műsort. 
Hófehér hajad ellenére – ami a sors kitüntető jel-
vénye – egy fi atal, hittel élő ember áll ott, aki nem 
színészi teljesítményként, és nem fölvett pózként, 
hanem igényesen és belső lobogással tudja közve-
títeni azokat az értékeket, amelyeket képvisel. Ez 
maga a fi atalság. Hogyan nevelgetted a saját hite-
det életed során?

SZ. V. L.: Igen, ez vagyok én. Valaki egyszer 
úgy fogalmazott, hogy ehhez javíthatatlan opti-
mizmus kell. Javíthatatlan optimizmus.

K. K.: És ez mai napig megmaradt benned?
SZ. V. L.: Megvolt… De úgy érzem, hogy most 

fogytán vagyok. Most, amikor tervezem a 2012. évi 
programokat, már sokkal több a mérlegelés. Ko-
rábban több volt a spontaneitás, kevesebb a fontol-
gatás, azért tűntem lobogónak meg fi atalnak. Mert 
a fontolgatás inkább az öregek tulajdonsága, nem 
a fi ataloké. Vannak intellektuális és emocionális 
irányítás alatt álló emberek. Én elsősorban érzelmi 
indíttatású voltam mindig, annak alapján döntöt-
tem, hogy tetszik vagy nem tetszik, szép vagy nem, 
nem pedig a szerint, hogy hasznos vagy kevésbé 
hasznos. Az intellektuális azt méri föl, hogy neki 
mi a hasznos, mi a jó. Azt hiszem, ez az alapvető 
különbség.

K. K.: Elfogadod azt, hogy te egy néptanító, nép-
művelő személyiség vagy?
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SZ. V. L.: Elsősorban népművelő. A kettő között 
lényeges különbség van. Mióta a nevelés társadal-
mi, állami funkcióvá vált, azóta mindig az állam 
határozza meg, hogy a tanítóknak mit kell tenniük. 
A népművelőnek sokkal kevesebb a megkötöttsé-
ge. A népművelőnek rá kell éreznie, hogy mire van 
szükség. A népművelés legszebb meghatározását 
Kodálynál találtam meg. Nem egy embert, nem 
egy réteget, nem egy korosztályt vagy az egyik ne-
met, hanem az egész népet kell magasabb művelt-
ségi szintre emelni. Ehhez fogékonyság kell, rá kell 
érezni, kit kell, kit lehet és milyen szintre emelni. 
Ez a lényeges különbség. A tanításban államilag 
elő van írva a szakemberek által megrágott, kész, 
meghatározott feladatrendszer, a népművelésben 
bizonyos kötetlenség van, és éppen azért sokkal 
nagyobb a felelősség. A tanterv megvalósítását 
kiegészítő eszközök, tankönyvek és egy egész in-
tézményrendszer szolgálják. A népművelésben 
mindez nincs. Ám azzal kezdődik, hogy például a 
kolleganőmnek fölsegítem a kabátot. Ez már nép-
művelés. Azok közül, akik látják, egy-kettő legkö-
zelebb utánozni fogja, s nekik is lesznek követőik.

K. K.: Nem gondolod, hogy túlhaladottá vált 
ez a fogalom? Hiszen ki is cserélte a 20. század 
közművelődési szakemberre, illetve mediátorra, 
mondván, ha népművelő vagyok, valamilyen ma-
gas pozícióból nézek a többiekre.

SZ. V. L.: Nem. Mi volt az antik nevelési esz-
mény? A kalokagathia, a test és a lélek harmonikus 
nevelése. Mit csinál az iskolai nevelés? Mit is mű-
vel? Az intellektust. Gyakorlatilag semmi mást. Az 
iskolai nevelés inkább idomítás. Csúnyán hangzik, 
de leszűkül az értelmi nevelésre. Alig jut hely az 
esztétikai, a testi, a politechnikai nevelésre, hiába 
vannak külön tantárgyak erre, háttérbe szorulnak. 
Nem beszélve arról, hogy a személyiség formálá-
sához élmények kellenek. Milyen élményeket ad 
az iskolai nevelés? A személyiség sokoldalú for-
málásához nincs hely az iskolai nevelés szigorúan 
körülhatárolt keretei között. Csak az iskolán kívül, 
s akkor az én szememben már a népművelés fel-
adata. Véletlen-e, hogy a skandináv országokban 
annyira kiterjedt rendszere van a népművelésnek, 
hogy államilag támogatják? Az egyik unokahú-
gom Svédországban él. Bejelentették, hogy jövőre 
szeretnének elmenni Észak-Amerikába megnézni 
a Niagarát stb., s hogy ne legyenek kukák Ameri-
kában sem, jelentkeztek angol nyelvtanfolyamra. 
Állami támogatással végezték el az angol nyelv-
tanfolyamot! Érdeke ez az államnak? Hát nem! 
De az ember gazdagabb lett tőle. A támogatásnak 
egyetlen föltétele, hogy utólag igazolni kellett a 

megtörtént utat. Ha nem mentek volna el Ameri-
kába, akkor vissza kellett volna fi zetni az állami 
támogatást.

K. K.: Meghatároznád-e a népművelés fogal-
mát?

SZ. V. L.: Formális vagy nem formális módon a 
személyiséget gazdagabbá tenni valamilyen téren. 
Talán ez a legáltalánosabb. A nép bármely tagjá-
nak a fejlesztése esztétikai, politikai, morális stb. 
területen.

K. K.: Ehhez akkor kellenek olyan eszmények, 
értéktudatosság, amelyekhez viszonyítasz.

SZ. V. L.: Igen, és nagyon jó lenne egy támoga-
tó intézményrendszer! Mint nálunk a munkás- és 
népegyetemek hálózata, Magyarországon pedig a 
TIT volt.

K. K.: Meggyengültek ezek az intézmények?
SZ. V. L.: Nemhogy meggyengültek, a társadal-

mi tevékenység perifériájára szorultak.
K. K.: Szükség lenne most rájuk?
SZ. V. L.: Igen. Intézményesen sokkal többet 

tudnának, tudnánk mi, népművelők tenni.
K. K.: Nem félő, hogy a kötetlenség föláldo-

zódna?
SZ. V. L.: Nem, mert nincs központi előírás. 

A magunk példájával hozakodom elő. Csantavéren 
szerb nyelvművelést végeznek, ennek gyakorlati 
oka van. A csantavéri gyerekek homogén magyar 
környezetben élnek, s problémát okoz, hogy na-
gyon gyönge szerb tudással kerülnek be a középis-
kolába. A szerb a többség nyelve, a kommunikáció 
nyelve a soknemzetiségű közösségben. Nem tud-
hat minden magyar szlovákul, románul, ruszinul, 
de minden magyar és minden horvát és minden 
ruszin és minden román tudhat szerbül, tehát van 
egy nyelv a közös kommunikációhoz. Benedek 
Elekre hivatkozom, aki azt írta valamelyik peda-
gógiai esszéjében, hogy a románt minden magyar 
gyereknek meg kellene tanulnia, csak nem szabad 
föladnia a magyart. Na, erről van szó. Ha a ma-
gyar gyereket szerb iskolába adjuk, akkor Benedek 
Elek szellemisége és önmagunk ellen cselekszünk. 
A szerb iskolának nemcsak a tanítási nyelve szerb, 
hanem a szellemisége is szerb. A magyar iskolának 
nemcsak a tanítási nyelve, hanem a szellemisége is 
magyar. A magyar iskolában Rákóczi, Kossuth és 
Széchenyi van az iskola falán, esetleg Szent István 
és Szent László. A szerb iskolában Szent Száva meg 
Dusán cár. A népművelőt nem kötelezi semmi, 
hogy kirakja Szent Szávát. Azt rakja ki, amivel fog-
lalkoznak. Ha szerb nyelvtanfolyamot bonyolít le, 
akkor és csakis akkor szerb portrék lesznek a falon. 
A népegyetemnek – vagy a szabadegyetemnek, 
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mert most inkább így nevezik őket – a szellemisége 
a szó szoros értelmében szabad.

K. K.: Megpróbálok ellentmondani: ma bár-
ki bármilyen csatornán eljut azokhoz az ismere-
tekhez, amelyek a személyisége gazdagodásához 
– abban az értelemben, ahogy te használtad – el-
vezetnek, hiszen ilyen információs hálózat, mint 
manapság van, sohasem volt. Ennek ellenére szük-
ség van azokra a személyiségekre, akiket népmű-
velőknek hívunk?

SZ. V. L.: Igen, mert a szellemi javak cseréjére 
nem érvényes a kereslet-kínálat törvénye. A szel-
lemi javak cseréjében a kínálatnak is meghatározó 
szerepe van. Én a kínálattal hívom föl valamire a 
fi gyelmet, ami talán eszébe sem jutna a befogadó-
nak. Ha valakit érdekel a rockzene, mindent meg-
találhat róla, de nem fog Kodályra rákattintani az 
interneten, mert nem tudja, hogy az idén történe-
tesen éppen Kodály-év van, Kodály születésének 
130. évfordulója. Egy szabad művelődési forma 
keretében, egy kiránduláson, egy zarándoklaton 
vagy egy tárlatlátogatáson rádöbbenhet, hogy ott 
valami őt érdekli, és attól kezdve foglalkozik is 
azzal. Tehát nagyon jók a mai információs forrá-
sok, ha már megvan az érdeklődés, de magára az 
igényre is nevelni kell.

K. K.: Népművelő tehát az, aki tudatában van az 
értékeknek. Olyasmit tud közvetíteni, amihez nem 
feltétlenül jutnánk el.

SZ. V. L.: Egy kicsit az idegenvezetőhöz hason-
lítanám. Ha eljutunk egy városba, sok mindent 
megtalálunk benne könyvek, térképek, prospek-
tusok alapján. De mennyivel más az, amikor egy 
idegenvezető élőszóval, élményszerű előadás vagy 
vezetés keretében mutatja meg nekünk! A művelt-
ség, az emberi műveltség az emberiség óriási több-
sége számára egy ismeretlen város, amelynek az 
idegenvezetője a népművelő.

K. K.: Milyennek kell lennie annak, aki népmű-
velésre adja a fejét?

SZ. V. L.: Azt mondjuk, hogy a 21. század szak-
embereszménye az, aki egy dologról mindent tud. 
Ezekre mi, a népművelők, azt mondjuk, hogy szak-
barbárok. A népművelőnek a reneszánsz ember-
eszményhez kell közelítenie: nagyon széles általá-
nos műveltséggel kell rendelkeznie, egy területet 
pedig mélységében is ismernie kell. Sajnos a nép-
művelők többségénél hiányzik a módszertani föl-
készültség. Kevesen tanulták az andragógiát mint 
tudományt. A népművelők többsége pedagógiai 
képesítéssel rendelkezik. A pedagógia – a nevében 
van – a gyermeknevelés. A paidagógosz gyerme-
ket vezet, tehát a serdülésig, az ifjúkorig készítik 

föl őket módszertanilag. A felnőtt nevelése egé-
szen más, hiszen a felnőttnek bizonyos területen 
nagyobb tudása van, mint magának a népműve-
lőnek. Nem beszélve a fölmérhetetlen élettapasz-
talatáról. A gyermek rácsodálkozik a tanítójára. 
A felnőtt gyakran vitába száll a tanítójával, mert 
az ő tapasztalatai mást mondanak. Ezért nagyon 
fontos a módszertani fölkészültség. Az én tudomá-
som szerint sem Szerbiában, sem Magyarországon 
nincs olyan súlya társadalmilag, amilyennek len-
nie kellene. Vagy amit megérdemelt volna.

K. K.: Lehetséges, hogy a pedagógiával ellentét-
ben az andragógiát nem fi ataloknak kellene nappa-
li tagozaton tanítani, hanem érettebb embereknek?

SZ. V. L.: Az én személyes példám ezt támasztja 
alá, hiszen én felnőttként, munka mellett, levelező 
tagozaton végeztem el, közben egy felnőttoktatási 
intézményben dolgoztam. Szerencsém is volt, mert 
olyan tanárokat hallgathattam, akiknek a nevét az 
egész világon jegyzik. A zágrábi andragógiai isko-
lának nagy volt a híre, s nekik köszönhetően ismer-
kedtem meg egy sereg közép-európai andragógus-
sal, a magyarországi Durkó Mátyással, a pozsonyi 
Jan Slobodával, hogy csak kettőt említsek, nem be-
szélve az akkori jugoszláv Ogrizović, Zvonarević, 
Prodánović professzorokról…

K. K.: Miben tér el a kisebbségi magyar közös-
ségben dolgozó népművelő feladata egy magyar-
országi népművelőétől?

SZ. V. L.: Sokkal nagyobb a felelőssége. Ha a 
népművelés elsődleges feladata olyan műveltségi 
javakat átadni vagy közvetíteni, amelyeket az isko-
larendszerű oktatás nem tud, akkor a kisebbségben 
élő ember számára sokkal többet kell. A hivatalos 
tanterveket elsősorban a többségi nemzet alkotja 
meg. Tehát a többségi történelem, a többségi föld-
rajz, a többségi múlt, a többségi jelen hatványozot-
tan érvényesül benne, ami talán logikus is, hiszen 
Szerbiában Szerbia földrajzát tanulják, nem Ma-
gyarországét. S akkor a gyermek az iskolában nem 
hall a Mátráról, a Börzsönyről, vagy arról, hogy 
milyen történelmi emlékek, ereklyék találhatók 
a Pilisben. Tehát a nemzeti történelem, a nemzeti 
kultúra, a nemzeti múlt, a nemzeti jelen értékeiről. 
Mert persze nem pusztán a múltról van szó. Eötvös 
Józseffel együtt vallom, hogy a jövő záloga nem a 
múlt, hanem a jelen, mert a múlt a jelennek csak 
az ihlető forrása. Kisfaludy pedig úgy fogalmaz-
za meg ezt a Mohácsban, hogy a múlt csak példa 
legyen. Ahhoz, hogy a jövőre fölkészítsük tehát a 
kisebbségi gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, férfi a-
kat, nőket, szükség van a nemzeti kultúra ismere-
tére, s ezt az iskolarendszerű oktatás nem biztosít-
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ja. Még a magyar történelemtanár kezét is megköti 
a tanterv, hiszen annak mindössze húsz százalé-
kába építheti be a nemzeti történelmet. A többségi 
nemzet történelméből tanul nyolcvan százalékot, 
a kisebbségiéből húszat.

K. K.: Megélted-e mint kisebbségben dolgozó 
népművelőnek azt a saját felelősségedet, hogy a 
magyar értelmiségieket ráébreszd az ő sajátjukra?

SZ. V. L.: Igen, a beszélgetésünk során egyszer 
már idéztem Szentelekyt, ő fogalmazta meg elő-
ször az önmagunknak fölteendő kérdést: adtam-e 
valamit a népemnek? De tény az, hogy – lásd a 
Bibliát – sok az aratni való és kevés az arató. Lehet 
beszélni a feladatokról, de a cselekvéshez nagyon 
kevesen vagyunk. A mi Ballangó együttesünk 15 
év alatt több mint hétszázszor lépett közönség elé, 
mindig ezt a célt szolgáló műsorokkal. Az utób-
bi öt évben pedig az Ungaresca együttes műsorai 
mind a nemzeti azonosságtudat erősítését, megszi-
lárdítását szolgálják. Mi sosem mondjuk azt: légy 
büszke arra, hogy magyar vagy! Mi egyszerűen 
információkat adunk ahhoz, hogy büszkék lehes-
senek a magyarságukra. A legutóbbi műsorunk 
címe: Világfordító magyarok. Ebben a műsorban 
Szent Istvánt, az országalapítót, Hunyadit, Lányi 
Ernőt és Szentgyörgyi Albertet mutatjuk be. A cé-
lunk az, hogy felnőttben és gyerekben tudatosít-
suk, ha nem is vagyunk különbek, de hitványab-
bak sem vagyunk senkinél. S mindezt igényesen, 
de közérthetően, élvezetes formában.

K. K.: Áttérünk ezzel a te amatőr művészeti te-
vékenységedre. Említetted már, hogy kora gyerek-
korodtól, spontán módon lettél műkedvelő előadó. 
Formálisan mikor csatlakoztál amatőr művészeti 
csoporthoz?

SZ. V. L.: A tanítóképzőben tagja voltam egyik 
csoportnak is, másiknak is, tizediknek is. Tehát na-
gyon sokoldalú fölkészítést kaptunk. De a népmű-
velő tevékenységemet hivatalosan 1954-től kezdve 
számolom, akkor kaptam meg Kispiacon az első 
tanítói kinevezésemet. Tánccsoportot, kórust ala-
kítottam, színjátszó csoportot vezettem. De tevé-
kenykedtem a sportegyesületben is, mert képzős 
koromban nagyon jó szertornász, talajtornász is 
voltam – így aztán a kispiaci parasztgyerekek egy-
szer csak elkezdtek talajtornázni. (Méghozzá hogy! 
Fölszerelésünk persze nem volt. A 30-40 gyerek 
hozott egy-egy lópokrócot – 150-szer 200 cm-es jó 
ujjnyi vastagot. Ha abból húszat egymásra raktunk 
– könnyű kiszámolni – 30 cm vastag, nagyon jó, 
ruganyos, de szilárd alapot képezett. Szaltózni, át-
billenést, kézenállást is lehetett csinálni rajta, mert 
olyan szilárd volt, mint a tornászszőnyeg.) Tehát 

ekkortól számítom a népművelést és az amatőr 
művészeti tevékenységet. Akkortól fogva, bárhol 
éltem, mindig gerjesztettem magam körül vala-
mit. Pacséron az ifjúsági otthon keretében amatőr 
zenekarunk meg színjátszó csoportunk volt. A ka-
tonaságnál – beszéltem erről – írtam az összelopko-
dott színdarabokat, azokat mutatta be a színjátszó 
csoportunk, s kórust is vezettem. Oromon a már 
működő csoportokba kapcsolódtam be, Kanizsán 
pedig a már meglevő amatőr színházba, de ott 
csakhamar megalakítottuk a zeneegyesületet.

Teljesen új közeg volt viszont Szabadka. Mintha 
egy medence nagy víztükrébe dobtak volna ben-
nünket, ahonnan ki kell úszni. A feleségem könyv-
táros, én újságíró, a lányunk zeneiskolás, a fi unk 
általános iskolás. Van egy családi blockfl őte kvar-
tettünk, azzal valahová tartozni kell. Az Életjelhez 
csapódtunk, de ez havi egy előadást jelentett, s az 
sem szólhatott mindig a Szöllősyekről. Szabad ka-
pacitásunkat fölajánlottuk az ország akkor egyik 
legjobb kórusának, a szabadkai Pro Musicának. 
Elmentünk Égető Gabriellához a feleségemmel, 
azzal, hogy énekelni szeretnénk. Csinált egy hang-
próbát, majd bevallotta, hogy a legmegbízhatóbb 
tagok házaspárok. Még ha gyerekeik vannak, ak-
kor is ők azok, akikre maximálisan lehet számítani. 
Úgyhogy két gyönyörű évet énekeltünk a Pro Mu-
sicában. Bach g-moll miséjét, a belgrádi Pro Musica 
kamarazenekarral, Vivaldinak a Magnifi co-ját, Ko-
dály-, Bartók-, Bárdos-kórusokat…

A lányunk fagottos tanuló volt a szakközépisko-
lában, s másodfagottos lett a Filharmónia zeneka-
rában a tanára mellett, mert a kanizsai történetünk 
miatt neki is volt már zenekari rutinja.

Két év múlva meghalt a Népkör népzenei szak-
osztályának a vezetője, egy zenetanár, és hívtak, 
vegyem át a szakosztály vezetését, ami akkor egy 
citerazenekarból állt. Azzal a föltétellel vállaltam, 
ha énekegyüttest is teremthetünk. Nagyon élt ben-
nünk az, amivel az újvidéki képzőben Tóth Antal 
tanár úr megfertőzött bennünket: Kodály szerint a 
legszebb hangszer minden embernek a torkában 
van! Tetszett ez a Népkör vezetőségének is! Égető 
Gabi pedig megértette, hogy mennünk kell.

Átvettük a szakosztályt, a feleségem összetobor-
zott egy 10-15 tagú énekcsoportot. Mivel én koráb-
ban sosem citeráztam – de most szükség volt rá! –, 
elmentem egy nyári citerás táborba. Borsi Ferenc, 
a népművészet Magyarországon élő, de csókai 
származású ifjú mestere szervezte. Az egy hét alatt 
– igaz, hogy ronggyá koptattam az ujjaimat a cite-
rahúrokkal – jó alapokat kaptam, a többi már csak 
gyakorlás kérdése volt. Elkezdtük tehát a gyerekek 
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toborzását is, mert gyerekkorban kell elkezdeni a 
zenélést. Néhány év múlva négy ének- és nyolc 
hangszeres csoportunk volt. A citerások mellé ke-
rültek tamburások, volt vonós együttes, különböző 
népi kamaraegyüttesek, hihetetlen gazdagságot te-
remtettünk. Persze ehhez kellett az, hogy a Népkör 
vezetősége maradéktalanul támogatott bennünket.

Egy téli szünetben kezdtünk el foglalkozni 7-8 
gyerekkel, a citerásokkal. Ez volt a Tücsök zene-
kar. Májusban az Újvidéki Rádió Szólj, síp, szólj 
elnevezésű népzenei versenyén első díjat nyertek! 
Óriási volt! Én egyébként a gyerekektől sosem az 
első díjat vártam. Tudatosítottam bennük: nem azt 
akarom, hogy első díjasok legyetek, hanem hozzá-
tok a maximumot, ami bennetek van. Ha a zsűri 
úgy találja, hogy van, aki nálatok jobbat hozott, 
van, akinek a teljesítménye a tiéteknél jobb volt, ar-
ról ti nem tehettek. De ha nem hozzátok azt, ami 
bennetek van, akkor szétrúgom a seggeteket. S ak-
kor úgy tettek, mintha el is hinnék. A gyerekek ezt 
annyira megtanulták, hogy a műsor végén nem a 
közönségre néztek, hanem engem kerestek a tekin-
tetükkel. Ha fölemeltem a hüvelykujjamat, akkor 
boldogan mentek le a színpadról, a továbbiakban 
más nem érdekelte őket.

Tizenegynéhány év elteltével azonban valami 
megromlott a Népkörben. (Egyébként ez máskor 
is előfordult. Valahányszor a napi politika rátele-
pedett a Népkörre, mindig valamiféle válsággóc 
alakult ki.) A délvidéki magyar érdekközösségen, 
a VMDK-n belül pártszakadás történt. Kétfelé 
szakadt, megalakult a VMSZ, és nagyon agresszí-
ven rá akart telepedni a Népkörre. Akkor már túl 
voltunk a 120 éves jubileumon, amire megírtam a 
Népkör történetét, s abból világosan kiderült, hogy 
a napi politika iránti elkötelezettség óhatatlanul 
mindig hullámvölgybe vitte a Népkört. Így aztán 
én nagyon ellene voltam az elköteleződésnek. De 
hát a széllel szemben azért nagyon nehéz vitor-
lázni! (A fi am kamaszkorában nagy lázadó volt, 
s hajtogatta, hogy a tanárnak nincs igaza. Hall-
gass, fi am, mondtam, ne vitatkozz a tanárral. De 
mikor nincs igaza! Édes fi am, ha a kutyát verik a 
fához, ha a fát a kutyához, mindig a kutya vonít. 
Mi ugyanezt megtapasztaltuk. Ha a citerást verik 
a politikushoz, ha a politikust verik a citeráshoz, 
mindig a citerás sínyli meg.) Nekünk is távoznunk 
kellett a Népkörből, igaz, a Ballangó együttes to-
vább működött.

K. K.: Hogyan jött létre a Ballangó?
Sz. V. L.: Ehhez egy pillanatra most vissza kell 

térnem. A reprezentatív citerazenekar 8-10 tagból 
állt. 7-8 citera, köcsögduda, furulya meg a 15-20 

tagú énekegyüttes. Ez kb. 30 embert jelentett. Moz-
gatni őket csak autóbusszal lehetett, ami hihetet-
lenül drága és a megszervezésük is nehéz, mert 
30 ember munkaidejét, illetve szabadidejét kellett 
összeilleszteni ahhoz, hogy vendégszereplésre me-
hessünk. Tehát szükség lett egy olyan együttesre, 
amelyik gyorsan dolgoz föl műsorokat és mozgé-
kony. Hogy teljesíthessük azt a küldetést, amiről 
az imént beszéltünk: a nemzeti önazonosság tuda-
tának erősítése a művészet eszközeivel. A szemé-
lyiségformáláshoz élményekre van szükség. Az 
esztétikai élmények nem is annyira intellektuális, 
mint amennyire érzelmi töltetűek. A zene meg az 
irodalom a legjobb eszköze annak, hogy élmények-
ben részesítsük a közönségünket. Annak idején azt 
mondták, hogy a Népkör a délvidéki magyar kul-
túra világítótornya. Egy világítótoronynak világí-
tania kell.

Ezért jött létre a Népkör keretében a Ballangó. 
Néhány évi próbálkozás után rátaláltunk a nálunk 
20 évvel fi atalabb Soós házaspárra, és 15 évig jár-
tuk velük a Vajdaságot 30 különböző műsorral.

Az első műsorunkat még ketten adtuk elő a fele-
ségemmel 1991-ben. Az előzménye az, hogy a fi un-
kat a katonai szolgálat megtagadása miatt bevitték 
a katonai börtönbe. Ne kérdezd, hogy, minden le-
hető módot kihasználtam, hogy kihozhassam, és 
másnap a szó szoros értelmében átcsempésztem 
Magyarországra. Megrendítő volt a számunkra, 
hogy a fi unk hazajöhet-e valamikor vagy sem, hi-
szen a katonaszökevényekre hadbíróság várt. Úgy 
alakult, hogy a napi vigasztalást a népzene jelen-
tette. Próbák után ottmaradtunk, énekeltünk, és 
azt vettük észre, hogy ettől sokkal-sokkal nyugod-
tabbak vagyunk. Így született az első műsor, Szo-
morúan szól a magyar nóta címmel. 10-20 ezer dél-
vidéki magyar családdal esett meg ugyanaz, ami 
velünk. A katonaköteles fi úk meg az apák világgá 
szaladtak. A műsorunk tartalma egy kicsit a Him-
nusz alcímére emlékeztetett. Népdalok és költemé-
nyek a magyar nép zivataros századaiból. A hábo-
rús hetekben, hónapokban 59 vajdasági helységben 
adtuk elő, mindenhol ugyanolyan hatást váltva ki. 
De rájöttünk, hogy ketten kevesek vagyunk az egy-
órás műsorhoz, illetve nagyon megterhelő. Hiszen 
föl kell jutni egy magas izzási hőfokra, és ott is kell 
tartani az előadást, különben a közönséget nem 
tudjuk magunkkal ragadni. Ez két embernek igen 
nehéz. Soós Jánossal és Mariskával egy hullám-
hosszon voltunk, szellemi rokonként már együtt 
készítettük a következő műsort Erős várunk a hit 
címmel. Abból indultunk ki, hogy a kultúra mellett 
a hit az az erős vár, ami megtartott és megtart ben-
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nünket embernek és magyarnak az embertelenség 
meg a magyartalanság éveiben is. Ezt is legalább 
ötven helyre vittük el Vajdaság-szerte. Utána sor-
jázott a többi is. A szabadságharc évfordulójára, 
a Megénekelt hazácska, a Hallgassátok meg, ma-
gyarim. De akadt köztük lazább is: a Pajzán örök-
ség, erotikus szimbólumok a népzenében.

K. K.: Mindegyiknek megvan a rögzített válto-
zata?

SZ. V. L.: Három kazetta és egy cd jelent meg a 
15 év alatt. Az utolsó 4-5 évben már nem tartoztunk 
a Népkörhöz, mert onnan – fi noman fogalmaz-
va – kinéztek bennünket. S én, akinek a fűszer- és 
vegyeskereskedő nagyapja a Népkör alapító tagja 
volt, nem várhattam meg, hogy kizárjanak. Volt 
teendőm bőven mint az időközben megalakult 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség főtitkárá-
nak, s a Ballangóval most már önállóan dolgoztunk 
tovább, amíg a megnőtt családi, nagyszülői felada-
tok miatt fokozatosan le nem épült az együttes.

Közben a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egye-
sület vezetője súlyosan megbetegedett, nemsokára 
meghalt, és az a veszély fenyegetett, hogy szétesik 
az egyesület. Egy magyar egyesület. Azért annyira 
nincs sok belőlük, hogy csak úgy legyintsünk a sor-
sukra! Az egyesület elnökének megkeresésére – ami 
elsősorban Veronikának mint népdalkörvezetőnek 
szólt, hiszen a Lányi Ernő Iparos Egyesületnek 
népdalköre volt – elvállaltuk a feladatot. Veronika 
csodát művelt. Egy nagyon szerény, gyakorlatilag 
széthullóban lévő együttessel kezdett foglalkozni, 
és bő egyéves munka után fölhozta arra a szint-
re, hogy bekerültek a vajdasági magyar népzenei 
fesztivál legjobb 15 együttese közé, és bejutottak a 
következő évi népzenei gálaműsorba. A Ballangó 
leállása után alakítottunk ott egy kamaraegyüttest, 
de most már nem népzeneit. Visszatért a régi ked-
venc, a klasszikus kamaramuzsika. Az Ungaresca 
régizene együttes elsősorban középkori meg újabb 
kori régi magyar zenét játszik. Alapvetően két 
blockfl őte, egy akkordhangszer – egy gitár –, egy 
basszushangszer – rendszerint basszus blockfl őte, 
vagy cselló, vagy fagott – és egy-két énekes ritmus-
kísérettel alkotja, szóval nagyon változatos. Szép 
sikereket értünk el ezzel is. Citerazenekart is alakí-
tottunk. Ők tavaly brillíroztak, a zsűri, a művészeti 
bizottság szuperlativuszokban írt róluk. Náluk is 
volt egy törés, mert tavaly márciusban meghalt a 
feleségem, és attól féltünk, hogy ez alapjaiban ren-
díti meg az együttest. Ám Veronika nemcsak ve-
zette az együttest, hanem utódokat is nevelt. A ci-
terazenekart az én egyik volt citerás tanítványom, 
a népdalkört Veronika egykori tanítványa vette át. 

A két együttes csodát művelt, ismét eljutottak a 
népzenei gálára a két fi atal vezetésével. Igaz, hogy 
a műsort még halála előtt Veronika állította össze. 
A két fi atal lány méltó Veronikához. Úgy látom, 
hogy ha egyszer engem is az örök vadászmezőkre 
szólítanak, nem lesz gond, ott vannak a fi atalok.

K. K.: Hogyan kísérte törekvéseidet a családod?
SZ. V. L.: Amíg a gyerekeink otthon voltak, 

mindent együtt csináltunk. Ott voltak a gyerekek, 
amikor szimfonikus zenekarban muzsikáltunk Ka-
nizsán, amikor a blockfl őte kvartettben, vagy a vo-
nós zenekarban játszottunk. Szabadkára költözé-
sünk után csak a blockfl őte kvartett maradt meg, 
majd Janka Magyarországra, a Zeneakadémiára 
került, Janó pedig kinőtt bennünket. A zeneisko-
lában csellón végzett, de elektrotechnikai közép-
iskolába ment, mert ő eleve hangmérnöknek ké-
szült. Az elektroakusztikát már Magyarországon, 
katonaszökevényként tanulta. Aztán mindketten 
családot alapítottak. A blockfl őte kvartettünk bú-
csúhangversenye után nagyon elszomorodtam, de 
Veronika azzal vigasztalt: majd az unokákkal! És 
mit ad Isten? Pár évvel ezelőtt, amikor Szabadkán 
megszerveztük a Muzsikáló családok első találko-
zóját, a legnépesebb a Szöllősy-család volt. A két 
öreg, a két fi atal meg négy unoka. Nyolc tagú 
együttessel vettünk részt!

K. K.: A házasságotok volt az alapja ennek a csa-
ládnak.

SZ. V. L.: A házasságunkat alapvetően a lel-
ki atyánk egy megjegyzésével szemléltetném: Ja, 
a Szöllősyék? Két testben egy lélek… Ez múlt év 
márciusáig így volt. Jellemző Veronikára, hogy feb-
ruár 28-án, tehát bő egy héttel a halála előtt ő még 
fellépett a családi együttessel. Másnap vittem le Ka-
menicára az onkológiai intézetbe, ahonnan egy hét 
múlva jött haza és 9-én jobblétre szenderült. Úgy 
érzem, az is nagyon fontos, hogy január 28-án még 
megünnepeltük az 50. házassági évfordulónkat, az 
aranylakodalmunkat. Jóllehet, december 19-én volt 
egy karácsonyi műsorunk, amikor is odaadott egy 
lezárt borítékot az egyik barátnőjének, hogy akkor 
nyissa ki, amikor ő már nem él. Veronika halála 
után a barátnője elhozta hozzám a levelet. Együtt 
bontottuk föl. Egy középkori siratóének volt ben-
ne: „A fényes nap immár lenyugodott,/ A föld szí-
ne sötétben maradott./ Nappali fény sötétre válto-
zott,/ Fáradtaknak nyugodalmat hozott.” Ő már 
december 19-én tisztában volt mindennel, ahogy 
mi is. De erős ember volt. Tudta, hogy az arany-
lakodalom és a családi együttesek találkozója még 
ránk vár. Ott búcsúzott el mindnyájunktól. Rám ez 
úgy hatott, hogy – parafrazeálva a papunknak a 
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megállapítását – úgy érzem, most egy testben van 
a két lélek, és azért vagyok talán még több munká-
ra képes, mint korábban, mert az ő ereje, az ő lelke 
is énbennem van.

K. K.: Bizonyára a könyveidben, írásmunkáid-
ban is jelen van Veronika, hiszen az egész pályádat 
végigkísérték. Témájuk az asztrológiától a szexu-
álpszichológián keresztül az ünnepi kiadványokig 
terjed. Ezeket miféle szükség termelte ki?

SZ. V. L.: A régi napkeleti bölcsesség szerint, aki 
örökéletet akar magának biztosítani, annak három 
dolgot kell megtennie: fát ültetni, fi út nemzeni és 
könyvet írni. Mert a fában tovább él a munkája, 
a fi úban a neve, a könyvben meg a szelleme. Fát is 
ültettem, fi út is nemzettem, hát könyvet is kellett 
írni. Erre is igaz: azt csináltam, amire szükség volt. 
10 éves volt a kanizsai Kodály Zoltán Zeneegyesü-
let – megírtam a rövid történetüket. A kispiaci mű-
velődési egyesület 10 éves jubileumára pedig az 
övékét. A Szabadkai Népkör 110 éves jubileumára 
kismonográfi át készítettem, a 120-ra pedig mono-
gráfi át Népünkkel népünkért címmel. A 140 éves 
jubileumra pedig most készült el a képeskönyv…

K. K.: A szerelemgerjesztő ételekről miért szüle-
tett könyv?

SZ. V. L.: Szabadkán a szabadegyetem kere-
tében működött a szülők iskolája, ahol a szülők 
szexuálpszichológiai, illetve szexuálpedagógiai 
nevelésével foglalkoztam. A Magyar Szóban állan-
dó rovatom volt, a Szexkurzió, ahol az olvasók le-
veleire válaszoltam. Összegyűlt egy könyvre való 
anyag, szükség is volt rá, így jelent meg a Szex, 
szerelem és… című könyvem. A másik területem a 
szülők iskolájában a függőségi betegségeké, a szen-
vedélybetegségeké volt. Az Egészség nevű folyó-
iratunk elkérte az előadásaimat a kiskönyvtára 
számára, és ki is adták. Így jelent meg a Lassan ölő 
mérgek rabságában a dohányzásról, az alkoholiz-
musról, a narkomániáról, a kábítószer-élvezésről. 
A szerelemgerjesztő ételek viszont a szakmának és 
a hobbinak a kereszteződése, mert nekem hobbim 
a konyhaművészet. Szeretek főzöcskézni, szeretek 
kísérletezni, és vannak természetes szerelemger-
jesztő ételek, természetes afrodiziákumok, azokból 
szedtem össze egy könyvre valót, ami megjelent 
Szerelemgerjesztő ételek és italok címmel. De hang-
súlyozom: a legjobb afrodiziákum a jó társ…

A könyveim tehát alapvetően három tárgykör-
be illeszkednek: művelődéstörténet, pszichológia 
és oktatástörténet. Az első könyveim egyike volt 
a nagyon igényes, nem túl olvasmányos Kanizsa 
oktatástörténete. Rendszeresen írtam tanulmá-
nyokat, esszéket különböző szakfolyóiratoknak, 

alapvetően szintén e témákból, és talán még sosem 
beszéltem arról, hogy nagyon sokat fordítottam 
magyarról szerbre és szerbről magyarra. A ma-
gyar folyóiratok számára szerb és horvát forrá-
sokat. Alapvetően Magyarországra felnőttokta-
tási és népművelési tematikát, a mi folyóirataink, 
a Létünk, a Híd, az Obrazovanje odraslih (később: 
Andragogija) számára pedig szerbről magyarra 
fi lozófi ai, szociológiai, pszichológiai, pedagógiai 
szakcikkeket fordítottam.

K. K.: Hogyan jutott mindre időd?
SZ. V. L.: Most jópofáskodhatnék, és mondhat-

nám, hogy mindig egy órával korábban keltem, de 
alapvetően az embernek arra jut ideje, amit fontos-
nak tart.

K. K.: Ennyi mindent lehet fontosnak tartani?
SZ. V. L.: Egyszerre sosem foglalkoztam több 

dologgal, csak eggyel. Amikor azt letettem, akkor 
következett a másik. Egy alkalommal – a Népkör-
ben történt éppen, az elnökségen valamivel meg 
akartak engem bízni – az egyik elnökségi tag azt 
mondta: ugyan már, Laci bácsi számára csak a 
népzene a fontos. S akkor azt mondtam: elnézést 
kérek, te tíz éve ismersz engem, amióta én épp a 
népzenével foglalkozom. Ha kanizsai koromban 
ismertél volna, azt mondtad volna: Laci bácsi szá-
mára csak a szimfonikus zene a fontos. Ha pedig 
oromi koromban ismertél volna, akkor azt mond-
tad volna: Laci bácsi számára csak a dixieland a 
fontos. Mert Laci bácsi akkor éppen azt művelte. 
Ha tíz évvel ezelőtt a Népkörbe azzal hívtak volna, 
hogy teremtsek fúvószenekart, akkor a Népkörnek 
most nem citerazenekara lenne, hanem fúvószene-
kara, s te akkor most azt mondhatnád: mert Laci 
bácsi számára csak a fúvószene a fontos.

K. K.: Volt szabadidőd?
SZ. V. L.: Persze.
K. K.: Mivel telt?
SZ. V. L.: Hihetetlenül sokat csavarogtunk. Drá-

ga kis feleségem azt mondta egy alkalommal: rá-
jöttem pár hét alatt, hogy a Szöllősyek mehetnékes 
emberek, és ha én meg akarom tartani ezt az em-
bert, akkor nekem is mehetnékesnek kell lennem. 
Nagyon szerettünk táncolni. Még ketten éltünk. 
Volt munkánk, volt egy motorkerékpárunk. Oro-
mon, ahol laktunk, minden második vasárnap volt 
bál. Az nekünk nem volt elég. A közbeeső vasárna-
pokon vagy Szabadkára, vagy Csantavérre, vagy 
Kanizsára mentünk. Motor, trrr…trrr….trr… és 
mentünk, hogy táncolhassunk. Amikor megjöttek 
a gyerekek, lett egy kis fi tyónk, egy Zastava 750-
es kis kocsi, akkor azzal mentünk. Utána a Rea-
nult 4-esbe már befértek a család hangszerei is. Mi 
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mindig tudatosan indultunk el. A Renault azért 
volt fontos, mert abba meg a csomagtartóra oda-
fért a négyszemélyes sátor meg a táborozási kellé-
kek. Sok pénzünk nem volt, tehát magad uram, ha 
szolgád nincs, kempingekben laktunk, de az egész 
Európát végigjártuk. Azt hiszem, mi azért szeret-
jük annyira egymást, mert nagyon sokat voltunk 
együtt, és hihetetlenül sok a közös élmény. A kö-
zös élmény a legfontosabb kötőanyaga a közössé-
geknek. A családnak különösen, de igaz ez az ama-
tőr együttesekre is. Ha nincsenek megrendítő erejű 
közös élmények, akkor az az együttes nagyon laza, 
széthullik.

K. K.: Folyamatos munkád közepette vártál-e el-
ismerést?

SZ. V. L.: Igen. Van bennem egy adag hiúság, 
igyekszem lefedni, de úgy vagyok vele, hogy ha-
zudik az az ember, aki azt mondja, hogy nem esik 
jól az elismerés. Jóllehet az emberek többsége belső 
indíttatásból dolgozik, de a környezet elismerése 
megerősíti azt, így további indíttatások motiváci-
ós bázisává válik. Ha bizonyos időközönként, bi-
zonyos teljesítmények után elmarad az elismerés, 
nincs visszajelzés, az demotivál. Amúgy a pedagó-
giában közismert, hogy a közömbös viselkedés a 
lehető legrosszabb.

K. K.: Téged mi inspirál további cselekvésre?
SZ. V. L.: Jól esett, amikor egy füstös, zajos kocs-

mában a Szomorúan szól a magyar nóta műsorunk 
után odajött egy fi ú, hogy elmondja, az egyik Szen-
timrei-versnél pontosan megértette, mit akarunk 
mondani. Vannak persze ennél meghatározóbbak 
is. Az ember az évfordulókhoz úgy viszonyul, 
mint az emlékezés mérföldköveihez. Jólesett, hogy 
a Ballangó 15 éves jubileumán a Népkör – függet-
lenül attól, hogy mi akkor már nem voltunk nép-
körösök – ezüst tulipán oklevelet adott Soóséknak, 
arany tulipánt adott Veronikának és énnekem. 
Vagy amikor Veronika 40 éves műkedvelő jubileu-
mát a Népkör egy önálló esttel köszöntötte, s a fe-
leségem szabad kezet kapott, kit hívjon meg. Budai 
Ilonát választotta. És hát vannak a magas, a hivata-
los elismerések. Azok sem egyformán hatnak.

A lányom például az egyik évben megkapta az 
év művésze díjat. A kitüntetett személye úgy dől 
el, hogy a zenekarban minden művész kap egy 
szavazócédulát, amelyre ráírhat egy nevet. A lá-
nyom erre a legbüszkébb, mert ezt a szakma adta. 
Nekem ugyanezt ugyanezért az Aracs-díj jelenti. 
A vajdasági közösségtől kaptam, ezért nagyon fon-
tos számomra.

Wlassics Gyula-díjat kaptam a közművelődési 
tevékenységemért. A díj névadóját azért becsülöm, 

mert ő nyitotta meg a nők számára az egyetemeket. 
Nagyon fontos számomra, hogy fölvettek a Szent 
György Lovagrendbe s hogy a magyar kultúra lo-
vagjává ütöttek.

Több, amit az ember az élettől elvárhat: Kanizsa 
város Pro Urbe díja. Úgy kellett eljönnöm Kanizsá-
ról, ahogy, elmeséltem, és huszonegynéhány év 
múlva azzal hívnak vissza, hogy vegyem át a dí-
jat. Mint Az apostol záróénekében: „Uj nemzedék 
jött, mely apáit / Arcpirulással említé…”. Az újak 
fölülbírálták azokat, akik engem Kanizsán lehetet-
lenné tettek, s elismerték, amit a városért tettem.

Még 20 éve sem éltünk Szabadkán, amikor a 
város Pro Urbe-díjat adományozott nekem. Ezek 
az elismerések, amelyeket a saját közösségem ad, 
mindennél többet jelentenek, hiszen prófétának 
lenni a saját hazádban a legnagyobb dolog.

Legalább így örültem annak, hogy Veronika 
megkapta a Magyar Életfa-díjat. Hiszen ahogy ő 
benne volt az én összes díjamban, ugyanúgy az ő 
Magyar Életfa-díjában én is.

K. K.: Te magad is kezdeményeztél kitüntetéseket.
SZ. V. L.: Igen, a művelődési szövetség által ala-

pított díjaknak én vagyok az értelmi szerzője. Az 
első volt a Magyar Életfa-díj, azután a szövetség 
aranyplakettje, majd a szövetség plakettje, tavaly 
pedig megalapítottuk a Bodor Anikó-díjat. Bodor 
Anikó a népzenekutatónk, a legnagyobb zenetudó-
sunk volt.

K. K.: Rangosak a kitüntetéseitek.
SZ. V. L.: Azért, mert nem hagyjuk devalválni. 

Bodor Anikó-díjat egy évben csak egy együttes 
kaphat. Az, amelyik a vajdasági magyar népzenei 
fesztiválon a leghitelesebben tolmácsolta önnön 
népzenei hagyatékát. Ezt nem a VMMSZ, hanem 
a fesztivál művészeti bizottsága, válogatott szak-
emberek döntik el, mi abba nem szólunk bele. Mi 
csak elhisszük, hogy jól döntöttek, és odaadjuk a 
díjat. Szintén tavaly alapítottuk a Tamaskó József- 
meg a Király Ernő-díjat. A népzenei fesztiválon 
olyan rendszer alakult ki, hogy a legjobb együtte-
sek részt vesznek a Vajdasági magyar ünnepi játé-
kok gálaműsorán. A néptáncosok és a népzenészek 
is. A Gyöngyösbokrétát, a néptáncosok délvidéki 
fesztiválját ez a Tamaskó József nevű gombosi mé-
hész álmodta meg még a két világháború között, és 
ő szervezte meg az elsőt. Róla neveztük el a néptán-
cos díjat. Király Ernő az Újvidéki Rádió népzenei 
osztályának a szerkesztőjeként hihetetlenül sokat 
tett a fölgyűjtés és a rögzítés terén. Róla neveztük el 
a népzenei díjat. Azok kapják, akik három egymás 
utáni évben gálára viszik az együttesüket. Tudniil-
lik, eddig elhanyagoltuk az együttesvezetőket. Jól-
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lehet az együttesvezető maga nem tehet csodát, de 
ha a kenyeret lisztből sütik is, élesztő nélkül abból 
csak bodag lesz. Jó vezető nélkül egy együttes nem 
fog fölemelkedni. Szerencsére ezeknek a díjaknak 
ma már súlyuk van. Például a minap a magyar kul-
túra napján ezeket a díjakat osztottuk ki, ezeket a 
kitüntetett embereket ünnepelte a közösség.

A vajdasági szép magyar könyv kitüntető címet 
is én találtam ki. A tartalmat korábban is díjaztuk: 
van Híd-díjunk, Szirmai-díjunk, Szenteleky-dí-
junk. De abból indultam ki, hogy az ember először 
nem a könyv tartalmával, hanem a küllemével ta-
lálkozik. Jó, ha fölszólító módba tesszük a könyvet, 
így az ember kedvet érez ahhoz, hogy kézbe vegye 
és kinyissa.

K. K.: Te lettél a Vajdasági szép magyar könyv 
egyik idei díjasa. Gyönyörű könyv született a Sza-
badkai Népkör fennállásának 140. évfordulója al-
kalmából.

SZ. V. L.: A könyvnek csak társszerzője vagyok 
két fi atal munkatársammal, Sutus Áron lektor-tör-
delőszerkesztővel és Kanyó Ervin grafi kusmű-
vész-grafi kai szerkesztővel. A könyv szép külseje 
elsősorban Kanyó Ervin érdeme. Áron pedig a tar-
talomba is besegített: a legutóbbi húsz évet ő írta 
meg. Én kértem erre. Ez a húsz év nem lenne tel-
jes, ha Veronika és az én nevem nem szerepelne, 
viszont szerénytelenség lenne és visszásan hatna 
magunkat méltatni.

K. K.: Nagyon köszönöm a beszélgetést. Szeret-
ném, ha megint kapnál az élettől egy akkora adag 
szeretetet, hogy népművelői tevékenységedhez is-
mét fi atalos kedv párosuljon. Akkor le sem kellene 
zárnom ezt az interjút, csak félbehagynánk a kö-
vetkező számadásig.

*
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ban
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A kiegyezést követően – melyet lényegében négy 
törvény alapozott meg /1867. évi XII., XIV., XV. és 
XVI. t.c./1 és melyeket 1867. március 20-án foga-
dott el az egy hónappal korábban alakult Ország-
gyűlés – kezdetét vette a magyar nemzetállam in-
tenzív újra/építése és korszerű intézményesítése. 
Az Osztrák-Magyar Monarchiát, különösképpen 
Magyarországot számos, különféle kultúrájú nem-
zetiség és sokféle műveltségi színvonalon álló né-
pesség alkotta. A magyar kormányok ország építő 
és korabeli modernizációs törekvései alapvetően a 
– valószínűleg a Karolingoktól származó – szent ist-
váni intelmekre épültek. A kormányzatok, „a sok-
nemzetiségű ország az erős ország” jegyében 
szándékozták megteremteni a „különbözőségek 
egységét”. A dualizmuskori Magyarország vala-
mennyi kormánya stratégiai feladatnak tekintette 
a kulturális élet fejlesztését. Arra törekedtek, hogy 
olyan műveltséget alapozzanak meg az állami is-
kolarendszer és a társadalmi erők által szervező-
dött iskolán kívüli népművelés – a megszületett és 
kialakuló felnőttoktatás – terén, amely képes előse-
gíteni a gazdaság fejlődését, de hozzájárulhat a po-
litikai egyetértés/konszenzus megteremtéséhez is. 
Az analfabéták nagy száma azonban komoly prob-
lémákat okozott. Nemcsak a fejlődést akadályozta, 
de kedvezőtlenül hatott a társadalom demokrati-
zálódására is.

1 A kiegyezés alapvetően lényeges törvényei: 1867. 
évi XII. törvénycikk A magyar korona országai és 
az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok 
között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek 
elintézésének módjáról. 1867. évi XIV. törvénycikk Azon 
arányról, mely szerint a magyar korona országai az 1867. 
évi XII. törvénycikkben a sancio pragmatica sanctio 
folytán közöseknek ismert államügyek terheit ezentúl 
viselik. 1867. évi XV. törvénycikk Az államadósságok 
után a magyar korona országai által vállalandó évi 
járulékról.1867. évi XVI. törvénycikk A magyar korona 
országai és Ő Felsége többi királyságai és országai közt 
kötött vám- és kereskedelmi szövetségről.

A statisztikai adatok szerint az analfabéták 
számaránya 1880-1900 között, a 6 éven felüliek ese-
tében a következő oldalon látható képet mutatta.2

Más adatok szerint Magyarországon 1880-ban 
56,5%, 1890-ben 46,8%, 1910-ben 31,3% nem tudott 
írni-olvasni a hat éven felüli lakosságból – olvasha-
tó a Magyar Pedagógiai Lexikonban.3

Társadalmi kezdeményezések kormányzati támogatással
A kormányzat és ellenzék egyaránt egyetértett a 
tömegek kulturális felemelkedésének szükséges-
ségével. Az Andrássy-kormány /1867. 02. 20.–1871. 
11. 14./ polgári-liberális ellenzéke, Türr István 
/1825. 08. 11.–1908. 05 03./ és Irányi Dániel /1822. 
02. 24.–1892. 11. 02 / is egyetértett Eötvös József 
/1813. 09. 03.–1871. 02. 02./ kultuszminiszter 
/1867. 02. 20.–1871. 02. 02./ törekvésével, amely a 
nép műveltségének emeléséhez elengedhetetlenül 
szükséges állami népiskolák létesítése és fejlesz-
tése mellett szorgalmazta a társadalmi részvételt 
is. Eötvös különösen sokat várt az egyesületektől. 
A Pesti Napló 1867. július 3-án megjelent számá-

2 Az első négy magyar népszámlálás kizárólag a 
népesség írni-olvasni tudásának megállapítására 
szorítkozott. Azt a gyakorlatot követték, hogy 
mindazokat, akik az alsófokú iskolának legalább egy 
osztályát elvégezték, írni-olvasni tudónak tekintették 
még abban az esetben is, ha pl. betegség vagy idős 
kor következtében ezt a tudásukat nem használták 
vagy elfelejtették. A régebbi népszámlálások az 
analfabétizmust a 6 éves és idősebb népesség 
vonatkozásában vizsgálták /a 6 éven aluliakat 
analfabétának tekintették, az első osztályosokat pedig 
bevallás szerint minősítették írni-olvasni tudónak vagy 
nem tudónak/ és csak 1949-ben tértek rá a 7 éves és 
annál idősebb népesség vizsgálatára, mert rájöttek, hogy 
a 6 esztendős gyermekek java része még nem tanulhatott 
meg az első iskolaév első negyedében írni-olvasni.
3 Magyar Pedagógiai Lexikon. A Magyar Pedagógiai 
Társaság megbízásából Finánczy Ernő és Kornis Gyula 
közreműködésével szerkesztette Kemény Ferenc. Révai 
Irodalmi Intézet Kiadása, Bp. 1933, 77.p.
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1880 /%/ 1900 /%/
Az analfabéták arányának 

változása 1880-1900 között /%/

Osztrák Császárság 34,4 27,4 7,0

Csehország 8,5 5,3 3,2

Dalmácia 87,3 73,6 13,7

Galícia 77,1 63,9 13,2

Alsó-Ausztria 8,5 6,0 2,5

Felső-Ausztria 8,6 5,8 2,8

Bukovina 87,5 65,2 22,3

Karintia 39,6 24,0 15,6

Krajna 45,4 31,4 14,1

Salzburg 11,7 8,7 3,0

Osztrák Szilézia 11,8 11,2 0,6

Stájerország 27,8 18,0 9,8

Morvaország 10,4 7,8 2,6

Tirol és Vorarlberg 9,7 18,0 9,8

Tengermellék 56,8 38,2 18,6

Magyar Királyság 58,8 41,0 17,8

ban népnevelési egyletek alakításának a fontossá-
gára hívta fel a fi gyelmet. Arra számított, hogy a 
népiskolai törvény megalkotásának, a népiskolai 
hálózat kiépítésének időszakában a társadalom kö-
zösségei is hozzájárulhatnak az alapfokú oktatási 
rendszerhez, különös tekintettel a felnőttoktatásra.
4Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a minisztérium hivatalos orgánumában, – hogy a 
nemzetiségi tanítók is anyanyelvükön olvashas-
sák az 1868 és 1874 között hét nyelven megjelent 
– Néptanítók Lapjá-ban sürgette a tanítókat és a köz-
ségeket, hogy alakítsanak népnevelési egyesülete-

4 Felhívás népnevelési egyletek alakítására [Pesti Napló, 
1867, 181. sz.]In: Eötvös József: Kultúra és nevelés. Bp., 
1976, 330–331. p.

ket, amelyek „a kultúra váraiként” szolgálnának, 
ahol a felnőttek megszerezhetik azokat az ismere-
teket, amelyeknek elsajátítását önhibájukon kívül, 
gyermekkorban elmulasztották.5 Az emigrációból 
hazatért, gyakorlatias Türr nemcsak egyetértett a 
kultuszminiszterrel, hanem megtapasztalva a ha-
zai viszonyokat, a gazdaság élet valóságát, úgy 
vélte, hogy legalább akkora fi gyelmet kell fordíta-
ni a felnőttoktatásra, mint a felnövekvő nemzedék 
nevelésére. A kiegyezést követő évek számtalan 
problémája mellett a felnőttoktatás állami eszkö-
zökkel való megoldása szinte lehetetlen volt. Türr 
arra a történelmi tapasztalatra épített, mely szerint 

5 Néptanítók Lapja, 1868. február 1. I. évf. 1. sz. 6–7. p

Az analfabéták aránya Magyarországon /1869 – 1910/

Horvát-Szlavonországgal 6 évesnél idősebb népesség Ebből írni-olvasni nem tud %

1000-ben

1869 12 351,3 8 760,7 68,7

1880 13 039,1 7 649,9 58,7

1890 14 433,6 7 107,3 49,4

1900 16 183,1 6 586,7 40,7

1910 17 656,3 5 881,1 33,3
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az ország fejlődésének a kérdése, a török kiűzése 
után a társadalom ügyévé vált. Amíg a nyugat-eu-
rópai országokban az államhatalom maga hoz-
ta létre a kulturális intézményeket, addig a török 
kiűzését követő időszakban a magyar társadalom 
arra kényszerült, hogy az államhatalommal szem-
ben teremtse meg a nemzeti kultúra intézményeit, 
támogassa a kulturális mozgalmakat. Igaz volt ez a 
kisiskolák létesítésétől a nagy nemzeti intézmények 
létrehozásáig. Türr úgy vélte, hogy kezdeményez-
nie kell egy olyan mozgalmat, amely elősegítheti 
az Eötvös-féle népoktatás, felnőttoktatás irányában 
történő intézményes kiterjesztését. Energikusan fo-
gott a munkához. Felhívást tett közzé 1868. szep-
tember 30-án, amelyben egy népnevelési szövetség 
létrehozására és népoktatási körök szervezésé-
re szólított fel, elsősorban azzal a céllal, hogy az 
analfabétákat – főleg a felserdült ifjakat és a fi atal 
felnőtteket – megtanítsák írni és olvasni. Türr köz-
vetlenül is részt vett a szervező munkában. Közre-
működésével szülővárosában, Baján, 1868. október 
20-án a városháza nagytermében népoktatási kör 
alakult, amelyet később több is követett az ország 
/Szabadka, Szeged, Kecskemét…/számos részén.

A magyar felnőttoktatás története Türr mun-
kálkodásának kiemelkedő eredményeként tartja 
számon az 1870. február 27-én megalakított Nép-
oktatási Központi Kört, amely decemberben Pesti 
/majd 1872. november 17-én megalakult Budapes-
ti/ Népoktatási Kör elnevezést viselte.6 A bizott-
mány – amelynek maga Eötvös József is a tagja volt 

6 Gyulay Béla: A felnőttek oktatása és a Budapesti 
Népoktatási Kör története. Bp., 1891, 6–16. p.; továbbá: 
Az Országos Népoktatási Egyesület /a Budapesti 

– nevében Türr István a Néptanítók Lapjában, 1870. 
május 25-én felhívásban is szorgalmazta népokta-
tási körök alakítását.

A Türr István magyar és német nyelven elkészí-
tett alapszabályzata szerint működött Kör kezdet-
ben fi gyelemreméltó eredményeket ért el. /A 19 
század utolsó negyedében a főváros lakosságának 
mintegy 55-67 %-a német nyelven beszélt!/ Az ok-
tatás ősszel és télen történt 3-6 hónap időtartam-
mal. Az előadások kezdési időpontjai szórtságot 
mutattak október/november és január/április kö-
zött. Az analfabétáknak hetente háromszor este 
7-től 9-ig tanították az olvasást az írást, a fogalma-
zást, a számolást. A foglalkozások általában heti 
három-hat estén folytak, voltak olyan helyek, ahol 
naponta. A tanfolyamok magyar és német nyelven 
kerültek megtartásra és többnyire a mezőgazdasá-
gi munkák megindulásához igazodtak, március és 
április végén fejeződtek be. Külön tanmenet került 
kidolgozásra a kezdők és a haladók számára. A fel-
nőttoktatásban résztvevőket nemek szerint külön 
választották. A statisztikai adatok alapján a Kör 
első tíz évében mintegy 16 000 hallgató vett részt 
különféle tanfolyamokon.7

Eötvös meggyőződésből és következetesen tá-
mogatta Türr kezdeményezését. Úgy vélte, hogy a 
társadalomnak felelősségteljes szerepet szükséges 
vállalnia a nép műveltségének emelésében. A kul-
tuszminiszter a felnőttoktatásról való társadalmi 
gondoskodást valójában az Országgyűlésben meg-

Népoktatási Kör/ 42 esztendős működése és az 
1911–1912. évi jelentése. Bp., 1912
7 Dr. Gyulay Béla /szerk./: Az országos Központi és 
Budapesti Népoktatási Körök működése 1868–1885, Bp.

Tanév Fő

1870/71 1 880

1871/72 2 294

1872/73 1 922

1873/74 2 037

1874/75 2 174

1875/76 1 589

1876/77 1 039

1877/78 1 001

1878/79 1 030

1879/80   846

Összesen 15 812 /Ebből férfi : 8935, nő: 6877/
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hozott 1868. évi XXXVIII. tc. kiegészítésének tekin-
tette.

A felnőttoktatás kormányzati /állami/ támoga-
tásának szükségességét Irányi Dániel, Pécs ellenzé-
ki képviselője által kezdeményezett előterjesztés 
„vetette fel és alapozta” meg 1869. november 30-
án. A képviselő „A felnőtt személyek elemi okta-
tásának előmozdítása” érdekében – többek között 
– százezer forint megszavazását indítványozta az 
Országgyűlésben, amelyet a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter segély formájában használhatna 
fel. Érdemi reagálás hiányában december 16-án 
interpellációban sürgette javaslatának bizottsági 
véleményezését. Ekkor csupán félsikerrel, mert a 
pénzügyminiszter ígéretét követően, – hogy majd 
erre később, a budget tárgyalásakor térnek vissza 
– levették a napirendről. A Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium /VKM/ 1870. évi költségve-
tésének vitájában, 1870. március 1-én Irányi ismét 
emlékeztette a képviselőket és a kultuszminisztert 
is az általa benyújtott javaslatra. Eötvös „nagy fon-
tosságú tárgy”-nak nevezte Irányi előterjesztését. 
Válaszában hangsúlyozta a társadalom felnőttok-
tatás terén kifejtett jelentőségét, és jelezte az álla-
mi szerepvállalás megkerülhetetlenségét is. „Én 
részemről, főként jelent pillanatban, ezen ügyet 
másként, mint társadalmi úton, elősegíteni nem tu-
dom. Ha a minisztérium, a kormány kezében egy 
bizonyos összeg van azon meghagyással, hogy ily 
természetű társulatokat segélyezzen, amennyiben 
azok célszerűen működnek, teljes meggyőződé-
sem szerint sokkal többet fogunk elérni, mintha 
ugyanazon összeget egyenesen, hivatalos úton 
akarnók alkalmazni.”8 A minisztériumi pótköltség-
vetésben a kultuszminiszter ötvenezer forint meg-
szavazását javasolta. Az összeg még így is jelentős 
nagyságrendűnek volt mondható. A pénzügyi bi-
zottság csupán az összeg felét akarta elfogadtatni 
az Országgyűléssel, a vitában azonban Eötvös ér-
vei győztek. A képviselők 1870. június 26 -án jóvá-
hagyták a kultuszminiszter javaslatát.

Eötvös József arra törekedett, hogy a VKM-nek 
juttatott összeget célszerűen és hatékonyan hasz-
nálja fel. Az 1870-ben közzétett – a felnőttképzés 
történetében a „szabadoktatás Magna Chartaja-
ként” emlegetett – körrendeletében arra buzdította 
a tanítókat, hogy segítsék a műveltségben elma-
radottakat. A kezdeményezése támogató vissz-
hangra talált, mert a néptanítók első egyetemes 
gyűlésén, 1870 augusztusában a fi atalok és a fel-
nőttek oktatásának, írni és olvasni tanításának 

8 Képviselőházi napló. VI. köt. Pest, 1870. 224-227. p.

országos megszervezése is felvetődött. Elfogadta 
a pécsi képviselő, Irányi Dániel érveit, aki a taní-
tók, tanárok fokozott bevonását indítványozta az 
analfabétizmus felszámolása érdekében. Kérte a 
tanfelügyelőket és az iskolafenntartó hatóságokat, 
megszólította a néptanítókat, a lelkészeket és „más 
erre alkalmas embereket”, hogy vegyenek részt a 
felnőttoktatásban, az írás, az olvasás és egyéb ele-
mi tudnivalók megtanításában. Példát mutatott a 
Néptanítók Lapjának szerkesztője. Kőrösi Henrik 
/1859. 08. 01.–1930. 08. 27./ tanfelügyelő nemcsak 
lapszerkesztőként, pedagógiai szakíróként vett 
részt a felnőttképzés támogatásában, tanfolyamo-
kat is szervezett analfabéták számára.9 Az ellenzéki 
képviselő Irányi Dániel azt is javasolta, hogy „A mi-
nisztérium a tanítóknak minden olyan felnőtt után, 
aki megtanult annyira írni-olvasni, hogy a felfo-
gásához mért tartalmú nyomtatványt, nemcsak 
folyékonyan olvassa, hanem tartalmát meg is érti, 
három forintot fi zet. Olyan egyén után, aki már tu-
dott olvasni és csak írni tanult meg két forintot.”10 

Eötvös csekély módosítással elfogadta Irányi javas-
latát. Rendelkezett, hogy minden felnőtt után, aki 
megtanult írni és folyékonyan, érthetően olvasni és 
erről sikeres vizsgát tett, három forint, a csak írni 
tudókért két forint, a számolásból, történelemből és 
földrajzból vizsgázottakért pedig tantárgyakként 
egy-egy forint honoráriumot ígért. Eötvös több ok 
miatt is fontosnak tartotta, hogy a tanítók és a taná-
rok vállaljanak meghatározó szerepet és feladatot 
a felnőttoktatásban, az analfabéták írni és olvasni 
tanításában. Részint mert alapvetően bennük látta 
a szakmaiság biztosítását, részint, mert akkoriban 
egy tanító átlagos évi fi zetése 200 forint körül moz-
gott és ez a pótló jövedelem nem számított csekély 
összegnek. Az eredmény fi gyelemre méltó volt. Az 
1871. évi minisztériumi nyilvántartás szerint 23 500 
felnőtt tanult meg írni és olvasni.11

A társadalom áldozatvállalása és a kormányza-
ti támogatás megjelenése jelentős lépés volt a fel-
nőttoktatás és az analfabéta kurzusok megszerve-
zésében. A hatékonyságot és az eredményességet 
azonban jelentősen befolyásolták a körülmények. 
Eötvös ugyan szorgalmazta, hogy a felnőttoktatást 

9 Pukánszky Béla: Magyar pedagógiai lexikonok. www.
hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fi d=tartalomsor/1174 /
letöltve: 2011. 12. 19./
10 Irányi Dániel parlamenti felszólalása a felnőttek 
oktatása ügyében (1869). Országgyűlési Képviselőház 
Naplója, 1869/72. IV. köt.
11 A vallás-és közoktatásügyi miniszternek a közoktatás 
1870. és 1871. évi állapotáról szóló s az országgyűlés elé 
terjesztett jelentése 1872, Buda, 1872, 89–90. p.
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végző társadalmi egyesületek vallásra, felekezetre 
való tekintet nélkül alakuljanak meg, a valóságban 
többnyire nem így történt. Az egyházak a társada-
lom képviselőinek tartották magukat, a kormány-
zattal való együttműködést „el nem fogadható 
engedménynek tartották”, a nemzetiségiek pedig 
bizalmatlanok voltak, mindegyik attól félt, hogy az 
egyletekben túlságosan erős lesz az állami befolyás. 
A korabeli értelmiségi körökben sem talált akkora 
támogatói táborra a felnőttoktatás, mint amekkorá-
ra szükség lett volna. Türr, aki mintegy negyed szá-
zadon át fejtette ki aktivitását, részint növekvő meg-
bízatásai, részint egészségi állapotának megromlása 
miatt háttérbe vonult. A Budapesti/ Népoktatási 
Kör 1902/03-as tanévről készített beszámolójában 
keserűen írta: ”csak kevesen értették meg, s azon 
kevesek nagy része is már kidőlt immár a zászló 
alól, új erőket pedig megnyerni a mai közönyös és 
elanyagiasodott korunkban már alig sikerül, holott 
soha nem volt nagyobb szükség a mi munkánkra.”12

A Türr István kezdeményezésére és közreműkö-
désével létrehozott Népoktatási Központi /Pesti, 
Budapesti/ Kör statisztikai számai az oktatás sike-
rességét mutatták, a tanfolyamok látogatottságá-
nak a csökkenése azonban jelezte a problémákat. 
Az analfabéták száma nem lett jelentősen kevesebb. 
A felnőttoktatás, az analfabéta tanfolyamok prob-
lémáit, a fűtés és a világítás, a tanszerek költségeit 
fedező anyagiak hiánya, majd az 1872/73. tanévtől 
a tiszteletdíjak akadozó kifi zetése csak fokozta. Az 
1908-ban alakult Országos Közművelődési Tanács 
szerint „az analfabéták, kik többnyire a legszomo-
rúbb közgazdasági viszonyok között élnek s a ta-
nuláshoz szükséges tankönyveket és írószereket a 
legtöbbször nem áll módjukban beszerezni, s ezért 
sokan megriadva a felmerülő költségektől, a tanfo-
lyam ingyenessége dacára, elmaradnak… Az anal-
fabétizmus elleni küzdelem eredményességének…
két súlyosabb akadálya van. Az egyik az analfabé-
tákat jellemző álszemérem, mellyel tudatlanságu-
kat leplezni igyekeznek, illetve a tanfolyamokról 
való beiratkozással azt bevallani szégyenlik. A má-
sik abban a körülményben rejlik, hogy az analfabé-
ták nagy része bizonyos munkaalkalmak elvesztése 
nélkül a tanfolyamokat rendszeresen támogatni 
képtelenek.”13 Az analfabéta oktatás feltételrendsze-
re és társadalmi megítélése jóval később sem sokat 
változott. A „Magyar tanítók lexikona” szerint „Az 
ötven évnél idősebbek, cigányok, gyengetehetsé-
gűek stb. tanítása – a legjobb igyekezet mellett sem 
kecsegtet sikerrel. Viszont hazafi as emberbarát, 
12 Országos Levéltár: Türr iratok 2433.
13 Közművelődés, 1924. 7–8. sz. 347. p.

tanítói és népművelői kötelességünk ezeken kívül 
mindenkit az írás, olvasás, számolás elemeire meg-
tanítani, még abban az esetben is, ha működésünk 
területén csupán 1-2 olyan egyén akad, aki koránál 
és képességeinél fogva megtanítandó. Ez esetben a 
tanítás nem iskolai módszerrel, előre elkészített tan-
anyag beosztással, órarend szerint történik.”14

Az analfabétizmus elleni küzdelem a társadalom és az 
állam közös érdeke/ügye
Minden érdekelt számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
az analfabétizmus felszámolása a társadalom és az 
állam közös feladata, ügye és érdeke. Türr István, 
a felnőttoktatást – különös tekintettel az analfabé-
ták írni-olvasni és számolni tanítását – alapvetően 
társadalmi mozgalmak kormányzati segélyezé-
sével képzelte el. Az Országgyűlésben 1869. no-
vember 30-án elhangzott Irányi-féle javaslat azon-
ban, nem csak azt tartalmazta, hogy az államnak 
kötelessége anyagi terheket vállalni a társadalmi 
kezdeményezések támogatásában, felvetette és 
körvonalazta a felnőttoktatás törvény által törté-
nő szabályozásának szükségességét is. Irányi a 
törvényjavaslatában körvonalazta az iskolán kí-
vüli felnőttoktatás feladatát. „Ily tanítás szabadon 
választott tárgyai: olvasás, írás, fejbeli számolás és 
a hazai mértékek ismerete. Hazai földleírás és tör-
ténelem. Gyakorlati útmutatások a mezei munkál-
kodás, különösen a kertészet köréből. A polgári jo-
gok és követelmények ismertetése. Végre a rajz”15 
A törvényjavaslatban részletezte is a feladatokat.

„1. Felnőttoktatás a nők számára, tárgyai: nép-
szerű nevelés- és közerkölcstan, háztartástan, kony-
hakertészet, selyemtenyésztés és egészségtan, heti 
öt órában.

2. Felnőttek oktatása földművesek számára, tár-
gyai: népszerű nevelés- és közerkölcstan, okszerű 
gyakorlati gazdaságtan, gyakorlati kertészet, mé-
hészet, selyemhernyó tenyésztés és egészségtanból 
a test óvása és ápolása, heti öt órában.

3. Felnőttek oktatása iparosok számára, tárgyai: 
nevelés- és közerkölcstan, nemzetgazdaságtan, 
áruismeret, egészségtan, és az ember természetraj-
za, heti öt órában.”16

14 Magyar tanítók lexikona. Második kiadás. Bp. Szerk: 
Bene Lajos, 34. p.
15 Novák József: A magyar népművelés története I. 
1772–1919. Bp. 1986, Tankönyvkiadó, 12. p., T. Kiss 
Tamás: Felnőttoktatás-történet Magyarországon. 
Educatio, VIII. évf. 1999. 1. sz. 3–13. p.
16 Irányi Dániel parlamenti felszólalása a felnőttek 
oktatás ügyében /1869/. Országgyűlési Képviselőház 
Naplója, 1969/72.IV./
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Az Országgyűlés, Irányi 19 pontból álló tör-
vényjavaslatát, a Deák Ferenc /1803. 10. 17.–1876. 
01. 28./ vezette III. Osztályhoz utalta, hogy tár-
gyalja meg. Az előterjesztést a testület 1870. márci-
us 19-én 17 megvitatta, némi alaki változtatásokkal 
és tovább konkretizálva az oktatás tartalmát, azt 
elfogadta. Az átdolgozott törvényjavaslat azonban 
nem került az Országgyűlés elé, mert Eötvös József 
1871. február 2-án meghalt.

Irányi Dániel javaslata a korabeli Magyaror-
szág valóságos – és kívánatos – társadalomképét, 
struktúráját vette alapul. A felnőttoktatás kiemelt 
céljának tekintette a feudalisztikus jelleget még 
őrző, ám attól már némileg eltávolodni akaró me-
zőgazdasági /paraszti/ dolgozókat, továbbá azt a 
vállalkozói, iparos réteget, amely a korabeli kapi-
talizmus törvényei alapján kezdett részt venni az 
ország gazdasági életében. A javaslatban külön 
paragrafus szólt arról, hogy a 15 éven aluli szemé-
lyek nem tanulhatnak együtt a felnőttekkel, utalva 
ezzel a felnőttoktatás differenciált jellegére. A leg-
inkább fi gyelemreméltó rész a nők műveltségének 
emelése érdekében megfogalmazott bekezdés volt. 
Fontosnak tartotta a nők bevonását a felnőttokta-
tásba, úgy, hogy azok egyenlő elbírálás alá estek a 
férfi akkal. A kezdeményezése összhangban állt az 
1867 májusában felállított „önálló magyar statiszti-
kai szolgálat” kimutatásaival is.

Keleti Károly /1833. 07. 18.–1892. 05. 30./ a ko-
rabeli KSH első elnöke18 az 1870-es népszámlálás 
eredményeinek ismertetésekor külön kiemelte az 
olvasni és írni tudó, valamint a csak olvasni tudó 
nők csekély arányát. Feltételezése szerint ennek oka 
az elemi népoktatás hiányosságaiban és a női mun-
kavégzés sajátosságaiban keresendő, tehát a nők 
vagy meg sem tanulnak írni-olvasni, vagy a későb-
biekben ezt a tudást kellő gyakorlás hiányában el-
felejtik. Az 1870-es adatfelvétel eredményei szerint 
Magyarországon hozzávetőleg csak minden negye-
dik, Erdélyben csak minden tízedik nő tudott írni és 
olvasni. A korabeli Pesten és Budán ezek az arányok 
ugyan kedvezőbb képet mutattak, de nők esetében 
itt is alig haladták meg az 50%-ot, ráadásul Pesten 
kétszer annyi volt az analfabéta nő, mint a férfi .19

17 Irányi Dániel törvényjavaslata a felnőttek oktatásának 
előmozdításáról /1870/. Az 1869/72. évi Országgyűlés 
irományai.
18 Az 1867. február 20-án hivatalba lépett Andrássy-
kormány földmíves-, ipar-és kereskedelemügyi 
minisztere, Gorove István /1818. 08. 23.–1881. 05. 31./ 
ez év májusában felkérte Keleti Károlyt, hogy szervezze 
meg az önálló magyar statisztikai szolgálatot.
19 Freit Judit–Balázs Péter: Kékharisnyák szorításban. 
Valóság, 2008, LI. Évfolyam 12. sz. 

Eötvös József halálát követőn a kultusztárca szé-
két rövid ideig a jogász végzettséggel rendelkező 
Pauler Tivadar /1816. 04. 09.–1886. 04. 30./ foglal-
ta el. Pauler fontosnak tartotta a felnőttoktatást. 
Kultuszminiszterként /1871. 02. 10.–1872. 09. 04./ 
személyesen is igyekezett tapasztalatokat szerezni. 
Meglátogatta a Pesti Népoktatási Kör terézvárosi 
tanfolyamát, ahol a tizenegy helyiségében mintegy 
800 tanuló felnőttet talált. Fontosnak tartotta az 
analfabétizmus felszámolása érdekében folyt tár-
sadalmi tevékenységet segítő kormányzati támo-
gatás fenntartását. A tárca költségvetésében 1871-
ben és 1872-ben is szerepelt 50 ezer forint. Pauler 
egyetértett Irányi törekvésével is, hogy a felnőttok-
tatást törvénnyel szükséges szabályozni. El is ké-
szített egy hét szakaszból álló törvényjavaslatot20 

a felnőttoktatásról, amelyet 1871. december 4.-én 
terjesztett az Országgyűlés elé. Beszédében hivat-
kozott az elért eredményekre: egy év alatt 23 179 
felnőtt tanult meg írni-olvasni. A törvényjavaslat 
valóságos megtárgyalására azonban nem került 
sor. Lekerült az Országgyűlés napirendjéről. Pau-
ler 1872. szeptember 4-től megvált a kultusztárcá-
tól, a Lónyay-kormány /1871. 11. 14.–1872. 12. 05./ 
igazságügyi minisztere lett.

A kultusztárca vezetését Eötvös József sógora, 
Trefort Ágoston /1817. 02. 07.–1888. 09. 22./ vette át. 
Hosszú ideig – hat kormányban21 – mintegy tizen-
hat éven át töltötte be ezt a posztot. Trefort minisz-
terségének /1872. 09. 04.–1888. 08. 22./ kezdetén 
egyetértett a társadalmi kezdeményezések, anal-
fabéta kurzusok állami támogatásával, mi több a 
tárca költségvetésében 1873-ban, 70 ezer forintra 
növelte a felnőttoktatás segélyezését.

Az 1870-es évek közepétől azonban kezdett át-
hangolódni a magyar társadalmi és politikai élet. 
Eötvös és Türr felnőttoktatása a magyar társadalom 
legszélesebb köreit érintette. A népoktatási körök 
tevékenysége elsősorban az elemi ismeretek átadá-
sára szorítkozott. Az 1870-es évek második felétől, 
az 1800-as évtized elején kiszélesedő „társadalmi 
nevelés” célja már ennél jóval szélesebbé vált és a 
területe is átfogóbb lett. A millennium évében be-
vezetett új kezdeményezés és fogalom – a közmű-

http://www.valosagonline.hu/index.
php?oldal=cikk&cazon=263&lap=1 /letöltve: 2011. 
11.16./
20 Pauler Tivadar törvényjavaslata a felnőttek 
oktatásáról. 1869/72. Országgyűlés irományai. XII.
21 Lónyay-kormány: 1871. 11. 14.–1872. 12. 05., Szlávy-
kormány: 1872. 12. 05.–1874. 03. 21.,Bittó-kormány: 
1874. 03. 21.–1875. 03. 02., Wenckheim – kormány: 1875. 
03. 02.–1875. 10. 20., Tisza Kálmán kormánya: 1875. 10. 
20.–1890. 03. 15.
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velődés – már kezdett elszakadni attól a társadalmi 
alaptól, amely az Eötvös és Türr-féle felnőttoktatá-
si körök szükségességét felvetette. Jancsó Benedek 
/1854. 11.19.–1930. 06. 27./ a változásokról 1907-
ben a következőket írta: „Az 1869-ben megkezdett 
nagy közművelődési akció…a népről egészen át-
ment a magyar értelmiség túlnyomó nagy többsé-
gét magában foglaló középosztályra. Célja többé 
nem a népműveltség széles körben való elterjeszté-
se volt, hanem az értelmiség – a magyar középosz-
tály – kulturális fajsúlyának emelése azért, hogy 
vele a nemzeti egység alapjául szolgáló kulturális 
egyesülést a magyarság és az országban lakó más 
nemzetiségek között előkészítse.”22

Trefort érzékelte a megváltozott társadalmi és 
gazdasági állapotokat, az új követelményeket. Vál-
toztatni akart. A vármegyék tanítóihoz, tanáraihoz 
fordult, kérte a felnőttoktatással kapcsolatos ta-
pasztalataikat. Voltak, akik az oktatás megszünte-
tését szorgalmazták, mások arra apelláltak, hogy 
pénzt von el az iskolai oktatástól. Akadtak, akik a 
felnőttképzés tartalmi és anyagi átláthatatlanságát 
tették szóvá. Az egyházi fenntartású iskolák taní-
tói szinte egyöntetűen elutasították a felnőttokta-
tás kormányzati támogatását. Szembetűnő kifogás-
ként szerepelt, hogy a tanítók nem, vagy csak nagy 
késéssel kapták meg a juttatásaikat. A válaszokat 
az 1874-es Tanító-nagygyűlés napirendjére tűzte, 
de nem született egységes álláspont. Trefort, ezért 
mert a tanítók sem voltak egységesek a felnőttok-
tatás szervezésének és bonyolításának kérdésében, 
megszüntette az állami támogatást. A kultusz-
miniszter döntését látszólag „szakmai indokok”, 
valójában új oktatás stratégiai szempontok hatá-
rozták meg. A 19. század végén egyre konkrétabbá 
vált a közoktatással szembeni társadalmi, gazdasá-
gi és politikai igény. A hangsúly az 1870-es évek 
második felétől az Eötvös József népoktatási elgon-
dolásával szemben, az új ipari-kereskedelmi okta-
tási formák irányába tolódott el. Trefort úgy vélte, 
hogy az Eötvös-féle általános műveltséget előtérbe 
helyező, s kevésbé képesítést biztosító elgondolás 
már kevés volt, és nem felelt meg a polgárosodó, 
dualista Magyarország igényeinek.23

Trefort döntését a korabeli politikai valóság is 
befolyásolta. A kiegyezést követő években, Eötvös 
József arra törekedett, hogy anyagilag segélyezze – 
a vallási felekezetekhez és nemzetiségekhez való 

22 Szabadoktatás Országos Szervezete. Az Országos 
Közoktatási Tanács kebelében 1907- és 1908-ban 
folytatott tárgyalások iratai. Bp. 1909. 41–42.p.
23 Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése. Bp. 
Akadémiai Kiadó, 1982, 75. p.

tartozás nélkül – a művelődéshez való jog érvé-
nyesülését. Az européer kultuszminiszter ugyan-
akkor arra fi gyelmeztetett, hogy káros lenne, ha az 
analfabéta kurzusok égisze alatt, a felnőttoktatás 
céljából alakult egyletek keretei között hitbéli tevé-
kenységek folynának, és politikai ideológiák intéz-
ményesülnének. A „politikamentes” állami és kor-
mányzati elképzelésekről már a kiegyezést követő 
években kiderült, hogy lehetetlen elvárás, a fel-
nőttoktatási egyletek és kurzusok ilyetén való mű-
ködéseiről vallott eötvösi elképzelés idealisztikus. 
A kiegyezés, a török és a Habsburg-ház több évszá-
zados uralma után, a soknemzetiségű Magyaror-
szágot az Osztrák-Magyar Monarchia egyik veze-
tő nemzetévé tette. Magyarországon a „nyelvében 
él a nemzet” elv jegyében, intenzív nemzetállam 
építés kezdődött, amely különösen felerősödött a 
millennium évétől. A magyar nemzeti kulturális 
/oktatási, művészeti és tudományos/ intézmény-
rendszert létrehozó állami és kormányzati törekvé-
sek mellett és ellen az 1870-es évek második felétől, 
főként az1890-es évtizedtől nemcsak erősödött és 
mind nagyobb teret foglalt el a társadalmi talajon 
szerveződött – alapvetően – informális felnőttok-
tatás, hanem annak sajátos át/rendeződésére is sor 
került. Az egyházak – különösen – Eötvös minisz-
tersége idején még ellenállást fejtettek ki az állami/
kormányzati törekvésekkel szemben, a századfor-
duló előtti években már „kiegyezésre törekedtek”, 
mindinkább közeledtek az állami politikához. Igaz 
volt ez a katolikus, a református felekezetekre, és 
a zsidó hitközösségekre egyaránt. A felnőttoktatás 
felerősítette a nemzetiségi törekvéseket is. Egyletei 
és közösségei a felnőttoktatást olyan autonóm sza-
badoktatási formáknak tekintették, melyek nem 
titkoltan, politikai tevékenységekhez és ideológiai 
kurzusok megszervezéséhez nyújtottak feltétele-
ket és kereteket. A korabeli felnőttoktatás „palet-
táját” tovább színesítették, gazdagították a külön-
böző szociális szervezetek és politika alakzatok. 
A megalakult szakszervezetek mellett különösen 
kiemelkedett a Magyar Szociáldemokrata Párt fel-
nőttoktatási tevékenysége.

A magyarországi szabadoktatás „teljes palettá-
ját” és a felnőttoktatás egymástól igencsak eltérő 
irányzatait az 1907. október 2-tól 6-ig megrendezett 
Pécsi Szabadtanítási Kongresszus mutatta meg. 
A Kongresszus összehívásának és megrendezé-
sének gondolata a kormányzati támogatást maga 
mögött tudó Szabad Lyceum és az Erzsébet Népaka-
démia 1906. május 21-én megtartott együttes bizott-
sági ülésén vetődött fel. Az volt a szándék, hogy a 
Kongresszuson ideológia és politikamentes felnőtt-
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oktatási határozat kerüljön elfogadásra. A külön-
böző irányultságok, különféle formák és szabad-
oktatási módszerek azonban nemcsak érzékeltették 
a hazai felnőttoktatás kiszélesedését és differenci-
álódását, de megmutatták azokat az ellentéteket, 
sőt törésvonalakat is, melyek feszítetően hatottak 
a hazai szabadoktatás szerkezetére. A Kongresszus 
ráébresztette a kormányzatot, hogy az 1880-as és az 
1890-es évekhez viszonyítva erőteljesebben szüksé-
ges növelni az állami jelenlétet a felnőttoktatásban. 
A legkülönbözőbb egyesületek mellett az államnak 
több anyagi és erőteljesebb erkölcsi támogatást kell 
vállalnia a szabadoktatásban.24 A kormányzati je-
lenlét növekedését tükrözte, hogy amíg Trefort ide-
jén, 1875-ben a támogatás szinte a nullára csökkent, 
addig 1911-ben már 176 000 koronára növekedett, 
amely igencsak komoly nagyságrendet képezett a 
kultusztárca budgetjében.

Apponyi Albert /1846. 05. 29.–1933. 02. 07./ a 
Wekerle-kormány /1906. 04. 08.–1910. 01. 17./ kul-
tuszminisztere felismerte a szabadoktatás jelen-
tőségét és problémáit. Törvénnyel is rendezni, 
szabályozni kívánta a felnőttoktatást. Felkérésére 
Jancsó Benedek /1854. 11. 19.–1930. 06.27./ emlék-
iratot készített egy lehetséges törvény megalko-
tása érdekében. Jancsó álláspontja eltért az Eötvös, 
Türr és Irányi által képviselt nézetektől. Jancsó Be-
nedek „a szabad oktatásnak nem csak ellenőrzését, 
támogatását, hanem annak vezetését, irányítását, 
hivatalos apparátussal való szervezését az állam 
kormányára bízza s czéljaira a társadalmi ténye-
zőket használja fel.”25 Az emlékirat nagy vitát vál-
tott ki, amelyben számos közéleti ember vett részt. 
A vitában elhangzott, századforduló utáni liberá-
lis nézeteket és érveket Schneller István /1847. 08. 
03.–1939. 01. 25./ foglalta össze. Schneller szerint 
a társadalom tevékenysége az elsődleges és ennek 
„intenzívvé tételére” kell törvényes úton, egysége-
sen megszervezni a szabadoktatást. Úgy tartotta, 
hogy erre nemcsak a társadalmi érdek, hanem az 
erkölcsi törvény is kötelezi az államot. Azt vallot-
ta, hogy erkölcsi kötelesség megtanítani írni és ol-
vasni az analfabétákat, már csak azért is, hogy az 
Eötvös József által meghozott iskola-kötelezettség 
érvényre jusson. Schneller szerint „az állami lé-

24 Déri Gyula: A szabadoktatás története, elmélete és 
1912–1913. évi eredményei. Bp. Egyesült Könyvnyomda 
1915, 40, 58. p.
25 Jancsó Benedek előadó tanácsos Emlékirata az 
iskolán kívül eső oktatás országos szervezésének 
tárgyában. A Szabadoktatás Országos Szervezet, Bp. 
Franklin Kiadó, 1909, 27. p. Egyébként Jancsó a saját 
törvénytervezetét a kötet 130-146. oldalán fejtette ki.

tünk, sajátos magyar állami rendeltetésünk, meg-
követeli a magyar kultúrának lehetőleg intenzív 
terjesztését, így kötelességévé teszi az állam kor-
mányának minden e czélra irányuló intézmény 
vagy törekvés hatásos támogatását”, ezért a kor-
mányzat „kötelezve van arra, hogy a szabad ta-
nítás körül kifejtett társadalmi munkát országos 
törvény útján rendezze.”26 Az Apponyi Albert-féle 
felnőttoktatási törvénytervezet – összhangban az 
oktatási törvényekkel – 1908-ban elkészült. A ter-
vezet alapvetően öt területre terjedt ki.

1. Az iskolán kívül eső oktatás tagozatokra osz-
tására,

2. Az iskolán kívüli oktatást szervező, irányító 
és koordináló szervekre, azok szervezeteire, teen-
dőire és jogaira,

3. A központi szerv, felállítandó Országos Isko-
lán kívül eső Oktatási Tanács szervezetére, felada-
taira és jogaira,

4. A tananyagra, melyet minden fokon a minisz-
térium szab meg és hagy jóvá,

5. Az anyagi fedezetre és a költségek biztosítá-
sára.

A tervezet részletesen is kitért a feladatokra. 
A 3. §. szerint a községek, rendezett tanácsú és tör-
vényhatósági joggal rendelkező városok kötelesek 
népakadémiai tanfolyamokat szervezni. A 4.§. ar-
ról intézkedett, ha erre anyagi erejük részben vagy 
egészben hiányzik, kötelesek a tanfolyamokat vál-
laló államot, erkölcsi testületeket, társadalmi egye-
sületeket vagy magánosokat tőlük telhetően „he-
lyiség, fűtés, világítás, tisztogatás, kiszolgálás stb. 
biztosításával támogatni. Az 5.§. szerint a tanítók 
és előadók tiszteletdíját a miniszter rendeletileg 
szabja meg, s ha ezt – részben vagy egészben – nem 
tudják kifi zetni, akkor igényt tarthatnak állami se-
gítségre.27 Apponyi tervezete szerint az állam szigo-
rúan felügyelte és irányította volna a szabadokta-
tást, mindenbe lett volna beleszólása, a bizottságok 
választott tagjai tőle függnek, negyedrészüket ki-
nevezi, az anyagi terheket azonban még a felekeze-
ti jellegű felnőttoktatásban is jórészt a községekre 
és a városokra hárította át. A törvénytervezet arról 
viszont nem rendelkezett, hogy a felnőttoktatás és 
az analfabéta kurzusok fedezetét hogyan teremt-
sék elő. A törvényjavaslat azt is tartalmazta, hogy 
„állami segítségben csak magyar tanítási nyelvű 
tanfolyamok és sorozatos előadások részesülnek, – 

26 Schneller István: A szabad tanításról. Erdélyi 
Múzeum, XXVI. k. Új folyam IV. 1909.1.füzet, 8.p.
27 Novák József: Törekvések a magyar népművelési 
törvény megalkotására. Előadás a népművelési oktatók 
és kutatatók szombathelyi tanácskozásán. Stsz:17463/67.
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de ezek is csak abban az esetben, ha a törvényben 
előírt követelményeknek megfelelnek, és az illető 
vármegyei népakadémiai bizottsága azt állami se-
gélyezésre ajánlja.” Kivételt képezett a kormányzat 
által támogatott Szabad Lyceum. A szervezet nép-
szerű tanfolyamain ugyanis magyar tanárok tar-
tottak előadásokat. A tervezet megemlítette, hogy 
a különféle társulások, egyesületek és magánosok 
is szabadon szervezhetnek előadásokat és tan-
folyamokat. Ezeket az állam felügyeli, bármikor 
ellenőrizheti a foglalkozásokat és szükség esetén 
betilthatja.

Az Apponyi-féle felnőttoktatási törvénytervezet 
ugyan megmaradt a szabadoktatás keretei között, 
de már erőteljes kormányzati felügyeletet tartalma-
zott. A tárgyalására azonban nem került sor. Maga 
a kultuszminiszter vette le az Országgyűlés napi-
rendjéről. Apponyi úgy látta, hogy ”az eddigi vita 
anyagából nem tartom érettnek a kérdést, hogy 
t.i. törvényhozásilag rendeztessék-e vagy nem. Én 
részemről nem nyilatkoztam sem a törvényhozá-
si rendszer mellett, sem ellene.” Az előterjesztés 
megvitatása is „tisztán kormányzati kérdés, sőt a 
kormányzati taktika kérdése.”28 Apponyi érzékelte 
és egyre világosabban látta, hogy a felnőttoktatás 
mindinkább politikai kérdéssé vált Magyarorszá-
gon. Álláspontját nem is titkolta a Közoktatási 
Tanácshoz küldött leiratában, mely szerint. „Oly 
időkben midőn a politikai tekintetek sürgetik, 
hogy a közéletben az általános szavazatjog alapján 
eszközöltessék a részvétel, a közérdek ártalmával 
tűrhető csak az oly közmíveltségi állapot, mely 
szerint az összes polgári népességből magyar föl-
dön csak 51,4% tud írni és olvasni, majdnem fele 
nem rendelkezik tehát az általánosabb körültekin-
tő tájékozódás legelemibb eszközeivel és végképp 
egyes merészebb, de kevésbé önzetlen vállalkozó 
személy közvetlen hatásának van kiszolgáltatva.”29

A kormányzati szerepvállalás előtérbe kerülése, erősödése
A 19. század utolsó évtizedeiben az 1880-as és 1890-
es években végbement nemzetközi és a hazai ipari 
fejlődés eredményeként felgyorsult a munkafolya-
matok szakosodása, emelkedett a termelési kultúra 
színvonala. Wlassics Gyula /1852. 03. 17.–1937. 03. 30./ 
minisztersége /1895. 01. 15.–1903. 11. 03./ ide-

28 Jancsó Benedek előadó tanácsos Emlékirata az 
iskolán kívül eső oktatás országos szervezésének 
tárgyában. A Szabadoktatás Országos Szervezet, Bp. 
Franklin Kiadó, 1909.27. p. Egyébként Jancsó a saját 
törvénytervezetét a kötet 250-251.p.
29 A szabadtanítás szervezése (Apponyi Albert leirat a 
Közoktatási Tanácshoz) H.Sz. VIII. évf. 547-549.p.

jén, 1896-ban, megrendezett Második Országos és 
Egyetemes Tanügyi Kongresszus – „Társadalmi 
nevelési szakosztály” néven megalakult iskolánkí-
vüli népművelés helyzetével foglalkozó bizottság 
– olyan felnőttoktatási rendszer állami támoga-
tással történő megteremtését szorgalmazta, amely 
nemcsak az ábécé tanítását tűzi ki célul, hanem le-
hetővé teszi a magasabb szintű, folyamatos és ál-
landó ismeretterjesztést is. A politikai pártok és a 
politikusok részéről felerősödött a felnőttoktatás 
iránti fi gyelem, okát – melyet akár kultúrpolitikai 
előrelépésnek is lehetett tekinteni, hiszen azt jelez-
te, hogy az túlnőtt a szaktárca, a kultuszminiszter 
érvényességi körén – azonban másban szükséges 
látni. Európa legtöbb országában, és nálunk is kö-
vetelményként jelentkezett az általános titkos vá-
lasztójog bevezetése. Az általános választójogért 
elsősorban a munkáspárt /1890-től: Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt/ küzdött, a Garami Ernő /1876. 
12. 13.–1935. 05. 28./ által írt 1903. évi pártprogram-
nak is sarkalatos pontja volt a politikai jogélvezet 
kiterjesztése. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az 
Országházban is voltak hívei a választójog demok-
ratizálásának. /Irányi Dániel, a 48-asok vezetője 
például már 1872-ben sürgette a választójog álta-
lánossá tételét, amit 1891. június 27-én újabb indít-
vánnyal erősített meg./ A századfordulót követően 
valamennyi kormány programjában szerepelt a vá-
lasztójogi törvény megalkotása. A törvényalkotás 
körüli viták középpontjába mindinkább a felnőtt-
oktatás, különösképpen az analfabétizmus, az írni 
és olvasni tudás kérdése került.

Tisza István /1861. 04. 22.–1918. 10. 31./ mi-
niszterelnök /1903. 11. 03.–1905. 06. 18./ 1905-ben 
tartott beszédében megkerülhetetlen feladatnak 
tartotta a választójog újra történő szabályozását. 
Ugyanakkor arra is felhívta a képviselők fi gyelmét, 
hogy „a kevésbé iskolázott, analfabéta tömegek” 
politikai eszközként történő kihasználásának kö-
vetkezményei lehetnek. „A kormánynak most köte-
lessége lesz foglalkozni a választási reformmal… Ez 
a reform nem képzelhető el másképpen, mint a vá-
lasztók számának növelésével, de egyúttal meg kell, 
hogy álljon egy olyan határnál, amelynek túllépte 
azután fölforgatná az ország közviszonyait, amely-
nek túllépte minden téren mindenek felett a magyar 
nemzeti politika nagy érdekeit csorbítaná.”30

A kiegyezést követően az 1874. évi XXXIII. vá-
lasztójogi törvény volt hatályos.31 A maga idejében 

30 Tisza István programbeszéde. Budapesti Hírlap, 1905. 
9. sz. I.9.
31 tortenelemklub.com/…/64-valasztojog-es-
orszaggylese…/letöltve: 2012. 01. 02./
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korszerűnek és demokratikusnak tekinthető mó-
don az 1848-as választójogi törvény alapvető ren-
delkezéseit részben módosítva, néhol kiegészítve 
ismételte meg.

A választáshoz való jogosultság a következő 
esetekben illette meg a lakosságot:
 – Minden 20. életévét betöltött férfi , ha
 – Magyarországi születési helye van /magyar ho-

nosság/
Kizáró okok:
 – ha nem áll atyai, vagy más gondnoki gyámság 

alatt
 – ha nem cseléd, ipari tanonc, vagy egyéb szolga
 – ha nincs ellene folyamatban lévő csődeljárás és 

nem áll fenyíték alatt
 – katonák /hivatásos és sorkatonák/ pénzügy-
őrök, csendőrök-rendőrök, elítéltek, csődeljárás 
alatt állók és azok akiknek az állam felé adótarto-
zása van nem szavazhattak. /az adóhátralékosok 
kizárását később az 1899/XV tc. feloldja/

Cenzus:
A 1848-as törvénnyel szemben, amely a választó-
jog megszerzését közvetlenül a ház- vagy föld-
birtokra, illetőleg a tőkerész utáni jövedelemre 
alapozta, az 1874-es törvény a cenzusok megállapí-
tásakor nagyrészt az adóalapot és a kivetett adókat 
vette fi gyelembe, a földtulajdon mellett megfelelő 
nagyságú föld-, ház- és jövedelemadóval is szava-
zati joghoz lehetett jutni. A vagyoncenzusok közül 
a földbirtok volt a legfontosabb.

Akik az 1848-tól 1872-ig készített választói név-
jegyzékek valamelyikében szerepeltek

Földcenzus: Feltétel városokban /törvényható-
sági joggal felruházott és rendezett tanácsú tele-
püléseken/ olyan föld, melyre 16 forint tiszta jö-
vedelem után rótták ki az adót. Vidéken /nagy- és 
kis községekben/ az ¼ úrbéri értelemben vett telek 
után fi zetett földadó jelentette a földcenzust.

Házcenzus: az értékcenzus helyébe /1848-ban 
azok választhattak, akiknek tulajdonában három-
száz ezüst forint értékű ház volt/ az ország min-
den városában a három lakrészű és házadó alá eső 
ház cenzusát helyezte.

Adócenzus: Akik sem a föld sem a házcenzus 
alsó értékét nem tudták elérni választójogot szerez-
hettek még a jövedelemadójuk alapján. Itt alapvető 
feltétel a 105 forint adóköteles évi jövedelem kimu-
tatása volt, ennek alapján a kereskedők, gyárosok 
és a városi kézművesek választójogot kaptak. Köz-
ségekben a kézműveseknek egy segéd után fi zetett 
jövedelmi adót kellett igazolniuk.

Szellemi cenzus: A megfelelő ún. szellemi cen-
zussal rendelkezőktől sem vagyont, sem jövedel-
met, sem adófi zetést nem kívánt meg a törvény. 
Ide tartoztak az Akadémia tagjai, a kinevezett ta-
nárok, tanítók, a kisdedóvók, orvosok, gyógysze-
részek, okleveles gazdák, mérnökök, jegyzők, a hi-
vatalosan alkalmazott lelkészek és segédlelkészek 
Ebből a kategóriából került ki a választók 7–8%-a.

Nyílt választás
Az 1874. évi XXXIII. választójogi törvény megváltoz-
tatását, korszerűsítését a – a nemzetközi tendenciák 
mellett – a hazai társadalmi valóság két konkrét, egy-
mást keresztező tényezője is befolyásolta. Az egyik, 
a Magyarországon élő nagy lélekszámú és különféle 
nemzetiség, a másik az analfabéták jelentős töme-
ge, amely a társadalmi erőfeszítések következtében 
ugyan csökkent, az írni-olvasni nem tudók azonban 
még mindig jelentős nagyságrendet képeztek.

Magyarország lakosainak száma az 1910-iki 
népszámlás alapján 20.886.457, melyből egy négy-
zetkilométerre eső lélekszám átlaga 64,2 fő volt. Az 
ország az európai államok közt a hetedik, a nép-
sűrűségét tekintve pedig a kilencedik helyet foglal-
ta el. A lakosság nyelvek szerinti megoszlása 1910 
végén az alábbi képet mutatta.

Nemzetiség Lélekszám A lakosság %-a
Magyar 10.050.575 48.8
Román 2.949.032 14,1
Német/szász 2.037.435  9,8
Szlovák/tót 1.967.970  9,4
Horvát 1.833.162  8,8
Szerb 1.106.471  5,3
Rutén 472.587  2,2
Egyéb 469.25  2,2
Összesen 20.886.457 100
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A magukat magyarnak vallók többsége a 
Nagy-Alföld északi és középső részén, a Dunán-
túlon, a Kisalföldön és Erdély keleti részén, a Szé-
kelyföldön élt, de a hegyvidék völgyeiben, a váro-
sokban és a nemzetiségiek által lakott területeken 
is számosan laktak.

Magyarország lakosainak – Ausztriával ellen-
tétben – vallási megoszlása igencsak sokféleséget 
tükrözött. A legnagyobb lélekszámmal a római ka-
tolikusok rendelkeztek, [horvátok, olaszok szinte 
kivétel nélkül, a magyarok és németek/szászok, 
a szlovákok/tótok fele] a számuk több mint tíz mil-
lió fölötti volt. A görög katolikusok száma 2,025, 
508, /9,7%/. A református egyház hívei alapve-
tően magyarok közül kerültek ki. A legnagyobb 
számuk 2,621,229 /12,5%/ a dunamelléki, dunán-
túli, tiszáninneni, tiszántúli és erdélyi kerületekben 
élt. Az ágostai evangélikus egyház hívei többnyire 
szlovákok/tótok, németek és kevesebb számban 
magyarok voltak. Számuk 1,340.143 /6,1%/. A gö-
rögkeleti egyház hívei elsősorban románok és szer-
bek voltak. A két részre szakadt egyház görögke-
leti szerb és görögkeleti román egyház híveinek a 
létszáma mintegy 2,987.162 fő volt. Az unitáriusok 
főleg Erdélyben éltek, számuk 74,274 /0,4%/. Az 
izraeliták az egész országban szétszórtan laktak, 
legtöbben a fővárosban és az északkeleti megyék 
városaiban. A számuk 932,458 /4,5%/ volt.32

A 20. század első éveiben az írni-olvasni nem 
tudók aránya nemcsak a népesség életkora szerint 
változott, hanem etnikai hovatartozása szerint is. 
Az 1900. évi kimutatás szerint:

32 Kiss Lajos: Magyarország történelme. Debrecen, 
Hegedűs és Sándor Könyvkiadóhivatala, 1918, 286–287. 
p.

/Forrás: mek.niif.hu/02100/02185/html/171.html – 
letöltve:2011. november 18./

A választójogi törvénymódosításra tett első ko-
molyabb kísérlet Kristóffy József /1875. 09. 07.–1928. 
03. 29./ a „parlamenten kívüli” Fejérváry-kormány 
/1905. 06. 18.–1906. 04. 08./ belügyminiszter 
/1905. 06. 18.–1906. 04. 08./ nevéhez fűződött. Az 
1905. december 16-án kelt törvényjavaslat-terveze-
te a 24. életévüket betöltött, írni-olvasni tudó férfi  
polgárokat kívánta választójoghoz juttatni, ami az 
addigi választásra jogosultak /6.2%/ számát meg-
duplázta volna. Kristóffy javaslata a szociáldemok-
ratákhoz, mint parlamenten kívüli tömegpárthoz 
történő közeledés részét képezte.

A következő törvénymódosítási kísérlet Ifj. And-
rássy Gyula /1860.06.30.-1929.06.11./ belügymi-
niszter /1906.04.08.-1910.01.17./ kezdeményezése 
volt. Az 1908-ban előterjesztett javaslata szerint, 
– belga mintára – plurális választójogot vezetett 
volna be. Vagyoni és műveltségi cenzusokhoz kö-
tötte volna a kettős, illetve hármas szavazattal ren-
delkező választókat, ugyanakkor a választójogot a 
cenzusoknak meg nem felelő, írni-olvasni tudó, 24. 
életévüket betöltött férfi akra általában kiterjesztet-
te volna /egy szavazattal/, sőt az analfabétáknak 
is biztosította volna a szavazás lehetőséget oly mó-
don, hogy ők „ősválasztóként” tízen választhattak 
volna egy választási megbízottat /elektort/, azaz 
szavazatuk 1/10-et ért volna. Bár a javaslat ezzel 
2,6 millióra növelte volna a választásra jogosultak 
számát, a pluralitás miatt minden oldalról komoly 
támadások érték, és végül Andrássy úgy döntött, 
hogy visszavonja azt.

Az 1910-es évek végén már egyre nyomasztóbb 
követelmény volt a választójogi törvény módosítá-

A 15 évesnél idősebb, írni-olvasni nem tudó népesség aránya anyanyelv és életkor szerint 1900-ban (%)

Nemzetiség

Korcsoport

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–

Magyar 12,1 13,0 19,1 25,1 29,6 38,2 44,8

Német  8,3  8,2 12,0 14,8 17,3 22,7 28,6

Szlovák 18,2 19,8 25,7 33,5 41,9 56,1 66,5

Román 59,0 60,5 68,8 75,8 81,2 87,4 91,8

Rutén 68,2 75,1 83,4 86,6 90,2 94,7 95,8

Horvát 15,8 18,5 26,0 32,2 40,1 58,4 68,5

Szerb 30,7 34,0 40,0 47,2 55,6 67,5 74,0

Egyéb 33,4 33,7 39,6 48,1 51,5 59,8 64,7

Együtt 25,1 28,2 38,1 46,1 52,9 61,2 67,0
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sának az igénye/kényszere. A nemzetközi, euró-
pai tendenciák nyomán és nyomására Lukács László 
/1850. 11. 24.–1932. 02. 23./ miniszterelnök/1912. 
04. 22.–1913. 06. 10./ 1912 decemberében az Or-
szággyűlés elé terjesztette a választójogi törvény-
javaslatát. A Lukács-féle választójogi javaslat szerint 
a népiskolát elvégzett önálló iparosok és kereske-
dők, továbbá a 20 korona adót fi zető vagy nyolc 
hold földdel rendelkező írni és olvasni tudó s a 40 
korona adót fi zető vagy tizenhat hol földet birtok-
ló analfabéta felnőtt férfi ak kaptak volna szavazati 
jogot.33 A szavazók száma ezáltal országosan 74%-
kal, Erdélyben pedig 140%-kal emelkedett volna. 
Ezen belül az erdélyi magyar választók száma 
101%-kal, a németeké 183%-kal, a románoké pedig 
195%-kal nőtt volna. Noha országos szinten a ja-
vaslat biztosította volna a magyar választók relatív 
többségét, az erdélyi birtokokkal rendelkező Beth-
len István /1874. 10. 08.–1946. 10. 05./ tiltakozott. 
Bethlen a magyar lakosság választójogának kiter-
jesztését nem ellenezte. A fő kifogása az volt, hogy 
nem differenciált a magyarság és a nemzetiségi la-
kosság között. Részletes számításokkal bizonyítot-
ta, hogy a javaslat törvénnyé válása esetén Erdély 
magyar választói többségű megyéinek száma 9-ről 
6-ra csökken, a román többségű megyéké pedig 
2-ről 6-ra fog emelkedni. Sőt még nagyobb válto-
zásokkal szükséges számolni, mert az analfabétiz-
mus román lakosságon belüli aránya /1910-ben 
67%/ rohamosan csökkenni fog, amit a magyarság 
és a szászság műveltségi szintjének emelkedése 
/1910-ben 28, illetve 8%-os/ egyáltalán nem tud 
ellensúlyozni. A választójogi törvénytervezet – el-
fogadása esetén – Erdély magyarságát kiszolgáltat-
ná a nemzetiségeknek, s lehetővé tenné, hogy „Er-
dély magyarsága majorizáltassék a románok által.” 
Bethlen a leghelyesebbnek azt tartotta, ha az új tör-
vény – Andrássy 1908-as tervezetéhez hasonlóan – 
plurális jelleggel készült volna el. Javasolta, hogy 
azokban a megyékben, amelyekben a 24 éven felüli 
férfi lakosság 50%-a nem végezte el a négy elemit 
/a 15 erdélyi megyéből tehát 10-ben/, a választó-
jog általános feltétele ne az írni és olvasni tudás, 
hanem a négy elemi elvégzése legyen.34 A javaslat 
vitájában Tisza István úgy vélekedett, hogy „maga 
az a tény…, hogy valaki valamennyire képes írni 
és olvasni, egyáltalában nem nyújt garanciát, hogy 
az illető a műveltségének és ítélőképességnek az-
zal a minimuvával rendelkezik, amely politikai 

33 Pölöskei Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti 
ellenzék 1910-1914.Bp.148.p.
34 Bethlen István gróf: A választójog reformja és Erdély 
I-II. Magyar Hírlap, 1913. február 11. és 12.

jogok észszerű gyakorlásához mellőzhetetlenül 
szükséges…Hiszen mi sem könnyebb, mint a még 
el nem aggott férfi ak nagy részét megtanítani az 
írás-olvasásának….számba jövő szerény mértéké-
re. A legnagyobb eréllyel fognak e föladathoz látni 
éppen a legveszélyesebb körök, a szervezett, fele-
kezeti, nemzetiségi és osztályharc intézői. Tömege-
sen fog éppen a legaggályosabb választók száma 
szaporodni s arra fogunk ébredni, ha nem az első, 
hát a második általános választás alkalmával, hogy 
halomra dől az írás-olvasás kritériumában keresett 
minden garancia.”35 Lukács választójogi törvény-
javaslatának vitájáról, Apponyi Albert /1846. 05. 
29.–1933. 02. 07./ vezetésével kivonult az ellenzék. 
A kormányzati többség által, 1913. január 21-én el-
fogadott választójogi törvényről, az ellenzék egyik 
vezéralakja, Vázsonyi Vilmos /1868. 03. 22.–1926. 
05. 29./ 1913. január 21-én az Aradon tartott beszé-
dében a következőket mondta: „A mi választójogi 
küzdelmünk Magyarországon nem a konzervatív 
irány küzdelme a radikális irány ellen, mert hiszen 
a Kristóffy-féle javaslat szerint is kimaradt volna a 
polgárok sorából 1.272.000 huszonnégy éven felüli 
magyar férfi , aki a javaslat előterjesztésének idejé-
ben nem tudott írni és olvasni. Hiszen az egyesült 
ellenzék tervezete szerint 2.400.000 volna a válasz-
tók száma és még így is, tehát a már körülbelül 
4.521.000-et kitévő huszonnégy éven felüli férfi ak 
sorából még mindig kimaradna a választók közül 
1.851.000. Hát, tisztelt uraim, …nem arról az álta-
lános, egyenlő és titkos választói jogról van szó, 
amely már diadalmasan végigjárt egész Európán, 
meghódította…Ausztriát is.”36 Az 1913. január 21-
én az elfogadott, 1913. évi XIV. nyilvántartás alatt 
becikkelyezett jogszabály, továbbra is korlátozott 
és még mindig csak a férfi akra kiterjesztett válasz-
tójogot irányzott elő. Ugyanakkor szavazhattak 
azok az analfabéták is, akik a törvényben megha-
tározott anyagi, illetve vagyoni cenzussal rendel-
keztek.

A választáshoz való jogosultság a következő 
esetekben illette meg a lakosságot. Választhattak
 – azon analfabéták, akik legalább 40 korona adót 

fi zetnek, vagy legalább 16 hold földbirtokkal ren-
delkeznek
 – azon írni-olvasni tudók, akik 20 korona adót fi -

zetnek vagy 8 hold földbirtokkal rendelkeznek

35 Gróf Tisza István összes munkái. Első kötet. 
I. Tanulmányok és értekezések. II. Naplószerű 
feljegyzések. Bp. Franklin – Társulat, 1928, 222–223.p.
36 Vázsonyi Vilmos beszédei és írásai. Első kötet. Bp. Az 
Országos Vázsonyi-emlékbizottság kiadása, 1927, 498.p.
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 – azon iskolázottak, akik a népiskola hatodik osz-
tályát elvégezték és legalább 30 évesek, valamint 
önálló iparosok-kereskedőt vagy már adót fi zetnek

 – azon iskolázottak, akik középiskolát végeztek és 
legalább 24 évesek

A1913. évi XIV. törvény az első volt, amely már 
részben titkossá tette a választást. Ugyanis előírta, 
hogy Budapesten és a törvényhatósági jogú váro-
sokban titkos, az ország többi részén nyílt válasz-
tásokat kell tartani.

Az 1913-as választójogi törvény alkalmazásá-
ra nem került sor, mert az Országgyűlés a háború 
alatt meghosszabbította a képviselők mandátumát. 
A számos elégedetlenséget szült, választójog tör-
vényi szabályozása nem került le a napirendről, sőt 
felerősödött. IV. Károly /1887. 08. 17.–1922. 04. 01./ 
király /1916. 12. 30.–1918. 11. 13./ április 28-án ki-
rályi kéziratot intézett Tisza Istvánhoz, amelyben 
arra kérte, hogy új törvényjavaslatot készítsen el 
és terjesszen elő. Tisza, aki választójogi törvényja-
vaslatát nem volt hajlandó abban a szellemben elő-
terjeszteni, ahogy azt a királyi kézirat megjelölte, 
1917. május 23-án beadta lemondását.37 Az ellenzék 
– Demokrata Párt, Függetlenségi és negyvennyol-
cas Párt, Keresztényszocialista Párt, Radikális Párt 
– úgy döntött, hogy félretéve nézetkülönbségeiket, 
az új törvény megalkotása érdekében választójogi 
blokkban egyesül. Az 1917. június 6-án megalakult 
blokk ülésén Vázsonyi Vilmos megfogalmazta a fel-
adatokat, a célt, továbbá a követelést, hogy válasz-
tójogi kormány alakuljon meg.

A király Eszterházy Móricot /1881. 04. 27.–1960. 
06. 28./ bízta meg kormányalakítással /1917. 06. 
15.–1917. 08. 23./aki vállalta az általános és titkos 
választójog megalkotását. Vázsonyi Vilmos /válasz-
tójogügyi/ miniszter lett38 aki elkészítette a megal-
kotandó választójogi reformtervezetet. A 24. élet-
évre leszállított választójogi korhatárt tartalmazó 
javaslatát tizenegy pontban foglalta össze, amely 
többek között tartalmazta, hogy:

„2. A korhatáron kívül a választójog gyakorlá-
sának általános kelléke az írni és olvasni tudás.

37 A német birodalmi gyűlés választójoga, még 
Bismarck alkotása, sokkal demokratikusabb volt, mint 
Tisza 1913. évi választójogi törvénye és a király úgy 
látta, hogy a demokratikus haladásban Magyarország 
sem maradhat el. Lásd: Vázsonyi Vilmos beszédei 
és írása. Második kötet. Bp. Az Országos Vázsonyi-
emlékbizottság kiadása, 1927. 82.p.
38 Vázsonyi Vilmos zsidó származású volt. 
A kinevezése világszenzációnak számított. Nem 
csak itthon jelentette a demokrata eszmék diadalát, 
de világszerte úgy tekintették, mint Magyarország 
demokratikus megújhodásának bizonyosságát.

3. Az írás-olvasástudásnak igazolása nem kí-
vántatik meg mindazoknál, akik elvégezték az ele-
mi iskola hat osztályát. Megjegyeztetik, hogy pozi-
tív kilátás van arra, hogy a hat elemi osztály helyett 
négy elemi osztály fog koncedáltatni. Akik tehát 
ezen elemi iskolai képzettséget igazolják, azok – 
természetesen a korhatár szerint – minden egyéb 
jogcím nélkül választók.

4. Az írás és olvasás tudásának igazolása nem 
kívántatik meg továbbá, tehát minden egyéb jog-
cím igazolása nélkül választók az iparigazolvá-
nyos önálló iparosok, kereskedők, stb.

5. Az írni-olvasni tudás igazolása nem kívánta-
tik meg éppúgy, mint fentebb s így minden egyéb 
jogcím igazolása nélkül választók az ipari munká-
sok, amennyiben betegsegélyező pénztáraknak, 
bányatársládáknak, vállalati pénztáraknak és ha-
sonlóknak bizonyos időn keresztül tagjai, vagy 
pedig igazolják egyéb elfogadható módon, hogy 
állandó ipari munkások…

6. A választók az ugynevezett Károly-kereszte-
sek ezeknek nem kell bizonyítani az írást-olvasást.

7. Az írás-olvasás igazolása nélkül választók 
mindazok, akik a hadseregben altiszti rendfokoza-
tot értek el.

11. A nők választójogára nézve elvi akadály 
nincs, de tényleges megvalósításának formája még 
nem forrott ki. A kérdés elintézésének nehézsége 
az, hogy a nők választójogát nem lehet kizárólag a 
magasabb műveltséghez, diplomához kötni, mert 
így antidemokratikusan hatna….Anélkül, hogy 
erre kötelező ígéret történt volna, szóban forgott 
az a gondolat, vajjon nem lehetne-e az elesett har-
cosok családfenntrató özvegyeinek választójogát, 
a harcosok választójogának mintegy pandantjául 
és azoknak a nőknek választójogát megteremteni, 
akik a háborúban tettek szolgálatot.”39

Betegségére hivatkozva, Esterházy Móric le-
mondott. A király, 1917. augusztus 23-án Wekerle 
Sándort /1878. 06. 26.–1963. 12. 23./ bízta meg a 
kormányalakítással. Vázsonyi 1918. 01. 25-ig tár-
ca nélküli /választójogügyi/ miniszterként, majd 
1918. 01. 25.–1918. 05. 08.-ig igazságügyminiszter-
ként vett részt a Wekerle-kormány /1917. 08. 23.–
1918. 10. 31./ munkájában.

Vázsonyi választójogi törvénytervezete nagy és 
éles vitát váltott ki az Országgyűlésben. A nézet-
különbség az írni-olvasni vagy a magyarul írni-ol-
vasni tudás kérdése körül csúcsosodott ki. Tisza 
István, aki ugyan lemondott a miniszterelnökségről 

39 Vázsonyi Vilmos beszédei és írása. Második kötet. 
Bp. Az Országos Vázsonyi-emlékbizottság kiadása, 1927, 
94–95.p.
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és 1917. augusztus 10-én frontszolgálatra vonult, 
elszántságát és akaraterejét demonstrálva, mint az 
Országgyűlés többségét adó Nemzeti Munkapárt 
elnöke, rendszeresen részt vett az üléseken. Tisza 
és Vázsonyi között gyakorta bontakozott ki vita. 
Különösen fi gyelemreméltó volt az, amely az Or-
szággyűlés 1918. július 11-i ülésén hangzott el.

„Vázsonyi Vilmos:…Először is leszek bátor felol-
vasni gróf Tisza István igen tisztelt képviselő úrnak 
1913 márczius 6-án tartott képviselőházi beszédé-
nek egy részét, melyben a magyar írás-olvasás álta-
lános kellékéről a következőket méltóztatott mon-
dani: /Olvassa/ »A magyar nemzet a választójog 
megalkotása terén sem hagyhatja el a teljes egyen-
jogúság nemes bázisát. Nem állíthat fel a czenzus-
ban különbségeket országrészek szerint…« – mint 
megtörtént – »és nem alkothat olyan dispoziczió-
kat, amelyek a politikai érvényesüléstől megfoszt-
ják e hazának nem magyar ajkú polgárait. Épp 
ezért nem is lehetnék soha híve annak az álláspont-
nak, amely a választói jog gyakorlását a magyarul 
írni és olvasni tudástól teszi függővé.« /Zaj a jobb-
oldalon. JHlnö7c csenget / »Én óhajtom, hogy ez or-
szág minden polgára megtanuljon magyarul írni és 
olvasni. Nem mintha ezzel magyarosítani akarnék, 
bocsánat a kifejezésért, majdnem együgyű illúzió-
nak tartom, ha valaki azt hiszi, hogy magyarosított 
azáltal, hogy megtanította a haza nem magyar ajkú 
polgárait írni és olvasni.

Gróf Tisza István: Természetes!
Vázsonyi Vilmos: »Sok tekintetben talán’ még el-

lenkező czélt érünk el ezzel, mert erősítjük őket a 
kultúra terén és szerintem a kulturális fok emelke-
dése a nemzeti érzésnek emelkedésével jár. En te-
hát azt tartom, hogy igen végzetes hiba volna bár-
kinek ettől a magyarosodást remélni és hiba volna 
…félteni ettől a nemzetiségeket.”40

Bethlen István statisztikai adatok felsorakoztatá-
sával támadta Vázsonyi törvényjavaslatát. Hasonló-
an mint 1913-ban, a Lukács-féle törvényjavaslat tár-
gyalásakor, ismét annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy ez a törvényjavaslat is „az egyéb írni 
és olvasni tudóknak…az alacsonyabb kultúrának 
és elsősorban a nemzetiségeknek adott előnyt”. Ér-
demes hosszabban is idézni a felszólalásból. „Meg-
győződésem szerint – mondta Bethlen – az egyéb 
írni és olvasni tudóknak adott választói jogcím az 
alacsonyabb kultúrának és elsősorban a nemzetisé-
geknek adott előnyt, amit vagyok bátor a követke-
ző számadatokkal bizonyítani /Halljuk! Halljuk!/ 
az egész országban feltalálható ún. egyéb írni és 
olvasni tudók 13%-át teszik ki az összes írni és ol-

40 Képviselőházi napló. 1910–1915. XL. köt., T. 
Kiss Tamás: Analfabétizmus elleni küzdelem 
Magyarországon az 1920-as években: Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskola Évkönyve 1998/99./Szerk. 
Kovátsné Németh Mária/, Gyôr: Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskola, 1999, 96–110. p.

Bethlen felszólalásában elhangzott statisztikai hivatkozások táblázatba foglalása szerint:

Városok/megyék Az egyéb írni és olvasni tudók népességhez viszonyított %-os aránya
Budapest  4,2
Sopron  2,7
Moson megye  4,3
Veszprém megye  4,7
Győr megye  7,2
Szolnok-Doboka megye 44,3
Alsó-Fehér megye 20,6
Hunyad megye 30,5
Kolozs megye 27,6
Beszterce-Naszód megye 21,2
Torda-Aranyos megye 30,1
Kisküköllő megye 20,0
Arad megye 22,5
Krassó-Szörény megye 22,2
Máramaros megye 31,5
Szilágy megye 33,7
Ugocsa megye 31,2
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vasni tudóknak, tehát azoknak, akik elemi iskolát, 
annak négy vagy hat osztályát végezték. Ha ezt a 
számot, amely egy átlagszám, felbontjuk nemzeti-
ségiek szerint, azt látom, hogy az egyéb írni és ol-
vasni tudók között a magyarság szerepel 11%-kal, 
az oláhok azonban 30%-kal, a rutének 14%kal, ami 
annyit jelent, hogy miután az egyéb írni és olvasni 
tudók minden szelekció nélkül, a magyar állam-
nyelv szelekciója nélkül kerülnek bele a választó-
jogba, a nemzetiségek nagyobb számban, sokkal 
alacsonyabb kultúrfok mellett is juthatnak ehhez a 
joghoz, mint a magyarság…”

„…azt hiszem bizonyítottam, hogy ezeken a 
területeken az egyéb írni és olvasni tudók sokkal 
nagyobb számban lévén képviselve, éppen a nem-
zetiségek között, a nekik juttatott jogcím olyan, 
amely elsősorban a nemzetiségeknek kedvez és 
pedig alacsonyabb kultúra révén, mert én azt hi-
szem, hogy azok, akik semmiféle elemi iskolát 
nem végeztek, ha nem valamilyen úton-módon 
véletlenül írni és olvasni megtanultak, nem kép-
viselhetnek olyan kultúrfokot, mint azok, akik 
négy-hat elemi iskolát végeztek.” Bethlen szerint, 
ha az analfabéták megtanulnak ilyen-olyan kurzu-
sokon írni és olvasni, akkor a törvényjavaslat mint-
egy 80%-ukat eresztette volna be a választók közé. 
Figyelmeztette a képviselőket, hogy „A királyhág-
óntúli részekben a javaslat szerint összesen 324.000 
analfabéta van, ezek között 64.000 magyar, 4400 
német és 246.00 román. Ezekből…választó ösz-
szesen 16.400, magyar 6400, német 300, oláh 9521. 
Ha ezeket levonom az analfabéták összes számá-
ból, akkor marad olyan analfabéta, aki Erdélyben 
választójoghoz még ezentúl juthat: 308.000. ebből 
magyar 57.000, német 4174, oláh 236.648… a javas-
lat szerint szembeállítva a két számot, volna tehát 
132.000 magyar választó, szemben 57.000 magyar 
analfabétával és lenne 83.000 oláh választó, szem-
ben 236.000 oláh analfabétával.”41 Bethlen, a statisz-
tikai adatok segítségével, az ország 1910-es iskolá-
zottsági térképe alapján próbált érvelni. Arra hívta 
fel a képviselők fi gyelmét, hogy Nyugatról Kelet 
felé haladva szembetűnő a népesség és ezen belül 
a magyar ajkú lakosság létszámához viszonyított 
analfabéták növekvő százalékos aránya. Ugyan-
akkor hangot adott annak a közvélekedésnek is, 
amely tulajdonképpen mindig erősen megkérdő-
jelezte az analfabéta kurzusok értékét. Kimondat-
lanul utalt arra, hogy a számok inkább statisztikai 
adatok, mint valós eredményeket tükröző muta-

41 Bethlen István gróf beszédei és írásai. Első kötet. 
Válogatott beszédei. Bp. Genius Könyvkiadó R.-T. 
Kiadása, 1933, 148–149. p.

tók. Az erdélyi politikus, Bethlen úgy látta, hogy a 
magyar politikai érdek azt kívánja, hogy különb-
séget szükséges tenni a magyarországi analfabéták 
között aszerint, hogy azok milyen nemzetiségűek.

Korszerű és fi gyelemre méltó volt a Vázsonyi-fé-
le törvényjavaslatban a nők választójogának el-
ismertetésére történt törekvés. A nők művelődési 
jogainak elfogadtatása a közvéleménnyel, illetve a 
politika irányítóival szorosan a korabeli nőemanci-
pációs küzdelmekhez kapcsolódó folyamat részét 
képezte, sőt azok egy területét jelentette. Magyar-
országon csakúgy, mint a világ más részein, előbb 
kaptak jogot a nők az intézményes tanulási formák-
hoz, mint politikai vagy jogi téren. A nők korabeli 
magyarországi műveltségi viszonyaira – bizonyos 
mértékben – a népszámlálások írni-olvasni tudó 
népességre vonatkozó statisztikáiból lehet követ-
keztetni. Az adatok alapján 1870-ben a nők 25,01%-
a, 1880-ban 35,81%-a, 1890-ben pedig 46,49%-a 
tudott olvasni és írni. Más kimutatás szerint 1900-
ban Magyarországon /Horvátország és Szlavónia 
nélkül/ 1880-ban a nők 30,1%-a, 1890-ben 39,0%-a 
1900-ban pedig 46,7%-a tudott írni és olvasni. Az 
1910-es népszámlálási kimutatás ugyanezeket az 
adatokat tartalmazta, kiegészítve az újonnan ka-
pott 54,4%-os adattal.42

Wekerle nehéz helyzetbe került. A törvényjavas-
lat elfogadása csak a parlamenti többséget képező 
Tisza István által vezetett Nemzeti Munkapárt se-
gítségével volt lehetséges. A választójógi törvény-
javaslat vitája végül is kompromisszummal zárult. 
Wekerle védte az eredeti változatot, Bethlen a saját-
jához ragaszkodott. Tisza István, aki visszavonult a 
politikai élettől, mert a frontokat járta – helyette a 
Nemzeti Munkapártot is Balogh Jenő /1864. 05. 14.–
1953. 02. 15/, Klebelsberg Kuno /1875. 11. 13.–1932. 

42 Dinamikus viszonyszámokat számítva az 
látszik, hogy 1880-90 között jelentősebb volt az 
írni-olvasni tudók nők arányának emelkedése, 
mint a későbbi évtizedekben. A korabeli adatokat 
nehéz összevetni, a nemzetközi összehasonlításokat 
pedig meglehetős óvatossággal lehet tenni, ugyanis 
mindenütt. 1./ más időpontokban. 2./ más mutatók 
alapján. 3./ más népességrészekre vonatkozóan 
készítettek adatfelvételeket, amelyek csak tendenciák 
megállapítására használhatóak. Például a párizsi kamara 
szerint 1860-67 között a francia nők 57%-a tudott írni. 
Belgiumban ebben az évtizedben 3 analfabéta férfi re 
5 analfabéta nő jutott; Oroszországban 1897-ben a 10 
évnél idősebb nők 12,4%-a volt írni-olvasni tudó, és a 
férfi ak 35,7%-a. A nyugat-európai adatokkal összevetve 
a magyarországi nők mintha „hátrányban” lettek volna 
műveltség tekintetében a XIX. század 2. felében. /
Forrás: http://iqdepo.hu/dimenzio/21/21-05-01.html /
letöltve: 2011. november 18./
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10. 11./ és Teleszky János /1868. 09.15.–1939. 06. 
13./ vezette – rendszeresen részt vett az Ország-
gyűlés ülésein, hozzájárult, hogy a választójogi 
törvény alapjogcíme csak az írás – olvasás tudása 
legyen. Wekerle a május 7-én megtartott miniszter-
tanácsban arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
elfogadja Tisza javaslatát, a műveltségi cenzus fel-
emelését a négy elemiről a hat elemire. /Szükséges 
megjegyezni, hogy a népesség túlnyomó többsége csu-
pán a négy elemit végezte el./ A választói joggal ren-
delkezők száma az eredeti előterjesztéshez képest, 
közel egy millióval, azaz 3 millió 600 ezerről, mint-
egy 2 millió 700 ezerre csökkent.43

Vázsonyi nemcsak nem értett egyet a meghozott 
törvénnyel, de attól el is határolta magát. Az új We-
kerle-kormányban 1818. május 8-tól – már, mint igaz-
ságügyminiszter – nem vállalt szerepet, lemondott. 
Közrejátszott ebben Wilson, az Amerikai Egyesült 
Államok elnökének, tizennégy pontban összefoglalt 
üzenete is. Vázsonyi a választójog megalkotásában 
látta az erre adható demokratikus üzenetet.

A világháború befejezését követően az Ország-
gyűlés – Nagy Nemzeti Tanács – felhatalmazása 
alapján 1918. november 23-án a Károlyi-kormány 
/1918. 10. 31.–1919. 01. 19./„1. Néptörvény”-ként 
tette közzé a maga választójogi rendeletét, fel-
tételezve, hogy azt a békekötés során fi gyelembe 
veszik a győztes hatalmak. A rendelet elvileg és 
lényegében általános, titkos, egyenlő és közvetlen 
választójogot biztosított, amely kiterjedt a nőkre is, 
jóllehet megkülönböztetést tett nők és férfi ak között. 
Míg a férfi ak 21, a nők csak 24 éves koruktól bírtak 
választójoggal és a rendelet a nőktől megkövetelte 
az írni-olvasni tudást is. Az 1918/I –es néptörvény 
alapján egyetlen választás megtartására sem került 
sor, ám a jogszabály így is jelentősnek számított, 
mert tartalmazta a titkos választáshoz való jogot.

A különféle belpolitikai manőverek következ-
tében hatalomra került kommunisták kikiáltotta 
Tanácsköztársaság 1919 augusztusi bukása után, 
november 17-én új választási jogszabály született. 
Friedrich István /1883. 07. 01.–1951. 11. 25./ kormá-
nya /1919. 08. 15.–1919. 11. 24./ új rendeletet al-
kotott, melyet a Huszár Károly /1882. 09. 10.–1941. 
10. 29./ féle kormány /1919. 11. 24.–1920. 03. 15./ 
5985/1919. sz. rendelete alapjaiban változtatott 
meg. Huszár az antant kifejezett kérésére, általános, 
egyenlő és titkos választójogot vezetett be. A tárgy 
kapcsán hozott rendelet – mely számos tekintetben 
tükrözte az 1918/1. Néptörvényt – kimondta az ál-
talános, egyenlő és titkos választójogot, mely sze-
43 A választójog a bizottságban. Budapesti Hírlap, 1918. 
május 16.

rint, minden 24. életévét betöltött férfi , ha Magyar-
ország a születési helye, és legalább hat éve magyar 
állampolgársággal bírt, és legalább fél éve ugyan-
abban a községben lakik, ott lakással rendelkezik 
választópolgárnak minősült. Ugyanakkor cenzust 
húzott meg a nők és a férfi ak között. A rendelkezés 
továbbra is különbséget tett a férfi ak és a nők kö-
zött. Választhat az a minden 24. életévét betöltő nő 
is, aki a férfi aknál előírt feltételek mellett bármely 
hazai élő nyelven írni és olvasni tud. A választás 
titkos. A Friedrich-kormány rendelete alapján tartot-
ták meg 1920 januárjában az ún. „nemzetgyűlési 
választásokat” /a főrendiház megszűnésével az 
Országgyűlést átmenetileg Nemzetgyűlésre nevez-
ték át, a felsőház 1926. évi helyreállításáig/. A vá-
lasztáson több mint hárommillió választópolgár 
szavazhatott, és ekkor járultak először az urnához 
parlamenti választásokon nők Magyarországon.

Az állami szerepvállalás intenzívvé válása
A dualizmus időszakának társadalmi törekvései 
nyomán és kormányzati erőfeszítések következté-
ben jelentősen csökkent Magyarországon az anal-
fabéták száma. Azonban az írni és olvasni tudás, 
mint politikai probléma az első világháborút lezá-
ró, 1920. június 4-én aláírt és a magyar jogrendszer-
ben az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel beiktatott 
trianoni békediktátum után is napirenden maradt, 
sőt felerősödött.

Az 1920. évi népszámlálás44 kimutatása szerint 
az ország lakosságának 15,2% volt analfabéta.

Az 1920. évi népszámlálás adatai azt mutatták, 
hogy a 12-19 évesek rétegében 6,6%, a 20-39 élet-
év közöttiek között 17,8%, a 60. életéven felüliek 
esetében pedig 35,4% az analfabéta. A statisztika 
arra is ráirányította a fi gyelmet, hogy az analfa-
bétizmus szorosan összefügg az egyes társadalmi 
rétegek gazdasági és műveltségi szerkezetével. 
A vallási felekezethez tartozás szerint az országos 
számarányoknál nagyobb számú analfabétát mu-
tattak a görög katolikusok, akik a lakosság 2,2%-
át, az analfabétáknak azonban a 4,2%-át és a római 
katolikusok, akik 63,9%-os lélekarány mellett az 
analfabéták 68,6%-át ölelték fel. Középen helyez-
kedtek el a reformátusok, 21,0%-os arányszám 
mellett 19,5% analfabétával, amíg az evangéliku-
sok 6,2%-os lélekarányszámuk mellett csupán 3,3% 
analfabétával számolhattak. A zsidók 5,9%-os lé-
lekarányszámuk mellett 1,3%-os analfabéta hánya-
dossal rendelkeztek. A statisztika szerint a városi 
törvényhatóságokban a lakosság 8,4%-a, a megyei 

44 Közművelődés, 1924, 68. p.
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városokban 14%-a, a községekben 20,8%-a volt az 
írástudatlan. Még nagyobb volt a különbség a bel-
területen és a tanyán élők analfabétái között. Az 
utóbbi település szerkezetében lakók között a hat 
életéven felüliektől számítva a lakosság 37-38%-a 
analfabéta. A legkevesebb írni-olvasni nem tudó az 
ország északnyugati részében /Sopron, Győr, Vas 
vm/ valamint Szolnok és Szeged közötti területen 
volt található. Számszerűsítve: Magyarország 7 
980 000 lakosából a hat éven felüli írni-olvasni nem 
tudó lakosból 1 092 000 analfabéta.

A dualizmuskori Magyarország kormányainak 
politikái, a társadalomban jelentkezett szocialis-
ta és radikális polgári mozgalmak, a Tanácsköz-
társaság rövid, de autoriter időszaka, a trianoni 
békediktátum következményei alapján és nem 
utolsósorban az 1920. évi népszámlálást köve-
tően Klebelsberg Kuno azt a következtetést vonta 
le, hogy „A politikai demokrácia nem lehet üdvös 
egy nemzetre akkor, ha a kultúrdemokrácia nem 
készíti elő. Csak az olyan nemzetnek a tömegei 
dönthetnek öntudatosan sorsukról, amelyeknek 

Analfabéta a lakosságnak
Ssz. Vármegye %
1. Szabolcs vm 29,0
2. Szatmár vm 26,1
3. Arad vm 25,6
4. Csongrád vm 24,4
5. Bereg vm 21,6
6. Torontál vm 21,1
7. Heves vm 20,9
8. Bács-Bodrog vm 20,8
9. Jász-Nagykun-Szolnok vm 20,5
10. Zemplén vm 19,9
11. Hajdú vm 19,8
12. Csanád vm 19,3
13. Ung vm 18,6
14. Bihar vm  18,35
15. Nógrád vm 17,8
16. Borsod vm 17,6
17. Abaúj vm  17,45
18. Zala vm 16,7
19. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm 15,9
20. Békés vm 14,1
21. Fejér vm 14,6
22. Somogy vm 14,8
23. Tolna vm 13,3
24. Hont vm 13,7
25. Baranya vm 13,8
26. Gömör-Kishont vm 12,1
27. Esztergom vm 12,0
28. Veszprém vm 11,6
29. Győr vm 11,3
30. Komárom vm 11,2
31. Vas vm  9,8
32. Moson vm  9,5
33. Sopron vm  8,1
34. Budapest  5,3
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megvan ehhez az intelligenciájuk… Ehhez pedig 
nem elég írni, olvasni és számolni, hanem ehhez 
az ismeretanyagnak, de még inkább a gondolko-
dási és ítélőképességnek nagyobb foka kell…”45 
Klebelsberg Kuno belügyminiszterként /1921. 12. 
03.–1922. 06. 16./ összeállított választójogi ter-
vezete alapján Horthy Miklós /1868. 06. 18.–1957. 
02. 09./ kormányzó /1920. 03. 01.–1944. 10. 16./ – 
Bethlen István miniszterelnök /1921. 04. 14.–1931. 
08. 24./ javaslatára – 1922. február 16-án feloszlatta 
a Nemzetgyűlést.46

Az új választási jogszabályt tartalmazó 
2200/1922. számú miniszterelnöki rendelet 1922. 
március 2-án került közzétételre, és három hónap-
pal később – 1922. május 28 és június 11 közt – már 
választásokat is tartottak. A rendelkezés szigorí-
totta a feltételeket. A férfi aknál 24 éves korhatárt 
írt elő, tízéves magyar állampolgárságot, kétéves 
helyben lakást, négy elemi végzettséget. A nőknél 
a korhatár 30 év lett, s a férfi akéhoz azonos feltéte-
lekhez még továbbiak járultak: férjezett és legalább 
három gyermeke van, vagy saját keresetből tartja 
fenn magát, aki főiskolát, egyetemet végzett az 30 
életév alatt nem szavazhatott. A rendelet a rész-
ben titkos választást vezette be, vagyis visszatért 
az 1913-as törvény szelleméhez. A részben titkos 
választás azt jelentette, hogy községenként /sza-
vazókörönként/ Budapesten és a törvényhatósági 
városokban arányos képviseleti rendszer szerint, 
lajstromos szavazással, titkosan, a többi választó-
kerületben nyílt szavazással történt a voksolás. 
A nyílt választások nem voltak kötelező érvényű-
ek, a titkos választást azonban kötelezővé tette a 
rendelet. A választójoggal bírók száma 1920-hoz 
mérten háromnegyed millióval csökkent. Klebels-
berg még 1928-ban is úgy vélte, hogy belügymi-
niszterként meggyőződéssel működött közre a 
Friedrich-kormány választási rendeletének mó-
dosításában, amely szerinte a legszélsőségesebben 
általános, titkos választáson alapult és nem volt 
összhangban a magyar tömegek értelmi szintjével.

45 Gróf Klebelsberg Kuno beszédei cikkei és 
törvényjavaslatai. 1916–1926, Bp. Az Atheneaum 
Kiadása, 1927, 365. p.
46 1918 és 1927 között volt az Országgyűlés elnevezése 
Nemzetgyűlés.

Számadatok bizonyítják, hogy az iskolázottság 
és a demokrácia gyakorlása között szoros össze-
függést valló Klebelsberg Kuno valóban jelentős erő-
feszítéseket tett az analfabétizmus felszámolása 
érdekében. A dualizmuskor liberális /szabadel-
vű/ oktatási rendszerében nevelkedett kultusz-
miniszter /1922. 06. 16.–1931. 08. 24./ számos vo-
natkozásban követendő példának tekintette Eötvös 
elképzeléseit és törekvéseit. A népiskolák tömeges 
építésével és működtetésével, a felnőttoktatás /
iskolán kívüli népművelés/ állami támogatásával 
sikerült is jelentősen csökkentenie az analfabéták 
számát.47 Karafi áth Jenő /1883. 07. 31.–1952. 05. 26./, 
aki nagyon rövid ideig a tárca vezetője volt /1931. 
12. 16.–1932. 10. 01./ az 1920 és 1930 közötti idő-
szak egyik legnagyobb eredményét éppen az anal-
fabéták számának csökkenésében látta.

Magyarországon az 1930. évi népszámlálás sze-
rint a hat éven felüli népességnek 9,6%-a volt anal-
fabéta. 1920-hoz képest a javulás jelentékeny.

A városokban csak 5% az analfabéta, a várme-
gyékben ellenben még 10,8%-a. Sopronban 2,5%, 
Budapesten 3,3% analfabéta. Az országban Nyu-
gatról Kelet felé haladva növekszik az analfabéták 
száma. Amíg Sopron vm-ben csak 4,1%, addig Sza-
bolcs és Ung vm-ben már 20%. A nők és a férfi ak 
viszonylatában analfabéta a férfi ak 7,9%-a, nőknek 
pedig 11,3%-a. Az elemi iskolát végzett legfi atalabb 
korcsoportok mutatták a legkedvezőbb arányokat. 
A 12-14 éveseknek csak 2,5%-a, a 10-11 éveseknek 
pedig csak 1,5%-a volt analfabéta. Ugyanakkor a 60 
éven felüliek közt 20% nem tudott írni és olvasni.48

Az a/na/lfabétizmus dualizmuskori „színe és visszája”
A magyarországi analfabétizmus 1869 és 1910 kö-
zötti történetének kutatási eredményeit igen rész-
letesen foglalta össze Dányi Dezső.49

47 Simon Gyula: Neveléspolitikai dokumentumok az 
ellenforradalmi rendszer időszakából. 1919–1931, Bp. 
1959. 25.p.
48 Uj Idők Lexikona. Első kötet. A-ALMAFA. Bp. Singer 
és Wolfner Irodalmi Intézet RT. Kiadása.1936, 369. p.
49 Dr. Dányi Dezső: Az írás-olvasás elterjedése 
Magyarországon, Demográfi a, 1964, 2. sz. és Dr. 
Mikes Gábor: A népesség műveltségi színvonalának 
megállapítása Magyarországon, 1869-1963, Demográfi a, 
1964, 2. szám. A kutatást a Központi Statisztikai Hivatal, 

Év Az analfabéták száma és a lakossághoz viszonyított %-a

1920 1 090 715 Vagyis a hat éves és azon felüli lakosság 15,2%-a analfabéta

1930   734 853 Vagyis a hat éves és azon felüli lakosság 9,6%-a analfabéta
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Dányi szerint az 1910-ig tartó fejlődést többek 
között azt bizonyította, hogy amíg a vizsgált kor-
szak kezdetén az ország központi területén volt 
a legmagasabb az írni-olvasni tudók arányszáma, 
addig a rákövetkező fél évszázad alatt éppen a 
peremrégiókban volt kimutatható a legnagyobb 
mértékű fejlődés. A 19. század közepén nem a le-
giparosodottabb magyar városok analfabétizmusa 
a legkisebb, hanem az iskolavárosoké, a régi kul-
túrcentrumoké. Debrecen, Sopron és Pécs például 
megelőzték Budát és Pestet. Feltehető, hogy a be-
vándorlók, nagyrészt írástudatlan napszámos- és 
cselédréteg még bő munkaalkalmat talált a pri-
mitív szervezettségű iparban és építkezéseknél és 
jelentős mértékben lerontotta a fejlődő városok 
kulturális szintjét. Később azonban ez a jelenség 
megszűnt és a városi népesség írástudatlanságát a 
munkásosztály nyomora idézte elő.

Dányi úgy vélte, hogy az analfabétizmus mér-
tékét és felszámolását nagymértékben az iskola-
hálózat nagysága és sűrűsége, továbbá egyes tájak 
gazdasági, valamint társadalmi viszonyai határoz-
ták meg. Legjellemzőbb példának tartotta, hogy a 
török által legjobban elpusztított és újratelepített 
déli területek kiemelkedő kulturális szintet értek el 
a 19. század közepére, mert a császári és a katonai 
közigazgatás itt már a 18. században sűrű iskola-
hálózatot létesített.

Dányi szerint a nemek közötti különbség az 
analfabétizmus terén is jól kimutatható volt. A nők 
analfabétizmusa 1910-ben is 10%-kal volt nagyobb, 
mint a férfi aké. Az egyes régiók minimális és ma-
ximális értékei között azonban nagyobb volt a kü-
lönbség. A vizsgált időszakban a két nem analfa-
bétizmusának csökkenése közel párhuzamosan 
haladt előre, illetve a nőknél csak az utolsó dekád-
ban gyorsult fel a fejlődés üteme.

A kutatásai alapján nem tartotta valószínűnek, 
hogy az analfabéta népesség nagyobb arányokban 
halálozott el, mint az írni-olvasni tudók. 1910-ben 
az életben lévő 60-70 évesek között 10-15 %-kal 
volt magasabb az írni-olvasni tudók aránya.

Az írás-olvasás tanítása még az általános tan-
kötelezettség és az állami iskolaügy kifejlődése 
után is jelentős mértékben az egyházak tevékeny-
ségéhez kapcsolódott. Az azonos vallású népesség 
analfabétáinak aránya nagymértékben hullámzott 
a tájak gazdasági vagy társadalmi adottságai sze-
rint. Ugyanakkor a felekezeti hovatartozás a 19. 
század második felében már nem alkotott számos 
különbségtevő tényezőt az írás-olvasás elsajátítása 
Móricz Miklós által vezetett Népességtudományi Kutató 
Csoportja 1964-ben fejezte be.

terén. A tömeges népoktatás kifejlesztése már nem 
az egyházi szervezettől függött.

Nagy Péter Tibor50 tanulmányában fi gyelemre 
méltó szemléleti és módszertani problémára hívta 
fel a fi gyelmet. A kutatásai során arra a következte-
tésre jutott, ha „merevnek” tekintjük a nemzetiségi 
hovatartozás kategóriáit akkor joggal lehet beszél-
ni szláv és román népesség jelentős hátrányáról, 
ha viszont a kategóriákat dinamikusan kezeljük, 
akkor a nemzetiségek fejlődése szempontjából lé-
nyegesen pozitívabb képet kapunk a dualizmus-
kori oktatáspolitikáról. Javasolta „újragondolni, 
újraelemezni a történeti Magyarország vonatko-
zásában a nemzetiség és iskolázottság leírását, hi-
szen az, hogy egy meghatározott időpontban pl. 
a „románok mennyivel iskolázatlanabbak, mint a 
magyarok” nemcsak az adott etnikai csoportokba 
születők különböző esélyei által meghatározott, 
hanem többféle értelemben is dinamikus: egyrészt, 
mert az egyén anyanyelvi csoporthoz tartozását 
befolyásolja az iskolázottsága; másrészt, mert sa-
ját etnikai altársadalmán belül alacsonyabb isko-
lázottságnak is ugyanaz a funkcionális értéke és 
haszna; harmadrészt, mert iskolázottsága az agg-
regátum saját történelmi idejében egy gyorsuló 
vagy lassuló javulás eredménye; negyedrészt, mert 
a vele még egy munkaerőpiacon lévő előző nemze-
dékbeliekhez képest más az értéke stb. stb.

Például a sokféleképpen elemezhető „nemzeti-
ségi iskolázottsági adatok” – nál nem csak a nem-
zetiség, de az iskolázottság is mást jelent, mint amit 
első ránézésre gondolnánk. „A Bereg megyei 50-59 
éves német férfi ak magas analfabetizmusa” adat 
teljesen egzakt: mégsem igaz belőle egy szó sem. 
Ugyanis: a „ Bereg megyei 50-59 éves német férfi -
ak” valójában leginkább jiddis anyanyelvű zsidók, 
akik szinte mind tudtak héber betűkkel írni és olvas-
ni, csak éppen az 1910-es népszámlálás az efféle 
írástudást nem jelezte. /Az 1910-es korabeli pub-
likált adatokból nem derül ki, csak kiszámolható, 
hogy a beregi férfi ak 6,2%-a volt német anyanyel-
vű zsidó, 2,6%-a pedig német anyanyelvű katoli-
kus./ Az pedig csak az 1941-es népszámlálásból 
derül ki, hogy a beregiek 6,7%-a jiddis anyanyel-
vű. /A zsidó, 1993, 97/ Bereg megyében az 1850 és 
1870 között született nemzedékben az izraeliták al-
fabetizmusának mértéke a reformátusokhoz /akik 
több mint 99%-ban magyar anyanyelvűek/ képest 
0,83-as alulreprezentációt mutat, az 1897–1900-ban 

50 Nagy Péter Tibor: Dinamikus, perszonalizált 
kategóriák: oktatas.uni.hu/szovegek/NPT/dinamikus
perszonalizaltkategoriak.doc /letöltve:2011. november 
19./
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születettek vonatkozásában már 1,05-ös felülrep-
rezentációt, azaz az ortodox zsidók latin betűs al-
fabetizmusa 1910-re a helyi magyar anyanyelvű 
reformátusoké fölé emelkedik. A zsidó gyerekek-
nek nem kevesebb, mint 88%-a állami iskolába jár, 
izraelita iskola egyáltalán nem működik.

Továbbá – fejtegette Nagy Péter Tibor – ami az 
utóbbi évtizedek történetírásában és neveléstörté-
net-írásában a történetesen magyar nemzeti iden-
titás számára sérelmes, a Van Swieten-féle 1770-es 
évekbeli, vagy Leo Thun-féle 1850-es évekbeli mo-
dernizáló és egyben németesítő lépések hasznait a 
magyar egyének, s ezért a magyar társadalom mo-
dernizációja szempontjából is nagyobbnak ítéli, 
mint e folyamat kárait. Azt állítjuk, hogy a néhány 
évtizeddel későbbi Trefort, Csáky, Wlassics vagy ép-
pen Berzeviczy Albert nevéhez kötődő történetesen 
a román, szerb, szlovák, rutén nemzeti identitás 
számára sérelmes modernizáló és egyben magya-
rosító lépések hasznait a román, szerb, szlovák, 
rutén egyének, s ezért a román, szerb, szlovák, ru-
tén társadalom modernizációja szempontjából is 
nagyobbnak ítéljük, mint kárait. Különösen azért, 

mert a történelmi következmény mindkét eset-
ben analóg: a magyar társadalom iskolázódott 
és modernizálódott, de nem németesedett el, a ro-
mán, szerb, szlovák, rutén társadalom iskolázó-
dott és modernizálódott, de nem magyarosodott el. 
Nyugat-Szlovákia három olyan megyéjét nézve, 
ahol elsöprő többségben szlovákok laknak: Árvá-
ban az analfabetizmus egyetlen nemzedéken be-
lül /1880 és 1910 között/ 20-ról 10%-ra, a nőknél 
40-ről 11%-ra, Liptóban 14-ről 7%-ra, a hölgyeknél 
25-ről 7%-ra, Trencsénben 28-ról 16%-ra, a nők-
nél 60-ról 20%-ra csökken! A szlovák társadalom 
egykor meghatározó analfabéta tömbje az állami 
iskolaépítések révén kicsiny csoporttá zsugoro-
dott. Az 1897-1900 között született nemzedékben 
összehasonlítva a szlovákok és magyarok alfabe-
tizmusát – a Nyugat-Felvidék régiójában pontosan 
azonos, 1,05-ös alfabetizációs, s hasonlóképpen 
1,05-ös tankötelezettség teljesítő magyar fölényről 
beszélhetünk – pedig az írni-olvasni tudást otthoni 
megkérdezéssel a népszámlálás, a tankötelezettség 
teljesítést – a szolgabírók és tanítók nyilvántartásai 
segítségével – a tanügyigazgatás mérte.



A műveltség „haszna”
A műveltséget a tudat fejlettségére szokták korlá-
tozni, mégpedig abban az értelemben, hogy vala-
ki mennyit ismer a szellemi kultúra értékei közül. 
Fölvethető azonban, hogy a test kulturáltsága és a 
viselkedésé vajon nem tartozik-e ide? Ha elfogad-
juk, hogy a kultúra a természeti állapotok embe-
ri célzatú átalakítását és megformáltságát jelenti, 
akkor nyilvánvalóan igen. Ha viszont elismerjük, 
hogy a kultúrában döntő jelentősége van a minő-
ségnek, akkor máris problematikussá válik ez az 
elfogadás. Nem a fogalom bővítése miatt, hanem 
azért, mert nem világos, hogy mindenféle test-
ápolás és viselkedés a műveltség része-e, vagy van 
egy határ, amelyen túl lehet csak valakit művelt-
nek tartani. A testkultúrához tartozik az egészség 
tudatos fenntartása az életvitel tudatos alakításá-
val, és a betegségek szervezett és szakszerű gyó-
gyítása. Műveltnek ezen belül azt mondhatjuk, aki 
rendszeresen ügyel az egészségére, táplálkozását 
és életmódját is ennek rendeli alá. Ide kapcsolha-
tó az ápoltság és a test higiénikus gondozása. Az 
embernek azonban nemcsak saját természetét kell 
rendben tartania, hanem a tárgyi környezetét is, 
legyen az természeti vagy a civilizációs javakat 
alkalmazó környezet. Elhanyagoltsága rendetlen-
séget okoz, és ez hat az ember életszínvonalára is. 
Ahol a környezet gondozatlan, ott az emberek is 
gyakran ápolatlanok, külsejükben és gondolkodá-
sukban egyaránt. Igaz, hogy a „rendrakás” kény-
szere sok időt vesz el más elfoglaltságoktól, de ez 
mégsem hanyagolható el, legfeljebb ésszerűsítéssel 
(jobb eszközökkel és módszerekkel) csökkenthe-
tő a rá fordítandó idő mennyisége. Az embernek 
mégis tudomásul kell vennie, hogy a környezet 
iránt érzett felelős magatartás nélkül nem élhet 
emberi módon. A környezet kulturáltsága ugyanis 
része a műveltségének.

Az emberi kapcsolatok kulturáltságát nemcsak 
az udvariasság, a kölcsönös tisztelet és az erkölcsi 
normák betartása fejezi ki, ide tartozik a szélesebb 
viszonylatokat átfogó közéleti-politikai kultúra is. 
Fokozatai: a vele összefüggő tájékozottság, a je-
lenségek tárgyilagos megítélésén alapuló kritikus 

állásfoglalás, a közéleti szerep tudatos vállalása. 
Minthogy a közügyekről az emberek – családi kör-
nyezetüknek, társadalmi helyzetüknek, eszmei 
meggyőződésüknek és képzettségüknek megfele-
lően – eltérő álláspontokat alakíthatnak ki, el kell 
sajátítaniuk a véleményük kifejtéséhez és annak 
megvédéséhez nélkülözhetetlen érvelő készséget, 
a más véleményekkel szemben toleráns vitakul-
túrát, a különböző nézetek egyeztetésére törekvő 
szintézis kidolgozásának képességét, s ha e szinté-
zis lehetetlen, akkor a kölcsönös engedményeken 
alapuló megegyezés, a konszenzus kialakítását. 
A művelt ember megérti, hogy az egyoldalúan 
elfogult, az érveket indulattal fogadó és az ellen-
véleményen levők becsmérlésével, erkölcsi elma-
rasztalásával járó vita sohasem segíti a társadalmi 
problémák megoldását. Az ellentétek kiélezése 
csak a hatalom erőszakos megszerzéséhez és az 
onnan kiszorulók elnyomásához vezethet. Vagyis 
a demokrácia helyett diktatórikus politikai rend-
szert valósít meg.

Mióta az újkor fi lozófi ája megfogalmazta a jel-
szót a tudás hatalmáról, és a felvilágosult hatalom 
ennek érdekében elrendelte a gyermekek kötelező 
iskolai oktatását, a tanulás szükségességét minden 
emberre kiterjesztették. Ezzel egy időben a kultu-
rális javak terjesztését intézményesítették. Noha 
ez mindinkább szélesedő nyilvánosságot és hozzá-
férhetőséget jelentett, a művelt emberek száma to-
vábbra is csak a társadalom egy részére terjedt ki. 
Magyarázható ez azzal is, hogy időközben egyre 
magasabb szintre került az, hogy kit tekint egy tár-
sadalom műveltnek. A 20. század első felében ná-
lunk még a középiskolai végzettségű, érettségizett 
ember volt a „művelt”, tekintettel arra, hogy idáig 
viszonylag kevesen jutottak el. Ma már inkább – 
a középiskolát végzettek számának emelkedése 
miatt – a felsőfokú végzettségűeket sorolják ide. 
Ezt a megállapítást azonban bizonytalanná teszi, 
hogy ez a szint csak szakképzettséget ad, az általá-
nos műveltség szintjét nem emeli, bár kétségtelen, 
hogy a felsőfokú képzés a gondolkodás módját is 
fejleszti. A bizonytalanságot az is erősíti, hogy az 
iskolai bizonyítvány nem mindenkinél azonosít-
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ható tudása, műveltsége magasabb színvonalával. 
Már csak azért sem, mert azt az iskolán kívül egyé-
nileg szerzett kultúra is meghatározza.

Az általános műveltség igényét napjainkban 
érezhetően háttérbe szorítja a fokozódó igény a 
munkaerőpiacon hasznosítható szakmai képzett-
ségre, és az a meggyőződés, hogy igazán csak a 
teljesítményképes tudásnak van értéke. Észlelhe-
tő, hogy a gyakorlatias tudás elismertsége fölébe 
kerül az öncélú, a személyes érdeklődéssel ki-
épülő műveltségnek. Nem véletlen, hogy a mű-
veltség fogalma is elhomályosodik, és az a látszat 
erősödik, hogy nincs is szükség rá, vele az ember 
az életben nem boldogul. Csakhogy a műveltség 
eredetileg nem meghatározott ismeretek átvételét 
és emlékezeti tárolását jelentette, hanem az egyén 
gondolkodásának, magatartásának a fejlettségét. 
Ez az utóbbi két évszázadban fokozatosan hát-
térbe szorult, mert a művelődés azonossá vált a 
kulturális események látogatásával, a kulturális 
javak megismerésével. Csak az vált fontossá, hogy 
az ember mit vesz át, de hogy az mit vált ki belő-
le, hogyan épül be a gondolkodásába, a kulturá-
lis élet szervezői számára érdektelennek látszott. 
Még a tanulást is úgy fogták fel az iskolák taná-
rai, hogy a tananyagot mennyire képesek a tanu-
lók reprodukáltan elismételni, az viszont, hogy ez 
hogyan kapcsolódik össze a meglevő gondolkodá-
sukkal, a feleletek értékelésében mellékes marad-
hatott. Mindennek következményeként magától 
értetődően homályosult el a műveltség fogalma, 
már csak azért is, mert azt úgy próbálták megha-
tározni, hogy egy művelt embernek mit kell ismer-
nie a kultúrából. Ezen az alapon nem is válhatott 
értelmessé a „mindenoldalúan fejlett ember” kö-
vetelménye, mert azt a sokirányú tájékozottság-
gal azonosították. Nem véletlenül kapta meg ez a 
kívánalom végül azt a vádat, hogy ma már senki 
sem lehet polihisztor, azaz nem lehet a szellemi 
kultúra mindegyik területén járatos.

Tanulságos ebből a szempontból az úgynevezett 
„két kultúra” vita, amit C. P. Snow-nak 1959-ben 
felvetett problémája indított el a humán és a re-
ál-kultúra közti szakadékról. Snow azt tette szóvá, 
hogy e két terület annyira eltávolodott egymástól, 
hogy a szakértői között az élet lényeges kérdéseiről 
már nem alakulhat ki véleménycsere, mert minden-
ki csak a saját szakterületét ismeri. Ezért „a közös 
kultúrának még a látszatát is elvesztettük”, s ennek 
következményeként „rosszul értelmezzük a múltat, 
hamisan ítéljük meg a jelent, és megtagadjuk a jö-
vőbe vetett reményünket”. „Kultúránk megosztott-
sága korlátoltabbá tesz bennünket, mint amilyen-

nek lennünk kellene”.1 Noha Snow Cambridge-ben 
tartott előadásáról a Nagyvilág c. folyóirat már a 
60-as évek elején kétszer is beszámolt, a heves vitát 
mégsem ez indította el nálunk, hanem az a két fel-
mérés, amit Maróti Lajos publikált az Élet és Iroda-
lomban.2 Az elsőben fi zikusokat, mérnököket kér-
dezett meg a humán műveltség köréből. Kiderült, 
hogy az ismereteik nem jutottak túl az iskolában 
megszerzett tudáson, műveltségük megrekedt ezen 
a szinten, az újabb irodalomról, művészetről, társa-
dalomtudományi eredményekről alig tudtak va-
lamit. Még rosszabb eredményt hozott a második 
felmérés, amely a humán képzettségűek természet-
tudományi, technikai tájékozottságát tudakolta. Ők 
még azt a tudást is elfelejtették, amit erről valaha 
az iskolában tanultak, a kor természettudományos 
világképét meghatározó információk pedig el sem 
jutottak hozzájuk. A vita elindítója joggal írhatta 
róluk: „Humán érdeklődésű barátaink zöme… al-
vajáróként tapogatózik korunk technikájának saját 
mindennapi életét át meg átszövő legegyszerűbb 
tényei között… Napjaink legizgalmasabb kérdé-
seihez (atomenergia, a világűr meghódítása) kap-
csolódó faggatózásunk arról győzött meg, hogy a 
bámulat elemi refl exein túl intellektuális kapcsolat 
gyakorlatilag alig mutatható ki náluk, még a legin-
kább meglepő, váratlan, nagy horderejű, talán lét-
kérdéseinket érintő technikai ténnyel kapcsolatban 
sem… És a megkérdezettek tetemes hányada kulcs-
szerepet játszik kulturális életünkben”.3

A hosszú időn át tartó folyóirati vitában – 
amelybe több folyóiratunk is bekapcsolódott – 
egyesek azt hangoztatták, egy írónak, művésznek 
nem is kell ismernie a természettudományokat és 
azok technikai alkalmazását, hiszen ettől nem lesz 
jobb az alkotó teljesítményük. A másik oldal kép-
viselői viszont elismerték, a probléma felvetése in-
dokolt, az értelmiség nem maradhat szakbarbár. 
És volt olyan hozzászóló, aki arra fi gyelmeztetett, 
hogy valójában nem két műveltség-kör elszakadá-
sa a probléma, mert a szellemi kultúra mindegyik 
területe önmagába zárkózik, szakemberei azon túl 
nem is tudnak, akarnak tájékozódni, tehát a kul-
túra teljes széteséséről van szó az emberek tudatá-
ban. Ami azt is jelenti, hogy az általános műveltség 
megszerzése már az utópiák körébe tartozik.

1 Kocztur G.: Két kultúra és a tudományos forradalom. 
Nagyvilág, 1961. 6. és C. P. Snow: Még egyszer a két 
kultúráról. Nagyvilág, 1964. 1.
2 Maróti L.: Kettős kötésben. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1965, 34–89. o.
3 Maróti L.: A Parnasszus horizontja. Gondolat Kiadó, 
1986, 183–203. o.
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Nem véletlen, hogy e vitában alig esett szó a 
szakadék megszüntetésének lehetőségéről. Ta-
lán egyedül Németh László írt erről korábbi taná-
ri tapasztalatai alapján.4 Ő úgy látta, a két szféra 
közti szakadékot a pedagógia tehetetlensége tartja 
nyitva, mert az egyes tudományokat is egymástól 
elválasztva tanítja. Ehelyett tantárgyi integráci-
ót javasolt – művelődéstörténeti keretekben. Úgy, 
hogy koronként haladva kell megmutatni, milyen 
világkép él az adott korszak jelentősebb tudomá-
nyos felfedezéseiben és művészeti alkotásaiban. Ez 
óhatatlanul összeköti a kultúra különböző terüle-
teit. Hozzá tehetjük: ha ezt a megoldást – másféle 
érveléssel – azzal egészítenénk ki, hogy a történe-
lem a természet emberi célokra történő átalakításaként 
is felfogható, akkor ez a változó környezet a társa-
dalmi gyakorlat eredményeként a természet fo-
kozódó humanizálásának is tekinthető. Ebben a 
humanizált környezetben és a rá irányuló tevé-
kenység eszközeiben felfedezhetők a sajátos em-
beri képességek és tudások, amelyek azután nem 
pusztán e hasznos gyakorlatban, de a kreatív kép-
zelet segítségével a közvetlenül nem hasznosítha-
tó alkotásokban is kifejeződnek. Ez utóbbiak az 
ember személyes létének minőségében válhatnak 
igazán „hasznossá”. Talán érzékelhető, hogy egy 
ilyen szemléletben az ember és a valóság (azaz a 
humán és a reál) nem válik el egymástól, mert ál-
landó kölcsönhatás van közöttük. Ahhoz azonban, 
hogy ezt felismerjük, a környezetformáló munka 
nem hagyható ki a kultúra területeinek számításba 
vételében.

Más kérdés, hogy ez a szintézis és a velejáró 
szemlélet hogyan juthat az emberek tudomására, 
amikor az iskolai oktatás egymástól elkülönülő 
tantárgyakkal dolgozik, és a felnőtteket foglalkoz-
tató munkaerőpiac is többnyire csak specializált 
felkészültségű embereket kíván, sőt a betanított 
munkásoknál még szűkebb körű tudással is meg-
elégszik. Érdemes ezzel kapcsolatban egy német 
tanulmányt idézni az ottani középiskolai oktatás-
ról. Karl Ernst Nipkow mutatta be még 1977-ben 
egy tanítási nap órabeosztását.5 A tanulók elő-
ször Venezuela földrajzáról és gazdasági-társa-
dalmi helyzetéről hallanak. A következő órában 
egy szépirodalmi mű elemzése következik. Majd 
a Julius Caesar galliai háborújáról szóló szöveget 
kell lefordítaniuk, a fi zikaórán a mikrofonok fel-
építésével ismerkednek, a történelemórán a kö-

4 Németh L.: Levél Marx Györgyhöz, Élet és Irodalom, 
1963. 19. 2. o.
5 K. E. Nipkow: Bildung und Entfremdung. Zeitschrift 
für Pädagogie, 14. Beltz Verlag, Weinheim, 1977. 208. S.

zépkori orosz nagyhatalom fejlődéséről tanulnak, 
s végül az aznapi tanítást egy vallástani óra zárja 
le. A hat tanóra valóban széleskörű tudást kínál, 
csak az a baj, hogy ezeknek a tantárgyaknak sem-
mi közük sincs egymáshoz. S bár a változatosság 
talán pihentető, de az bizonyos, hogy a felvehető 
ismereteknek ez a kavalkádja csak zavart okozhat 
a tanulók tudatában, s jó, ha nem váltja ki az érdek-
telenséget az ilyen tanulás iránt. Feltehető, hogy a 
magyarországi iskolák sem sokban különböznek 
ettől, még ha a tananyag tartalma bizonyosan más 
is. A tanítás szerkezete azonban hasonló lehet, és 
a szakterületek váltogatása aligha kelti bennünk 
azt az érzést, hogy itt a műveltség szisztematikus 
fejlesztése történik. Mert a műveltség elsősorban 
rendszert jelent az információk kapcsolatában. Nem 
egyszerűen egy-egy tárgyon belül, hanem a tár-
gyak kapcsolatában is.

Más problémára fi gyelmeztet Erich Fromm a 
következőkben: „Fellengzős babona, hogy minél 
több tényt tudunk, annál jobban ismerjük a való-
ságot. Százával tömik a diákok fejébe a szétszórt, 
összefüggéstelen adatokat; idejüket és erejüket 
annyira elveszi az újabb tények elsajátítása, hogy 
alig marad idejük a gondolkodásra. Az is igaz per-
sze, hogy tények ismerete nélkül gondolkodni üres 
és meddő dolog, ám a túl sok ’információ’ épp-
úgy akadályozhatja a gondolkodást, mint a túl ke-
vés”.6 E fi gyelmeztetésben észrevehető a művelt-
ség mennyiségi felfogásának bírálata, amely utal 
a műveltség minőségének szükségességére, ami az 
ismeretek átadása és számonkérése közben – idő-
hiány miatt – sokszor elsikkad. Így nem is jut a ta-
nulók tudomására, hogy épp ez lenne mindenféle 
tanulás lényege.

Elgondolkoztató az a nemrég végzett hazai fel-
mérés, amely szakközépiskolás diákokat kérdezett 
meg arról, szerintük melyek a szép és a csúnya sza-
vak az életükben. A megkérdezettek jelentős része 
az utóbbiak közé sorolta a tanulást és az iskolát, 
olyan szavak társaságában, mint a betegség, a há-
ború.7 Ez a jelenség arról árulkodik, hogy a meg-
kérdezett diákok nagy része nem azonosul a tanu-
lás szükségességével. S hogy ez a tünet nem mai 
jelenség, arról Németh László vallott évtizedekkel 
ezelőtt, a két világháború közti időben: „Magyar-
országon ma a műveltséget kétféle alakban mérik, 
az iskolák, mint képesítést, a kiadó vállalatok, mo-

6 E. Fromm: Menekülés a szabadság elől. Akadémiai 
Kiadó, 1993, 202. o.
7 Laczkó M.: A szavak ereje napjainkban. „Az anyanyelv 
az életemben”. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta 
Kiadó, 2009, 115–127. o.
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zik, színházak, a rádió, mint narkotikumot. Talán 
semmi sem jellemzőbb viszonyainkra, mint hogy 
a művelődésnek ez a két alakja annyira különbö-
zik egymástól: az egyik teher, akadály, gátverseny, 
a kenyér kálváriája; a másik menekvés a teher-
től, felejtés egy akadálytalan lejtőn… a napi gond 
rángásai között. Az ember tanul, hogy megéljen, 
olvas, szórakozik, hogy elfeledkezzen a megélhe-
tésről. A kétféle sivárság – az iskoláké és a szórako-
zó helyeké – szorosan összefügg. Minél kevesebb 
örömöt talál a művelődés természetes hajlama az 
iskola erőfeszítésében, annál görcsösebben kerül a 
szellem minden erőfeszítést a szórakozásban. A tu-
nyaságnak ez az önmagát rontó köre viszont egy 
másik lefelé vivő körbe kapaszkodik: a lefelé kíná-
lás konjunktúrájába. Egy egész kis társadalom él 
abból, hogy a köznek nem kell a nemes… A tömeg-
nek nem kell Kosztolányi, Babits, Németh Gyula 
kiáltják, a tömeg nem akar tanodába járni”.8 Ha 
folytatni akarnánk ezeket a sorokat, most már a 21. 
századi körülményekre gondolva, csak megerősí-
tenénk ezt a „hagyományt”: a jelen kultúra-köz-
vetítőinek nagy része azt mondja, feladatuk nem a 
műveltség fejlesztése, hanem a szórakoztatás.

Ám nem csak a kínálaton múlik a művelődés 
elhanyagolása. Ha a gondolkodást járványsze-
rűen átjárja az a meggyőződés, hogy fölösleges a 
múlttal és a jövő távlati lehetőségeivel foglalkozni, 
mert csak a jelen számít, abban kell érvényesülni, 
s mennél több kellemes élményt szerezni, akkor 
ebből az igényből nem is születhet meg a folytonos 
művelődés szándéka. A 90-es évek elején egy né-
met-magyar fi lozófustalálkozón Hermann Lübbe 
használta előadásában a „jelen-zsugor” kifejezést.9 
Ezen azt értette, hogy a gyors tudományos-techni-
kai változások miatt a jövő egyre közelebb kerül a 
jelenhez, és mindinkább érezteti, ez a jövő teljesen 
más lesz, mint az, amit ma ismerünk. Ennek követ-
kezménye lesz a jövőtől való félelem, szorongás, 
elutasítása annak, ami bizonytalan és új. S követ-
kezménye lesz a változás ellenzése is, a megszo-
kotthoz való ragaszkodás, illetve a pillanatnyi 
jelen kihasználására törekvés, ami azonban – az 
idő folyamatából való kiragadottsága miatt – csak 
felszínes lehet. Az ilyen felületességet találóan jel-
lemezte Theodor Wiesengrund Adorno a félmű-

8 Németh L.: A művelődés reformja. Művelődéspolitikai 
írások. Múzsák Közművelődési Kiadó, évszám nélkül, 
66–72. o.
9 Lübbe, H.: A felgyorsult műszaki evolúció kulturális 
és politikai következményei. Megjelent a „Műveltség 
és kultúra a számítógép-korszakban. Információ 
történetfi lozófi ai szempontból.” Szerk.: Nyíri K. 1990

veltségről szóló írásában: ez „pontszerű, össze nem 
kapcsolt, kicserélhető és pillanatnyi információkra 
támaszkodó jólértesültség, amit a következő pilla-
natban már el is söpörnek az újabb információk”. 
Az aktuálishoz ragaszkodó, attól el nem távolodó 
„tudásból” következik, hogy „a félig megértett és 
a félig megtapasztalt nem előfoka, hanem halálos 
ellensége a művelődésnek; ha a műveltségi elemek 
anélkül kerülnek be a tudatba, hogy beleolvadná-
nak annak folytonosságába, akkor gonosz mérgek-
ké, előbb-utóbb babonákká alakulnak át”.10

A jelen fetisizálása valójában nem más, mint az 
állandóan változó valóság egy szűk részének ki-
ragadása az idő alakulásának folyamatából; és ez 
rokonságban van azzal, amikor valaki a személyes 
tapasztalatait tekinti kizárólagosan mérvadónak, 
kiragadva azokat társadalmi összefüggéseiből. 
A művelődő egyén azonban nem is tehet mást, 
mint hogy tudomásul veszi a valóság összetett-
ségét, és igyekszik a rendelkezésére álló informá-
ciókat – amennyire csak tudja – szélesebb össze-
függésekben értelmezni. Tudomásul véve azt is, 
hogy ez sohasem tökéletes tudás, azt állandóan 
helyesbítenie kell az újabb információk alapján. 
S minthogy sohasem egyetlen ok vált ki valami-
lyen okozatot, azt is meg kell érteni, hogy a dolgok 
sokoldalú összefüggése miatt e bonyolultság sem 
hagyható fi gyelmen kívül. Ez jellemzi leginkább a 
mai „információs társadalom” műveltség-szükségle-
tét. Tartalmilag három követelményt szoktak leg-
gyakrabban említeni: a teljesítményképes tudást 
valamely szakterületen, a számítógép kezelését és 
az interneten lehetséges tájékozódást, továbbá leg-
alább egy világnyelv (többnyire az angol) tárgya-
lóképes szintjét. Ezek valóban jellegzetesen a mai 
kor nélkülözhetetlen tartozékai. Kevéssé felismert 
műveltség-szükséglet viszont az, hogy az egyének-
nek társadalmuk működését, szerkezeti, szervezeti ta-
golódását is alaposan ismerniük kellene, különösen 
egy önmagát demokratikusnak mondó társadalmi 
rendben. A tapasztalatok azonban azt mutatják, 
hogy talán ezen a területen van a legtöbb tájéko-
zatlanság, téves ismeret, előítélet, és az ilyen műve-
letlenség megszüntetésének sincs igazán gazdája, 
legalább is nálunk, tartva attól, hogy ez óhatatlanul 
vezetne a művelődés átpolitizálásához. Csakhogy 
a közéleti kérdésekről lehet pártok feletti módon is 
beszélni, vagy másféle megközelítésben tárgyila-
gosan ismertetve a különböző felfogásokat, irány-
zatokat, anélkül, hogy egyetlen egyet tekintenénk 
igaznak, követendőnek. Mert a választást már az 
10 A kultúra szociológiája. Szerk.: Wessely A. Osiris 
Kiadó, 1998, 107–110. o.
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egyénekre kell bízni, abban a reményben, hogy az 
elfogulatlan, tárgyilagos tájékoztatásból is kiderül-
het, mit érdemes elsősorban támogatni.

Még valamit kell ehhez hozzátenni, ami ugyan 
nem mai felismerés eredménye, de feltehetően ma 
sem mellőzhető. Ez annak tudomásul vétele, hogy 
a műveltség döntő ismérve a szemlélet és a gondol-
kodás fejlesztése. Eligazíthat ebben Balázs Béla írása 
a műveltségről. Még 1917-ben írta a következőt: 
a művelődés az alkotásoknak „nem pusztán pasz-
szív tükrözése, hanem szintén produktív alkotás. 
Csakhogy ennek a tárgya nem kívül fekszik vala-
mely külső objektumban, tárgya maga az ember. 
Feladata: saját lelkünk, szellemünk képzése, csi-
szolása. A műveltség jelenti azt az érzékenységet, 
fogékonyságot, ízlést, amelyet a tudás előidézhet 
(mert nem mindig idézi elő, ezért igen sokan van-
nak sokat tudó műveletlenek)… jelenti az öntudat-
lanná vált tudást, ami magasabb fokon már testté 
válik, és már mozgásban, hangban, kifejezésben 
nyilvánul meg. Ha ez a processzus megtörtént… 
akkor akár el is felejthetem magát az objektív tu-
dást.” A műveltség ebben az esetben „annyi életet 
jelent, mintha új érzékszerveket nyitna… melye-
ken keresztül új világ nyílik meg. Minél művel-
tebb valaki, annál több formában, annál többször 
és annál többet él. És minden műveletlenség rész-
leges halál”.11

Elgondolkozhatunk azon, mennyire ismert ez a 
felfogás napjainkban? S mennyire tudatosul az így 
felfogott cél? Az a meggyőződés, hogy a kultúra az 
ember alakítására való, gondolkodásának, életfelfo-
gásának, önformálásának fejlesztésére. S nem arra, 
hogy mindezzel semmit sem törődve pusztán az 
élet kellemesebbé tételét szolgálja. Napjainkban új 
értelmezést kapott az a régi pedagógiai vita, hogy 
az ismeretek adása és elfogadtatása vagy a kész-
ségek és képességek gyakorlással történő fejlesz-
tése a fontosabb. Ma nem a vagylagosság, nem is 
az egymás mellett elismert fontosság e kérdésben 
az elfogadható válasz, hanem az, hogy e kétféle tu-
dásszükséglet a gyakorlatban szoros egységet kell, 
hogy képezzen. Tehát nem az öncélú ismeretadás, 
nem az öncélú készségfejlesztés a lényeges, hanem 
az, hogy a szükséges ismeretek feldolgozását, ösz-
szekapcsolását, alkalmazását kell megtanulni. Eb-
ben az egységben azután a megismerés és az infor-
mációk kezelése együtt van, sőt bennük megjelenik 
a megismerés szándéka (az egyén motiváltsága) és 
a tevékenységgel párosuló pozitív érzelmi hatás is. 
Érdemes ezt konkretizálni a kultúra egyik területén.
11 Balázs Béla: A műveltségről. Népművelés, Új Élet. 
1917. 1. sz.

A modern művészet befogadása
Egyre gyakrabban állítják egyesek, hogy megszűnt 
a magas művészet és a tömegigényeket kielégítő 
művészet kettőssége, ma már ezek elválaszthatat-
lanul fonódnak egymásba. Tény, hogy a látványos-
ság és az izgalomkeltés módszereit és eszközeit a 
„magas” művészet alkotói is hasznosítják, mert 
nem akarnak szélesebb körű fi gyelem nélkül ma-
radni. Az úgynevezett „tömegművészet” azonban 
sohasem vesz át mélyebb gondolatokat a másiktól, 
hiszen a lényege, hogy megmaradjon az élet felszí-
nén, és kizárólag szórakoztasson. Persze a magas 
művészet is lehet szórakoztató, de nem mond le 
arról, hogy közben gondolkodtassa is befogadóját. 
A tömegművészet ezt nem vállalja, mert a célja, 
hogy azokat is lekösse, akik mélyebb gondolko-
dásra nem képesek vagy nem hajlandóak. Úgy 
látszik tehát, ha a szükséges befogadói mentalitást 
nézzük, köztük a szakadék át nem hidalható. Azt, 
hogy miért nem, Hans Georg Gadamer tanulmá-
nya, „A szép aktualitása” jól érzékelteti.

Ez arról szól, hogy mi kell egy modern mű meg-
értéséhez. Alcíme három fogalmat nevez meg: 
„a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep”. Gada-
mer abból indul ki, hogy mi a különbség a régi és 
az új művészet között. Amaz a valóságot akarta áb-
rázolni, még akkor is, ha abban ideális világot je-
lenített meg. Jelképei nem változtak, ezért azokat 
mindenki megérthette. A 19. században azonban 
a művész elvált társadalmi közösségétől, és ettől 
kezdve a saját érzéseit akarta kifejezni a valóság-
ról. Műveinek megértését ezután már nemcsak a 
fokozott személyesség és az egyénileg kialakított 
kifejezésmód nehezítette meg, hanem az is, hogy a 
művek lényege az érzékelhető látszat mögé került. 
Ezzel lehetett az alkotás általános érvényét kifejezni. 
Az így elrejtett „igazságot” a művekkel ismerke-
dőknek kellett feltárniuk, hogy megértsék, ami csak 
sejthető. Ennek nehézsége abban van, hogy nem azt 
kell kitalálni, hogy mit akart mondani a művész, 
hanem arra kell törekedni, hogy a befogadó átélje, 
amit lát vagy hall. Tehát a saját érzésvilágát vetít-
se bele a mű adta élménybe, és ezen át érzékelje 
azt, ami általános érvényű. Gadamer szerint ehhez 
ugyanolyan játékos spontaneitás kell, mint amilyen-
nel a művész alkotta meg a művét. A jó minőségű 
alkotás ezt azzal teszi lehetővé, hogy „megszólítja” 
a befogadót, és keretet ad a hozzá kapcsolódó át-
éléshez. Ezért nem lehet önkényes, amit az egyén 
érez és gondol, a műnél kell maradnia. Ám a művé-
szi értéket tartalmazó alkotás „elegendő játékteret” 
ad a személyes átéléshez, sőt, mennél értékesebb 
egy mű, annál több értelmezési lehetőséget kínál.
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A szimbólum annyiban járul hozzá ehhez, hogy 
a mű lényegét, „igazságát” megjeleníti, „jelenlevő-
vé teszi”. Nem úgy, hogy illusztrálja a mű gondo-
lati magvát. A szimbólum eredeti jelentése olyan 
egységre utal, ami kettétört. Jelentése is csak lét-
töredék, amit teljessé kell tenni, ki kell egészíteni. 
Ezért a mű „együttjátszást” igényel,12 az alkotói fo-
lyamathoz hasonlóan a befogadás folyamatában is. 
Gadamer egy érdekes hasonlattal teszi érthetővé, 
mit is jelent az „együttjátszás”. A teniszjátékosok 
egymást váltva ütik egymásnak a labdát, a nézők 
pedig fejük mozgásával kísérik a labda menetét. 
Ők fi zikai értelemben nem vesznek részt a játék-
ban, érzelmileg, gondolatilag azonban igen, és ezt 
a fejük oda-vissza fordítása árulja el. A művészi al-
kotással szembe kerülő ember sem része az alkotás 
folyamatának, átélésével azonban bizonyos fokig 
mégiscsak részesedik benne, amikor önmagában 
újrateremti a művet. Ezzel részesedhet a mű igaz-
ságának „feltárásában”. A produktív befogadás 
közben persze a befogadó meglevő belső tudati 
tartalma is jelen van, de a megfi gyelt műnél ma-
radva annak átélésével fonódik össze. Itt kettősség 
mutatkozik. Gadamer fogalmazásában: „A művé-
szetből hozzánk szóló létbőséget vagy igazságot 
egyfelől a feledés, a feltárás, a megnyilvánítás, 
másfelől pedig az elrejtettség, a rejtőzködés kettős-
ségében tudjuk felfogni”. Az ellentétek egységéből 
következik, hogy a szimbólum lényege pusztán 
értelmileg nem érhető el, mert „önmagában tartal-
mazza a jelentését”. Ezért annak átélése szükséges.

A teniszjátékra utaló szellemes hasonlatról 
juthat eszünkbe Antonioni fi lmjének, a „Nagyí-
tás”-nak a záró jelenete. Egy fotós, a fi lm központi 
alakja fi atalok csoportjával találkozik, akik közül 
kettő teniszezni kezd. Játékukban azonban nincs 
labda, a kezükben nincs teniszütő, csak a mozdula-
taik utánozzák tökéletesen a játékot. Társaik a pá-
lyát övező kerítésen kívül állva nézik őket, és fej-
ükkel kísérik a feltételezett labda menetét. A fotós 
fi gyeli őket. Egyszer csak azt látja, a játékosok imi-
tálják, mintha a labda túl repült volna a pályán, és 
várakozva néznek őrá. Kis habozás után odamegy, 
ahová a tekintetek szerint a labda esett, lehajol, ke-
zébe veszi az elképzelt labdát, és megjátszva az 
ehhez szükséges mozdulatot, visszadobja nekik 
(a semmit), akik azután tovább folytatják a játékot. 
A fotós, mint néző tehát „bekapcsolódott” a játé-
kukba, elfogadta annak képzeletbeli voltát, és azo-
nosult velük. A fi lmből vett jelenet továbbviszi Ga-
damer hasonlatát, mert itt már az egész esemény 
12 Gadamer, H. G.: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, 
1994, 40. o.

a képzelet játéka, bár valóságos szereplőkkel tör-
ténik meg. E jelenet szimbolikus jelentése azonban 
elgondolkoztathatja a fi lm nézőit. Megérteni azon-
ban csak akkor vagyunk képesek, ha ezt a jelenet-
sort az előzővel kötjük össze. A fotós fi atalember 
egy parkban lesz fi gyelmes egy furcsán viselkedő 
párra. Felvételeket készít róluk, majd azok előhí-
vása után lesz gyanús neki a jelenet. Olyannyira, 
hogy a parkba visszatérve egy fekvő halottat ta-
lál. Most nincs nála fényképezőgép, és mire azzal 
visszatérne, a hulla eltűnik. Nem tudja, jól látta-e, 
amit előzőleg látott, vagy csak a képzeletében je-
lent meg ez a látvány. A teniszjátékba feledkező 
fi atalok játéka nemcsak azzal idézi fel a valóság 
és a képzelet egybetűnését, amit e jelenet bemutat, 
hanem azzal is, hogy az arcuk bohócszerűen fehér-
re festett, mintha a fi lm ezzel is érzékeltetni akarná, 
hogy nem közönséges viselkedésről van szó. Amit 
látunk, az kívül áll a megszokott, közönséges élet 
élményein.

Gadamer tanulmányának harmadik kulcsfo-
galma, az ünnep ugyanúgy személyes kapcsolato-
kat feltételez, mint a játék és a szimbólum. Kérdés, 
más rokon vonás is van-e közte és a műalkotás kö-
zött. Gadamer erre igennel felel. Megemlíti, hogy 
a régebbi korok és a kezdetlegesebb kultúrák még 
művészi módon tudtak ünnepelni. Ez a képesség 
a modern társadalomban már eltűnt, bár az ün-
nepek szokásos formái megmaradtak. Bennük ott 
rejlenek az ünnep lényeges sajátosságai. Ezek első-
sorban az ünnep időszerkezetében találhatók meg. 
Az ünnepnek ugyanis „saját ideje” van. Ideje abban 
különbözik a köznapok idejétől, hogy megállítja az 
időt, és „elidőzésre késztet bennünket” Az ünne-
pet „fokról fokra” be kell járni, részeiben tudatosí-
tani, és ugyanez kell a műalkotásokhoz is. A velük 
történő találkozás sem szorítkozhat futó pillana-
tokra. Meg kell érteni, hogy a műalkotás szerves 
egység, minden részlete egy központ körül rende-
ződik el. Megértése állandó viszonyítást követel, 
a részek egymásra és a mű egészére történő vonat-
koztatását. Az ilyen refl ektáló gondolkodás abban 
az értelemben is túljut az egyszerű reprodukción, 
hogy a mű életre keltéséhez érzéseink és képzelő 
erőink szükségesek. A mű átélésében „egymástól 
távolodó és egymással feszülő” tényezőket kell kö-
zel hozni egymáshoz, velük együtt a múltbelit és a 
jelenlévőt is. A befogadó ennek következtében lesz 
képes meglátni „a mulandóban a maradandót”.13

A művek befogadásáról Martin Heidegger ad 
meggyőző magyarázatot egy festmény példáján. 

13 uo. 73. o.
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„A parasztasszony cipője” c. képről van szó, Van 
Gogh alkotásáról. Mitől lett ez műalkotás? – kér-
dezi Heidegger – hiszen egy olyan tárgyat ábrázol, 
amelynek csak az eszköz-létét ismerhetjük fel az 
első látásra. Azt, hogy mire használhatták, mire 
volt alkalmas? Ám a művészet ennél többet mond 
róla. Nem egyszerűen azt közli, hogy mi az, amit 
látunk, hanem azt is, ami az eszköz-létének a lé-
nyege, a mélyebben rejlő „igazsága”. Ezt felismer-
ni, megérteni csak az átélés közben feltáruló „el nem 
rejtettség” révén lehetséges. Úgy, hogy az a befoga-
dó tudatában „működésbe lép”, mert ez a művészet 
lényege. Az nemcsak megjelenít egy dolgot, nem 
marad meg hasznosságának érzékeltetésénél sem, 
hanem megragadja azt, ami e használatban a tár-
gyat megeleveníti. Így: „A lábbeli kitaposott belse-
jének tátongó sötétjéből a munkásléptek fáradtsága 
lép elénk. Az otromba lábbeli megszokott súlyos-
ságában benne sűrűsödik a lassú járás szívóssága a 
szántóföld messze nyúló, örök-egyforma barázdái 
között, amelyek felett ott süvít a zord szél. Bőrébe 
beivódott a föld zsíros nyirka. A cipőtalpak a me-
zei út elhagyatottságát láttatják az ereszkedő alko-
nyatban. A lábbeliben ott remeg a föld rejtett hívo-
gatása, gabonaajándékának csendes érlelődése és 
érthetetlen lemondása önmagáról a téli föld sivár 
kopárságában. Ezt a lábbelit áthatja a panasztalan 
aggodalom a biztos kenyérért, az újra átvészelt ín-
ség szótlan öröme, a szülés jöttén érzett remegés 
és a halál fenyegetésében kelt reszketés. A földhöz 
tartozik ez az eszköz és a parasztasszony világa 
őrzi meg. Ebből a megőrzött odatartozásból kel 
életre, önmagában nyugvón az eszköz”.14

Heidegger fi gyelmeztet arra, mindezt nem „be-
lelátja” a képbe, a cipő használat közben érvényre 
jutó megbízhatóságához ez szervesen hozzátartozik. 
És „csak e megbízhatóságot szem előtt tartva mu-
tatkozhat meg az eszköz a maga igazságában.” 
„A műalkotás tudtunkra adta, mi is igazán a láb-
beli. A legrosszabb önámítás lenne azt hinni, hogy 
leírásunk szubjektív cselekvésként a képet először 
kiszínezte, és csak azután helyezte mindezt bele. 
A mű azonban semmiképp sem az eszköz szem-
léltetésének módja. Sajátos módon csak a mű ál-
tal és csak a műben került napvilágra az eszköz 
eszközléte”. 15 E megállapítások megértését segíti, 
ha fi gyelembe vesszük, hogy Heidegger három fo-
galmat állít szembe egymással: a „dolgot”, az „esz-
közt”, a „műalkotást”. A valóságban minden létező 
tárgy tulajdonképpen „dolog”. Ha ezt az emberek 

14 Heidegger, M.: A műalkotás eredete. Európa 
Könyvkiadó, 1988, 57–58. o.
15 uo. 58–60. o.

megformálják, hogy használatra alkalmassá te-
gyék, akkor „eszköz” lesz belőle. Az eszköz azon-
ban nemcsak az alkalmazhatóságát jelenti, hanem 
mindazt, ami használata közben hozzá társul. 
Erről Heidegger így ír: „Valahányszor a paraszt-
asszony késő este elnehezült, de egészséges moz-
dulattal félreteszi a cipőket, és valahányszor még 
sötét virradatkor érettük nyúl, mégis mindig tudja 
ezt, különösebb fi gyelmeztetés nélkül”. E többletet 
fejezi ki Van Gogh festménye átható erejével, és ez 
teszi élővé a művet. Ami csak akkor elevenedhet 
meg, ha a művel ismerkedők tudata aktivizálódik.

Talán meghökkentő, amit az átélésről Marc 
Netter mond, mégis elgondolkoztató. „A kultúra 
magatartás, nem pedig vagyontárgy vagy meg-
látogatandó emlékmű. Vállalva a konzervatívok 
és mások megbotránkoztatásának kockázatát ki-
jelentem, a Mona Lisának – vagy bármelyik világ-
híres műnek – semmi értéke sincs önmagában. 
Ami számít, az valójában az őt szemlélők tudatá-
ban létrejövő kép, az általa továbbított mondani-
való. Ma a Mona Lisa már nemcsak a művelt elit 
világának megszépítésére létrehozott mű, hanem 
eszköz, amelyen keresztül az ember újra felfedezi 
magát, az embernek saját magával és a világgal ki-
alakított új kapcsolatának katalizátora. Ha nem az, 
akkor az érdekessége történelmi, művészeti vagy 
turisztikai, de nem kulturális”.16 Eszerint a kultúra 
lényege nem tárgyi létezése, hanem az emberekre 
tett hatása. Amiből az is következik, hogy a kultúra 
valójában a művelődéssel azonos, legyen szó akár 
egy alkotóról vagy a művével ismerkedő emberről. 
Persze csak akkor, ha az utóbbi sem nélkülözi az 
alkotó gondolkodást. De képes-e rá mindenki?

Egy irodalmi példa talán érzékelteti, hogy a meg-
értés több a tapasztalt valóság tudomásul vételé-
nél. A művészet túlmegy a magától értetődőn, és 
elgondolkoztat a mögötte meghúzódó lényeges 
vonatkozásokról. A példa Walt Whitman költemé-
nye, amelyhez Kosztolányi Dezső adott magyará-
zatot. Íme a vers: „Asszonyok ülnek, vagy men-
nek – egyikőjük öreg, másikuk fi atal – Szépek a 
fi atalok! De az öregek még szebbek”. Kosztolányi 
erről így ír: „Aki ezt hidegen, pusztán az eszével 
olvassa, elkacagja magát… Ez a bíráló az egész köl-
teményt sült szamárságnak tartja. Ebben – a maga 
szempontjából – igaza is van. A fi atal asszonyok 
arca rózsaszín, fogsora hibátlan. Általában szeb-

16 M. Netter: Approche d’une Politique Culturell en 
France. Communications, No. 14, 1970. Magyarul: 
Andragógiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, 1983, 
I. k. 163. o.
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bek, mint a töpörödött, foghíjas anyókák. De ennek 
a bírálónak még sincs igaza. Nem úgy közeledett a 
vershez, ahogy kellett volna. Hiányzott belőle az 
áhítat, az a ’tudatos öncsalás’, amely nélkül nincs 
költészet és nincs olvasó sem. Mihelyt megtalálja 
ezt, megtalálja azt a hangkulcsot is, mellyel helye-
sen olvashatja a szöveget. Akkor egyszerre föltárul 
majd előtte mélyebb és magasabb jelképes értelme. 
A szépséget nem csak kilószámra mérik. Másképp 
is lehet azt tekinteni, mint a fodrász-műhelyekben 
s a nemzetközi szépségversenyeken. Azok az öreg-
asszonyok, akikről Walt Whitman szól, tele vannak 
lélekkel. Homlokukat megnemesítette a fájdalom. 
Fáradt, kihamvadó szembogarukban az emlék iz-
zik, a jóság és tudás. Mellettük a fi atalasszonyok 
valóban színtelenek, üresek és tartalmatlanok. 
Minderről egy árva szó sincs a költeményben. Ott 
csak egy vakmerő állítást olvasunk, azt, hogy a 
fi atalasszonyoknál szebbek az öregek. Ez első pil-
lanatra ostobaságnak látszik, vagy valami rossz 
tréfának, képtelenségnek. Meg is hökkent bennün-
ket. Hevesen ellentmondunk neki. De ugyanekkor 
– szinte az ellentmondás lendületében, a tiltakozás 
hatásaként – buzogni kezd bennünk az érzésünk. 
Ez az érzés maga a költemény. A költemény nem 
papíron van, hanem bennünk. Mi alkottuk meg, 
majdnem önkényesen. A szöveg csak ugródesz-
kául szolgál. Szavai többek annál, amit hétközna-
pon jelentenek. Elrendezésükben titkos értelmet 
fedezünk föl. Fölöttük, alattuk, mögöttük pedig az 
érzések, a gondolatok, az erkölcsi ítéletek titkos ze-
néje zendül meg. Egy csoda történt. Megszületett 
a szépség”.17 Érdemes megállnunk, és elgondol-
kodnunk Kosztolányi költői szavain, amelyekkel 
éreztetni tudta, mi is egy mű átérzésének és ezen át 
megértésének a feltétele. Sohasem a felszínen mu-
tatkozó látvány, hanem az, amit magában rejt, amit 
csak elmélyülő gondolkodással lehet felismerni és 
megérteni.

A személyi fejlődés és kultúra
Clifford Geertz, a kulturális antropológia sokszor 
idézett tekintélye a 20. század végén hangsúlyoz-
za: „az emberré válás egyénné válás, egyénné pedig 
kulturális minták irányítása alatt válunk, a jelen-
tések történelmileg kialakult rendszereinek irá-
nyítása alatt, amelyek szerint formát, rendszert, 
sajátosságokat és irányt adunk életünknek”.18 Nem 
mellőzhetők természetesen az ember örökölt sajá-

17 Kosztolányi D.: ÁBÉCÉ. Gondolat Kiadó, 1957, 22–23. 
o.
18 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalmára. Kultúra és Közösség. 1988. 4. 74. o.

tosságai sem, de tény, hogy az életút alakulásában 
döntő szerepe van a társadalmi környezet hatásá-
nak és a reá adott egyéni válaszoknak. Ezért a kul-
túra megítélésében lényeges az a különbség, ami az 
egyének eltérő kulturáltságával jellemezhető. Ha 
ezt a műveltség fogalmával jelöljük, az egyéneknek 
a kultúrához fűződő viszonyát fejeztük ki. Ha sze-
mélyiséget mondunk, akkor a kultúrának az egyéni 
fejlődésre tett hatását tartottuk szem előtt. Ha az 
alakulásának folyamatát nézzük, megállapíthat-
juk, hogy minden gyerek megtanul beszélni, esz-
közökkel bánni, társas kapcsolatokban viselkedni. 
Tehát a kultúra alapjait viszonylag hamar és köny-
nyen sajátítja el. Bár kultúra nélkül születnek, de 
olyan adottsággal, amely lehetővé teszi számukra 
a környezetükben lévő kultúra átvételét. Egy régi 
történet szerint az egyik ókori uralkodó meg akar-
ta tudni, hogy milyen nyelven szólalnak meg azok 
a csecsemők, akiket senki sem tanít meg beszélni. 
Megparancsolta tehát, hogy táplálják és gondoz-
zák a kiválasztott gyermekeket, de senki se szól-
jon hozzájuk. Ezek a gyermekek testileg fejlődtek 
ugyan, de tagolt beszédre nem váltak képessé, csak 
artikulálatlan hangokat tudtak kiadni magukból, 
hiszen a hangképző szerveiket sohasem gyakorol-
hatták. Nem volt előttük minta, amit utánozhattak 
volna. Ha ez a „kísérlet” valóban megtörtént, bizo-
nyíthatta, hogy az ember a beszéd képességét csak 
társas viszonylatokban sajátíthatja el, fokozatosan 
szokva hozzá a hallott nyelv használatához. Fel-
tételezhető, hogy ugyanez történik a kultúra más 
elemeivel, az eszközök használatával, a viselkedési 
szabályok betartásával. Minthogy ez alkalmazkodás 
a társadalmi környezethez, a szűkebb családi körön 
át a szélesebb társadalmi közeghez, kérdésként 
vethető fel, hogyan is jön létre ezen belül a sajátos 
egyéniség?

Mielőtt erre válaszolnánk, érdemes megemlíte-
ni egy magyarországi vizsgálatot, amit amerikai 
előzmények alapján folytattak a családi környe-
zet hatásáról.19 A vizsgálatot végző szakemberek 
hosszabb időn át olyan családokat látogattak, ahol 
kisgyermekek voltak abban az életkorban, amikor 
beszélni kezdenek. A kutatók azt fi gyelték, hogy 
a szülők (elsősorban az anyák) hogyan szólnak a 
gyermekeikhez. Két típust lehetett megkülönböz-
tetni: a zárt és a nyílt kódot használót. Az elsőt az 
jellemezte, hogy kevés szókinccsel, töredékes mon-
datokkal beszéltek, gyakran ismételt sztereotip ki-
fejezésekkel; a második viszont egyénileg megvá-
lasztott gazdag szókinccsel, árnyalt kifejezésekkel, 

19 Réger Z.: Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó, 1990
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változatosabb mondatokkal fejezte ki magát. S még 
valami lényeges különbség volt észlelhető: az első 
csoporthoz sorolhatók utasításokat adtak gyerme-
keiknek, amelyeknek a végrehajtását megkövetel-
ték tőlük, és a gyermek elképzeléseit az anya soha-
sem fogadta el; a második típushoz tartozó szülők 
viszont partnernek tekintették gyermeküket, az 
okokat feltárva, érvelve magyarázták meg, mit mi-
ért kellene tenni, sőt olykor választási lehetőséget 
is adtak gyermeküknek. Minthogy a vizsgálat több 
éven át kísérte fi gyelemmel a gyermekek fejlődé-
sét, észlelhették, hogy a zárt kódot használó csa-
ládok gyermekei iskolába kerülve kevéssé tudtak 
megfelelni az ott kapott feladatoknak (olykor meg 
sem értették, amit a tanítójuk mondott, a tankönyv 
szövegéről nem is beszélve), a nyílt kóddal élő 
családokban felnövő gyermekek viszont aránylag 
könnyen tudták teljesíteni az iskolai feladatokat. 
A zárt kóddal felnevelt gyermekek az iskolában 
egyszerű kérdésekre sem tudtak válaszolni, kép-
telenek voltak összefüggően elmondani egy tör-
ténetet, kiszámíthatatlannak bizonyultak és ren-
detlenek voltak a feladatok elvégzésében. A másik 
csoporthoz tartozók viszont jól alkalmazkodtak a 
kapott feladatokhoz. A tanulság könnyen levonha-
tó: a gyermekek lényegében reprodukálták szüleik 
beszédkultúráját, és a szülők műveltségi szintje – 
ami ebben a vizsgálatban csak a beszédmódjukra 
terjedt ki – döntő módon határozta meg gyerme-
keik iskolai teljesítményeit. Az is bebizonyosodott, 
hogy az iskola már képtelen volt eltüntetni a csalá-
di környezetből hozott hátrányt.

Persze elismerhető, ez a hatás nem határozza 
meg véglegesen valakinél az élete alakulását. Hi-
szen a szűkebb családi környezeten kívül más ha-
tások is érik a felnövekvő fi atalt. Az óvodai, iskolai 
környezet, a kapcsolat az ott megismert felnőttek-
kel és a hozzájuk hasonló korú fi atalokkal ugyan-
csak befolyásolják a gondolkodását és magatar-
tását. Sőt tudjuk, a serdülőkorban ez a hatás még 
erősebb is, mint az otthoni, hiszen ebben az életkor-
ban megnő az önállósulás igénye. Igaz, hogy para-
dox módon a szülői mintáktól eltávolodó kamasz 
újabb kötöttséget vállal, amikor a kortárs csoport 
mintáihoz alkalmazkodik, többnyire kritikátlanul. 
De előbb-utóbb mégiscsak érvényesül az egyénné 
válás, legalább a felnőttkor kezdetére, amikor a fi a-
talnak tudomásul kell vennie, hogy a problémáit 
önmagának kell megoldani, ebben nem számíthat 
arra, hogy a döntést a velejáró felelősséggel mások 
teszik meg helyette. Úgy tetszik, a serdülőkor az 
élet egyik legkritikusabb szakasza: itt dől el, hogy 
milyen irányt ad valaki az életének. Vállalja-e az 

önképzéssel járó önfejlesztést, vagy inkább az élet 
gyakorlati oldalának a könnyebb változatát fogad-
ja el: minél kevesebb erőfeszítéssel leélni az életet, 
csak a kellemes dolgokat keresve benne. Tulajdon-
képp már az iskolában kellene elsajátítani az ön-
álló életvezetés képességét, még akkor is, ha a tan-
anyag többnyire az élettapasztalatoktól és az élet 
problémáitól távol álló tudást ad át. De a tanulás 
közben elsajátítható önálló gondolkodás közvetve 
mégis elvezethet valakit ide. Miről van szó? Arról, 
hogy nem mindegy, a tanulás csupán a tananyag 
szövegének önállótlan átvétele vagy az önálló gon-
dolkodással összekapcsolt megértése és elsajátítá-
sa. Megfontolandó ebben a vonatkozásban a P. P. 
Gajdenko-tól átvett következő gondolatsor: „Azt 
a feladatot, hogy a tanulókat megtanítsuk gon-
dolkodni, eltakarja az a feladat, hogy ismereteket 
adjunk nekik. A tudást pedig úgy értelmezik, mint 
meghatározott tények, módszerek, koncepciók, ál-
láspontok összegét. Ennek következtében rengeteg 
koncepció és álláspont van a tanuló fejében, csak 
egy hiányzik belőle – a saját koncepciója és állás-
pontja. Az a kérdés, hogyan változtassuk meg az 
oktatás rendszerét, hogy a műveltség a gondolkod-
ni, teremteni és alkotni tudást jelentse, nem pedig 
annak ismeretét, amit mások alkottak, nagyon fon-
tos kérdés, és még konkrét megoldásra vár. Éppen 
ez az értelme Heidegger azon tézisének, hogy az 
igazi megismerés nem a már meglévő magyará-
zata, hanem azoknak a lehetőségeknek a feltárása, 
amelyek benne rejlenek a létezőben, de még nem 
realizálódtak. Az, hogy megtanulunk gondolkod-
ni, Heidegger szerint azt jelenti, hogy megtanu-
lunk kérdést feltenni, kérdezni, nem pedig vála-
szolni… Heidegger azt mondja, kérdezni annyi, 
mint visszatérni a kiinduló ponthoz, amelytől va-
lami elindult… Ilyen megközelítés esetében a múlt 
produktumait a művelt ember nem úgy sajátítja el, 
hogy felhalmozza az ismereteket, elraktározza pol-
cok szerint a különféle koncepciókat és elmélete-
ket (úgy, hogy végeredményben fő tevékenységgé 
a megjegyzés, az emlékezetben rögzítés, a tanul-
mányozás fő szervévé pedig az emlékezet válik, 
mint afféle kulturális csomagmegőrző). Az igazi 
műveltség Heidegger szerint lehetővé teszi, hogy 
az ember bármely tanulmányozott tárgyban… vá-
laszt találjon azokra a kérdésekre, amelyek őt ma-
gát foglalkoztatják”.20

A „jó tanulót” tehát nem az foglalkoztatja első-
sorban, hogy pontosan feleljen tanára kérdéseire, 
(azaz reprodukálja azt, amit ő mondott, vagy amit 
20 P. P. Gajdenko: Az egzisztencializmus és a kultúra. 
Kossuth Könyvkiadó, 1966, 117–118. o.
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a tankönyvben olvasott), hanem az, ami még nincs 
tisztázva, aminek a megoldását keresni kell. A ke-
reső-kutató magatartás nemcsak a tanulás érdekes-
sé tételére alkalmas, hanem arra is, hogy az egyén 
a felnőttkor problémáinak megoldására alkalmas-
sá váljék. Ehhez azonban az is kell, hogy az ember 
tudomásul vegye, az élet ismételten újabb ellent-
mondásokat teremt. Illúzió, hogy enélkül is lehet 
élni. Ezt csak az szeretné elérni, aki a nyugalmat 
a változatlanság élvezetével szeretné megszerez-
ni. Ha azonban valaki elfogadja, hogy a változás 
az élet rendje, akkor a nyugalmát az eredményes 
problémamegoldásban és az alkotó aktivitásban 
fogja megtalálni. Ennek feltétele az, amit Thomas 
Mann írt le szép fogalmazásban: „Mindig meg kel-
lene kísérelnünk, hogy minden dolgot, a legmeg-
szokottabbakat is, amelyek létezése magától érte-
tődőnek tűnik fel, friss, ámuló szemmel, mintegy 
első ízben nézzük. Ezáltal a dolgok visszanyerik 
bámulatos voltukat, amely a magától érthetőség-
ben elenyészett, és a világ friss látvány marad, 
másként azonban minden elenyészik, az élet, az 
öröm, az ámulás”.21

Az ilyen látásmód azonban csak azoknál fejlőd-
het ki, vagy maradhat meg, akik feladatot látnak a 
valóság körülményeinek és önmaguknak az alakí-
tásában, akik hajlandóak olyasmit is felülvizsgálni, 
amiről sokan azt hiszik, hogy magától értetődően 
olyan, amilyen. Tanulságként idézhető a Nobel-dí-
jas Szentgyörgyi Albert megállapítása: „Minden 
élettelen fi zikai rendszer a használatban megy 
tönkre, viszont az élő rendszereket a tétlenség te-
szi tönkre, míg a használatban fejlődnek… Az élő 
rendszerekben határozott a törekvés, hogy elérjék 
saját különleges stabilitásukat, azaz egy olyan ren-
dezettséget, amely lehetővé teszi a rendszer egyes 
részei, valamint a rendszer és környezete közt a 
legösszehangoltabb együttműködést”.22 Ha ezt az 
ember és a kultúra viszonyára vonatkoztatjuk, fel-
ismerhető, hogy az „élet egyszerű leélését” vállaló 
életcél a személyi lét minőségének alacsony szin-
ten tartását jelenti.

A 20. század 40-es éveinek neves pedagógusa, 
Karácsony Sándor különböztette meg egymástól 
a nagykorú és a felnőtt embert. „Fejlődéslélektani 
kutatásaim azzal a tanulsággal szolgáltak, hogy 
nem minden nagykorú ember felnőtt is egyben. 
Sokaknak az élete mennyiségi változások egymás-

21 Th. Mann: Egy szélhámos vallomásai. Dunakönyv 
Kiadó, 1994, 328. o.
22 Szentgyörgyi A.: Válogatott tanulmányok, Gondolat 
Kiadó, 1983, 97. o.

utánjából tevődik össze, ezek születnek, nőnek, 
később öregszenek, a végén meghalnak. Felnőtt-
nek lenni minőségi változás, ugrásszerű fejlődés 
következménye. Hadd tegyem hozzá: a minőségi 
ember felnőtt ember. Ne haragudjanak meg érte 
a többiek, hogy áperte kimondom, csak bizonyos 
fajta emberek felnőttek, könnyű ezek után kitalál-
ni, hogy kik. A többiek, ha emberkort értek is, bi-
zony csak nagykorúak”.23 A megrekedés okát – a 
külső hatások mellett – az egyén belső motivációja 
mutatja szemléletesen. Abraham Harold Maslow 
sokszor idézett motivációs piramisa feltárja, mi-
lyen késztetések befolyásolják az embereket éle-
tük során. A piramis alsó szintjén a testi, élettani 
szükségletek állnak, a következőn a biztonságé és 
védettségé, azután a valahová tartozás és szeretet 
szükséglete, majd a becsvágy, a presztízs, a hírnév 
igénye, végül az önértékelés szükséglete és legfelül 
az önmegvalósításé.24 Ha a rangsort nem egysze-
rűen az alacsonyabb és magasabb szintek szerinti 
tagolódásban fogjuk fel, hanem úgy is, hogy azok 
mennyire általánosan vagy kevéssé jellemzőek az 
emberekre, akkor arra az eredményre jutunk, hogy 
az önmegvalósítás igénye meglehetősen csekély a 
többi igényhez képest. Annak ellenére, hogy min-
denkiben megvan az önfenntartás és az önérdek 
érvényesítésének az igénye, ez valahogy megreked 
a motivációk alsóbb szintjén, mert nem tudato-
sul, hogy mindehhez nem annyira az anyagi javak 
megszerzése és a másokkal történő elismertetés a 
legbiztosabb eszköz, hanem az egyéni képességek 
állandó fejlesztése, ami segíthet az életben adódó 
nehézségek leküzdésében. E szükséglet fel nem is-
merését bizonyítja az, hogyan használják fel sokan 
a szabad idejüket, ami lehetővé tenné számukra, 
hogy maguk döntsék el, mit tegyenek. A szabad-
időt azonban sokan szórakozva akarják eltölteni. 
Azt mondják, „kikapcsolódásra” van szükségük, 
mert kifáradtak a munkában és a napi gondok 
megoldásában. Látszólag indokolt ez a szándék, 
hiszen a fáradt embernek valóban pihenésre van 
szüksége. A szórakozást keresők igénye azonban 
akkor is jelentkezik, amikor szó sincs fáradtságról, 
egyszerűen csak az unalomérzést akarják valahogy 
eltüntetni. Unalom pedig akkor fogja el az embert, 
ha nem tudja, mivel töltse ki a rendelkezésére álló 
időt, mert semmi sem érdekli, ami leköthetné a fi -
gyelmét. Nemcsak az ilyenkor kínálkozó lehetősé-
geket nem találja érdekesnek, de a saját életét sem. 

23 Karácsony Sándor kéziratban maradt utolsó kötetét 
idézi Durkó Mátyás. Debreceni Szemle. 1997. 2. 286. o.
24 Pedagógiai Lexikon, Keraban Könyvkiadó, 1997, II. 
k. 428. o.
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Ilyenkor akarja, hogy mások szórakoztassák, mert ő 
képtelen önmagát szórakoztatni. Ebből az alap-
állásból következik, hogy a reá irányuló hatást is 
csak akkor találja szórakoztatónak, ha a befogadá-
sához elég a felületes fi gyelem és olyan érdekessé-
geket kap, amelyek könnyen foghatók fel. Azaz, 
amiről „nem kell gondolkodni”. Van az emberi 
életnek egy szakasza, amelyben ez az igény meg-
lehetősen tipikus: ez a serdülőkor. A gyermekek 
játéka és mese-igénye már nem tudja a kamaszt le-
kötni, a felnőttek időtöltésére pedig még nem elég-
gé érett ez a korosztály. Persze általánosítani nem 
lehet, de tény, hogy a fi atalok nagy része még nem 
tudja önállóan elfoglalni magát szabadidejében, 
annál erősebb viszont bennük az igény a tömeges 
szórakozásra, ahol sokan vannak együtt, és már ez 
is fokozza a hangulatot, mert úgy érzik, a jókedv 
„ragadós”. Különösen akkor, ha ezt az együttlétet 
a túlzott hangerő és a gépies ritmus uralja. Nem 
véletlen, hogy egyesek még ezt is megpróbálják al-
kohollal, kábítószerrel feljavítani, ami olykor a tár-
gyi környezet rongálásába vagy más csoportokkal 
kezdett verekedésbe csaphat át. Az idősebbek ezt 
a rendbontást a fi atal korral együtt járó tünetnek 
tekintik, ami az energia-fölösleg levezetésére jó. 
Arra nem gondolnak, hogy az ilyen viselkedést az 
is előidézi, hogy e fi atalok egyrészt az önállóságuk 
hiányát próbálják meg így kompenzálni, másrészt 
nem tanulták meg, hogyan lehet a szabadidőt ön-
tevékenységgel értelmesen és érdekesen eltölteni. 
Valószínűleg azért sem, mert a felnőttek közt sem 
látnak erről vonzó példákat.

Tény, hogy nemcsak a kamaszok unatkoznak sok-
szor, de egy másik korosztály is: a nyugdíjas-ko-
rúak. Ők sem találják helyüket az életben, mert a 
munkaidő megszűntével napjaik nagy része sza-
badidő lett. S ha nem alakultak ki náluk korábban 
a szabadidő eltöltésének kedvező szokásai, akkor 
már ők sem tudják ezt a lehetőséget tartalmassá 
tenni. Ezért ülnek gyakran a televízió előtt, kitar-
tóan követve a véget nem érő sorozatokat. Ez jó le-
hetőség az unalom elűzésére, de mélyebb élményt 
nem kínál. A nekik szervezett nyugdíjas-klubok 
programjai sem kötik le őket igazán, ha azok nem a 
tevékenységüket igénylik, csak szórakoztatni akar-
ják őket. Erről a helyzetről írta Simone de Beau-
voir: „Az idős emberek egyik legszembeszökőbb 
vonása a szellemi étvágytalanság. Az öregség nem 
egyéb, mint a kíváncsiság hanyatlása”. „A tétlen-
ség azonban elveszi kedvünket az érdeklődéstől, 
a szenvedélyektől, közönyünk pedig pusztasággá 
változtatja a világot, amelyben már semmit sem 

találunk, ami megérdemelné, hogy foglalkozzunk 
vele. Ránk is, a dolgokra is rátelepszik a halál”.25 

Feltételezhető, hogy a világgal szemben érzett 
közöny akkor alakul ki, ha valakinek az élete be-
szűkül a közvetlen környezetére és a napok egy-
hangúságára. Ezt a korlátozottságot nem tudja fel-
oldani a fi atalok lázadása sem, ellenszere kizárólag 
az olyan élet, amit a hivatásként felfogott munka 
és az értékes kultúra rendszeres elsajátítása tölt 
ki. Persze mindkettőhöz intenzív energia és elmé-
lyültség szükséges.

A „tömegember” életfelfogása és igénye a kultúrára
A demokrácia ellentmondása, hogy szavakban 
ugyan esélyegyenlőséget és általános jólétet ígér, 
de egyiket sem tudja megadni. A demokráciá-
nak az ókori görög nyelvből vett fogalma népha-
talmat jelent, a történelem során azonban a hata-
lomba sohasem a nép került, hanem azok, akiket 
a társadalom többsége megválasztott. Minthogy 
ez a többség tájékozatlan a közügyek intézésében, 
rokonszenvét hangzatos ígéretekkel lehet a leg-
könnyebben elnyerni. Ha ez sikerül, akkor a hata-
lomba kerülők már csak a saját felfogásukat fogad-
tatják el, mintha az egyezne a többség érdekeivel. 
Annak következményeként, hogy ha „a nép képvi-
selői” nem ismerik jól az őket megválasztók életét, 
akkor nem is képesek őket jól szolgálni. Ez fordítva 
is igaz: ha a „nép” nem ismeri jól a megválasztott 
képviselőit, akkor könnyen választ olyanokat, akik 
nem is alkalmasak a nekik szánt feladatra. Főként 
azért, mert a hatalmukat önérdekeik érvényesíté-
sére, ellenfeleik lejáratására fogják felhasználni. 
Ezért mondhatta J. J. Rousseau, hogy „a szó szi-
gorú értelmében véve igazi demokrácia sohasem 
létezett, és nem is fog létezni soha. Ellentmond a 
dolgok természetes rendjének, hogy a sokaság kor-
mányozzon, és a kevesek kormányoztassanak.”26 

Itt Rousseau még csak a hatalomban való része-
sedés egyenlőtlenségét teszi szóvá kritikusan, de 
gondolatának a folytatásában már más problémát 
is megemlít: „Elképzelhetetlen, hogy a nép sza-
kadatlanul gyülekezzék a közügyek intézése vé-
gett… a kisebb létszámú hatóságok… könnyebben 
intézik az ügyeket”. Ez nyilvánvalóan igaz, de en-
nek következménye Rousseau szerint az, hogy az 
emberek nagy többsége így megmarad természeti 
állapotában, s nem jut el ahhoz, hogy aktív társa-
dalmi lényként élje az életét. A magánélet keretei 

25 S. d. Beauvoir: Az öregség. Európa Könyvkiadó, 1972, 
720. o.
26 J. J. Rousseau: Értekezések és levelek. Magyar 
Helikon, 1978, 532. o.



56

között beszűkült életforma – amit Rosseau termé-
szeti létnek tart – „akadályozná legnagyszerűbb 
képességeink fejlődését; nevezetesen hiányoznék 
belőle a részeknek az az összefüggése, amely az 
egészet teszi… Mindenki elszigetelt maradna a 
többiek között, mindenki csak magával törődne; 
értelmünk nem tudna kifejlődni; úgy élnénk, hogy 
semmit sem érzünk, úgy halnánk meg, hogy nem 
is éltünk”.27 Tehát „a társadalmi egésztől elszigetelt 
élet” nem is teszi lehetővé, hogy az egyén a társa-
dalom egészének fejlesztési szükségleteit, a közös-
ség érdekeit megértse, és ebben tevékeny részt vál-
laljon. Ezért a körülmények megjavítását a legtöbb 
ember a hatalomtól várja, nem ismerve fel, hogy a 
problémák megoldásában eredményt csak a közös-
ségi összefogás hozhatna.

Még napjainkban is az a látszat, mintha igazolódna 
Kant egykori megállapítása: „Az ember olyan lény, 
akinek úrra van szüksége”.28 Akire feltekinthet, 
akit rajongva tisztelhet, aki őrá hivatkozva biztosít-
ja a rendet, s aki minden bajt el tud tüntetni az élet-
ből. Egyvalaki felmagasztalása azonban feltételezi 
annak ellenkezőjét is: hogy minden közösségben 
vannak a közérdeknek ellenségei, akiket ki kell kö-
zösíteni, esetleg meg is semmisíteni, hogy megva-
lósuljon a teljes egység a társadalomban. Így fordul 
azután a demokrácia önmaga ellentétébe, a dikta-
túrába, amit – meglepő módon – egy-egy társa-
dalom többsége támogat. A 20. század története 
Európában több példát is szült erről a folyamatról, 
amit Hamvas Béla így jellemzett: „Az egyén tuda-
tos tevékenységének helyébe, a tömeg tudattalan 
tevékenysége lépett… A tömeg uralma azt jelenti, 
hogy az egyéni, világos, értelmes, józan, tudatos 
tevékenysége helyébe a tömeg zavaros, vak, homá-
lyos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész 
emberi lét elhomályosul és elsüllyed… Azzal, hogy 
a tömeg jut felülre, szükségképpen együtt jár, hogy 
a tudattalan tevékenység jut felülre. Az egyéni és 
világos gondolkodás és tevékenység elkezd a tö-
meg zavaros, tudattalan tevékenységétől függeni. 
Ami egyszerű és értelmes, az függ a vaktól és zava-
rostól. A magasabb függ az alacsonyabbtól.” „Az 
ember fölött az uralmat ellenőrizhetetlen ösztönzé-
sek veszik át, és az ember a tömegben maradék-
talanul felszívódik.” „A kezdődő primitivizálódás 
kivétel nélkül mindenkit kikezd, és aláás. A szelle-
met kioltja, az ízlést a legalacsonyabb színvonalra 
szállítja le, a vallásból babonát csinál, az istenekből 

27 uo. 611. o.
28 I. Kant: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat 
Kiadó, 1974, 69. o.

bálványt, a világos és józan gondolkodás helyét za-
varos mítosz foglalja el”.29 Másképpen: a tömegha-
tás pusztítja az egyéniséget, az önállóságot.

Nem indokolatlanul nevezte Pataki Ferenc a 20. 
századot a „tömegek évszázadának”. Nem az 
emberiség létszámának gyors szaporodása miatt, 
hanem azért, mert a többségre hivatkozás és a tö-
megek mozgósítása alapja lehet annak a folyamat-
nak, amely az értelem helyett az erőszak uralmát 
idézheti elő. Tanulságos példa az, ahogyan a 30-as 
évek elején Németországban hatalomra jutott a 
nemzeti szocialista párt: az országgyűlési válasz-
tásokon ez a párt kapta meg a legtöbb szavazatot, 
és lett az ország vezetője Adolf Hitler. Annak el-
lenére, hogy pártjának fellépése a politikában már 
előre jelezte, legfőbb céljuk az ellenfelekkel való 
leszámolás. Elgondolkoztató, hogy miért sikerült 
mégis megnyerniük a társadalom többségét. Pata-
ki könyve egy meghökkentő eseményt említ ezzel 
kapcsolatban Le Bon „A tömegek pszichológiája” 
c. könyvéből. Egy népszerű francia színész évtize-
dekkel korábban fogadott a barátaival, hogy a szó-
noklatával kiváltja egy nagy teremnyi hallgatóság 
lelkesedését, abban az esetben is, ha a beszédének 
semmi értelme sem lesz. A fogadást megnyerte, 
noha a szónoklata teljesen értelmetlen, összefüg-
géstelen mondatokból állt, csak néhány szó volt 
benne kivehető, mint a „haza”, a „becsület”, a „lo-
bogó”. Ezeket keverte a szóáradatába. „A hall-
gatóság frenetikus tapsviharral köszöntötte őt”. 
Le Bon hozzátette: „Aki vezetni akarja a tömege-
ket, annak az érzelmeire és sohasem az értelmére 
kell hatnia”.30 Ugyanezt vallotta Hitler is a „Mein 
Kampf” c. könyvében: „A propaganda elsősorban 
az érzelemre hasson, s csak kisebb mértékben az 
értelemre. Nem szükséges, hogy a nép tudatosan 
gondolkodjék, hiszen az emberek felfogóképessé-
ge amúgy is meglehetősen korlátozott, intelligen-
ciájuk csekély, viszont igen gyorsan felejtenek. Eh-
hez képest a hatásos propaganda csupán néhány 
pontra szorítkozhat, és a jelmondatokat addig kell 
ismételnie, míg a közönség minden tagja megérti, 
hogy hogyan kell értenie azokat”.31

Elgondolkoztató, hogy miért lehet élni (visszaélni) 
ezzel ma is, amikor az iskolázottság megnőtt, és a 

29 Hamvas B.: A láthatatlan történet. Akadémiai Kiadó, 
1988. 17-18, 21-22. o.
30 Idézi Pataki Ferenc „A tömegek évszázada” c. 
könyvében. Osiris Kiadó, 1998, 25. o.
31 Idézi Pratkanis és Aronson „A rábeszélő gép”c. 
könyvében. Ab Ovo Kiadó, 1992, 188. o.
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kulturális ellátottság is javult. Mégsem járt vele a 
kulturáltság és a műveltség erősödése. Mintha to-
vábbra is időszerű lenne J. Ortega y Gasset vélemé-
nye, hogy a közéletet mindinkább olyan emberek 
uralják, akiket „az elvtelenségre való jog” vezet. 
Ezeknek meggyőződése, hogy nekik mindig min-
denben igazuk van, ezért szólnak bele a politikába 
és a szellemi életbe, anélkül, hogy erre felkészültsé-
gük lenne. Egyetlen érvet ismernek, az erőszakot. 
S ha ez válik normává, akkor a társadalmi lét bar-
bársággá változik. A veszélyt Ortega szerint az idé-
zi fel, hogy ez a típus „eltökélte, hogy kezébe ve-
szi a társadalom irányítását”. A „tömegemberek” 
korlátozottságára jellemző, hogy nem hajlandók 
másokat meghallgatni, más véleményt elfogadni. 
Nincsenek önálló gondolataik, csak közhelyeket 
mondanak, előítéleteket vallanak, a „közönséges-
ség” jogát hirdetik. Önhittségük miatt halálosan 
gyűlölnek mindenkit, akik más véleményt képvi-
selnek. Ortega szavaival: „ott nincs kultúra, ahol 
nincsenek normák, amelyekre hivatkozhatnak az 
embertársaink… Ott nincs kultúra, ahol nem tisz-
telik a vitában alkalmazható végső szellemi állás-
pontokat”.32

Oswald Spengler az átalakulás okát a civilizáci-
ós fejlődésben jelöli meg, mert az az anyagi javak 
fokozott termelését teszi létszükségletté. Ennek 
eredménye, hogy az emberiség a szerves létet a 
szervetlennel cseréli fel, és emberi voltáról lemond-
va magát a tárgyi környezet uralma alá veti. Ezért 
a civilizáció „a kultúra kikerülhetetlen végzete”.33 
A történelem ennek eredményeként visszatér a tör-
ténelmietlenségbe, „az őskor primitív ütemébe”. 
A hagyomány elveszti az értékét, az önállóan gon-
dolkodó ember fölöslegessé válik, mert a sajtó és a 
rádió határozza meg, az emberek mit gondoljanak. 
Az lesz az igazság, amit a tömeg „naponta hall és 
olvas”. A demokráciát a zsarnokok uralma váltja 
fel, amit háborúk végtelen sora követ, de ez „mit 
sem számít a démoni hatalomvágy előtt”.34 Eltűnik 
az erkölcs, az igazság, a emberszeretet, az ésszerű-
ség, új barbárság következik, írta Spengler még a 
20. sz. elején.

Az idézett szerzőket bírálták arisztokratizmusuk 
és túlzott borúlátásuk miatt. Bírálták az anyagi 
színvonal fejlesztését elmarasztaló nézeteik miatt 
is, mondván, hogy jogos az emberiség törekvése 

32 J. Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Pont 
Könyvkereskedés, 1995, 66. o.
33 O. Spengler: A Nyugat alkonya. Európa Könyvkiadó, 
1994, I. k. 188. o.
34 uo. II. k. 665. o.

életszínvonala javítására. A bírálók szerint a dik-
tatórikus rendszerek nem tartósak, bukásuk tör-
vényszerű, ennek bizonysága, hogy a 20. sz. végé-
re el is tűntek. Így a tömegtársadalom elfajulása 
sem szükségszerű. Ezzel az érveléssel szemben 
azonban születtek olyan nézetek, amelyek a de-
mokratikus keretek közt kibontakozó „fogyasz-
tói társadalomban” mutatták ki a tömegemberi 
magatartás általánossá válását. Herbert Marcuse 
például hangsúlyozta, hogy a technikai fejlődés-
re építő társadalom az anyagi haszon növelésére 
álszükségleteket teremt, ezeket reklámmal fogad-
tatja el az emberekkel. E társadalom jólétet, ké-
nyelmet, boldogságot ígér, de amit nyújt, az a vá-
sárlás és fogyasztás boldogsága. A közvéleményt 
a tömegkommunikáció annyira befolyásolja, hogy 
az emberek életcélként fogadják el a javak mind 
nagyobb mennyiségű megszerzését. Az igényeket 
azonban a reklám úgy nivellálja, hogy „minden-
ki azt szeresse és utálja, amit mások”.35 Sok ember 
automatikusan azonosul ezzel az életformával, 
feladja személyes meggyőződését, és behódol a 
rendszernek, amelynek a megváltoztatása éssze-
rűtlennek látszik, hiszen mindenki abban keresi 
a boldogulását. Az egyéniség eltűnését bizonyít-
ja, hogy az emberek értéküket a megszerzett tár-
gyak értékével azonosítják, az lesz tehát az értékes 
ember, aki sok értékes tárgyat tart a tulajdonában. 
A fogyasztói társadalom tagjai készségesen azo-
nosulnak a népszerűsített viselkedésformákkal, 
amelyeket a fi lmekben, a televízióban látnak. 
A kultúra elveszti eredeti funkcióját, hogy a min-
dennapi élettel szemben átfogó távlatot adjon, és 
segítse a valóság lényeges mozzanatainak a felis-
merését. A tömegtársadalom kultúrája beolvad a 
mindennapiságba, elsekélyesedik, „mert a dolgok 
éppen érvényesülő állását dekorálja”. Nem a va-
lóság változtatására, fejlesztésére késztet, hanem 
annak kritikátlan elfogadására.36 Ahogy a kultú-
rában megszűnik a távolság a „van” és a „lehet-
séges” között, úgy az álszükségletekre manipulált 
társadalomnak sincs már szüksége egy jobb minő-
ségű élet megvalósítására. A művészet korábban 
az ösztönök megtisztítására vállalkozott, most a 
szabadság nevében fogadtatja el az agresszivitást 
és a nyers szexualitást, azokat az emberi lét termé-
szetes reakcióiként állítja be. A társadalmi tabuk 
megtagadása, az ösztönök felszabadítása a huma-
nitás tagadását jelenti az életmódban, viselkedés-
ben, beszédben egyaránt.

35 H. Marcuse: Az egydimenziós ember. Kossuth 
Könyvkiadó, 1990, 27. o.
36 Ugyanott 78–83. o.
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Az egyéniség feladását és az eltömegesedést 
elemzi Erich Fromm is a „Menekülés a szabadság 
elől” c. könyvében.37 Szerinte a modern világban az 
egyén egyre nagyobb szabadságot kap körülmé-
nyeinek alakítására, de a közösségek felbomlása el 
is szigeteli őt másoktól. Feltételezhető lenne, hogy 
a nagyobb önállóság a gondolkodás önállóságát 
is meghozza, ez azonban mégsem következik be, 
mert a kapcsolatok gyengülése a bizonytalanság 
fokozódását idézi elő. Ezért az emberek készség-
gel fogadják el azokat a magatartásformákat, ame-
lyeket a kereskedelmi reklámoktól kapnak. Ezek 
ugyanis nemcsak bizonyos áruk megvételét ajánl-
ják, hanem a hozzájuk kapcsolódó magatartásfor-
mákat is. Ha a vásárlást sikeres emberek ajánlják, 
az a látszat alakul ki, hogy a kínált cikkek megvá-
sárlása és a sztárok életmódja szükségszerűen kap-
csolódik egymáshoz. Az utánzás váltja fel tehát az 
életforma önállóságát, a kapott minták kritikátlan 
átvétele az ítélőképesség eltompulásával jár. En-
nek eredményeként az egyén hamis képet kap ar-
ról a társadalomról, amelyben él, már csak azért is, 
mert arról a tömegközlő eszközök elszórt és önké-
nyesen beállított információkat adnak. Az emberi 
élet szempontjából lényegtelen, de szenzációsnak 
beállított információkkal kötik le a fi gyelmet. Nem 
a művészeti értékeket teszik érthetővé, hanem a 
művészek magánéletéből kiragadott eseménye-
ket mutatják be, látszólag azzal a célzattal, hogy a 
művészet iránti érdeklődést fokozzák. Ez azonban 
hamis „tájékozottságot” ad erről a világról. Jellem-
ző, hogy sok fi atal életcélja lesz ily módon a „hí-
ressé válás”, a széleskörű nyilvánosság elérése és 
a népszerűség megszerzése. Ami persze azt a hitet 
erősíti, hogy az ember értéke piaci eladhatóságával 
azonos.

A kultúrát a társadalmi érvényesülés eszközének 
tekintő embert Fromm „marketing-orientációjúnak” 
mondja „Az önmagáért való ember” c. könyvé-
ben.38 Az ilyen emberben az elismertetés iránti vágy 
együtt jár a legújabb divatok követésével, a felszí-
nes emberi kapcsolatokkal, a sekélyes érzelmekkel, 
amelyeket mesterkélt szívélyességgel igyekszik 
leplezni. A változó valóságban kialakul az a látszat, 
hogy nincs is idő a mélyebb gondolkodásra. Az em-
ber akkor él megfelelően, ha mindig alkalmazkodik 
az aktuális helyzethez, és a problémáit igyekszik al-
kalmi ötletekkel és személyes kapcsolatokkal meg-
oldani. Ha ez sikeres, akkor önmagát is jól tudja 

37 E. Fromm: Menekülés a szabadság elől. Akadémiai 
Kiadó, 1993
38 E. Fromm: Az önmagáért való ember. Napvilág 
Kiadó, 1998, 65–73. o.

„eladni”, gyakran szerepelhet a nyilvánosság előtt. 
Csak érzékenység kell a helyzetek kihasználásához, 
és – az emberek kihasználásához.

Király Jenő szerint ez a típus korjelenséggé válik, 
és ennek káros hatása átjárja az emberi élet egé-
szét. Szavaival: „Korunkban a felületesen öröm-
hajhászó fogyasztói mentalitás és a szellemi nívó 
csökkenése soha nem ismert pusztító potenciállal 
a pusztítás ’tudományos-technikai forradalmával’ 
találkozik. Éghajlati változásokkal, a Föld egyes ré-
gióinak lakhatatlanná válásával, túlnépesedéssel, 
szegények és gazdagok ellentétének éleződésével 
kell számolnunk. Soha nem látott új esélytelensé-
gekkel… Egymásért már nem, csak egymás ellen 
tudnak az emberek egyesülni, a közösséget a dest-
ruktívitás, a gyűlölet restaurálja… Már mindenki 
gyűlöl mindenkit, amikor áldozatot kezdenek ke-
resni. Az eszmecserét leváltja a meggyőzés, a kom-
munikációt leváltja a népnevelés, a propaganda, 
a médiahatalom… A belpolitika az osztályok, cso-
portok, a külpolitika a népek egymás ellen fordí-
tása, szakadatlan gyanúsítás, mesterségesen szí-
tott elfogultság. A modern gondolkodás lényege a 
’szív’ megkeményedése…A diktatúrák idején… a 
hatalom számára a megbélyegzés a lényeg, melyet 
a közösség félelemből, az előnyös helyzetű csopor-
tok pedig érdekből tolerálnak… Korábban a gyűlö-
let elsősorban idegengyűlöletként fenyegetett…ma 
az idegenség a legelemibb emberi viszonyokat is 
kezdi áthatni. A gyűlölet évezrede következik?”39

Ezeket a sorokat írójuk 1997-ben fogalmazta 
meg. Lehetséges, hogy túlzottan reménytelennek 
látjuk, de elismerhető, hogy azóta a fenyegető je-
lenségek inkább csak erősödtek, és nem enyhül-
tek. Úgy látszik, mintha a demokráciában a pártok 
politikai vetélkedését egyre inkább a mestersége-
sen felszított gyűlölet mozgatná, és nem a közér-
dekű problémák hatékonyabb megoldása. Mintha 
minden csoport belátná, a problémák megoldása 
amúgy is reménytelen, a cél ezért nem is lehet más, 
mint a hatalom megszerzésével a minél kedvezőbb 
pozíciók megszerzése. Ha ez nemcsak látszat, ha-
nem jellemző tünet, akkor fölvethető, lehet-e ellene 
tenni bármit is? S van-e benne a kultúrának döntő 
szerepe? Érdemes erről mélyebben gondolkodni.

A kultúra társadalmi terjedéséről
Ha a kultúra szervesen kapcsolódik egy társada-
lom életéhez, nem hagyható fi gyelmen kívül, ho-
gyan is jut el a társadalom tagjaihoz. A modern 
39 Király Jenő: A zárt osztályra beutalt társadalom. 
Ökotáj. 1997, 1. sz.
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társadalmak iskoláikkal gondoskodnak arról, 
hogy minden fi atal megtanulja azt, ami a felnőtt 
életükhöz szükséges. A különböző típusú kulturá-
lis intézmények ezt egészítik ki, hogy folyamatos 
lehetőséget adjanak ennek az alapnak a tovább-
fejlesztéséhez. Emellett újságok, könyvek, rádi-
ós-, televíziós adások és ma már az elektronikus 
világháló (az internet) információi segítik a bő-
vebb tájékozódást. Igaz, a tömegkommunikációs 
eszközök nagy részének szerkesztői szerint fel-
adatuk nem több mint hírközlés és szórakozta-
tás. Az utóbbira azért van szükségük, hogy minél 
több embert vonzzanak, és így szorítsák háttérbe 
a velük versengőket. S minthogy a tömegvonzás 
sikere – a hirdetési megbízások miatt – jó üzletnek 
bizonyul, az eredményesség azon múlik, sikerül-e 
felcsigázni az érdeklődést a hírek szenzációs tála-
lásával és a szórakoztatással. Nem véletlen, hogy a 
tömegkommunikációt nem is szokás a művelődés 
színtereként említeni. Az internetet inkább, mert 
abban ez a lehetőség is megtalálható az értéktelen 
információk mellett, de ez a lehetőség csak akkor 
érvényesül, ha az igény és a képesség megvan már 
az értelmes használatára.

Ezért kérdéses, hogy e bőséges kínálatot a tár-
sadalom tagjai hogyan használják fel, mit, milyen 
mértékben vesznek át, és értenek meg belőle? Alig-
ha túlzás kimondani, a kínálat és a kereslet nincs 
teljes összhangban egymással. A kultúraközvetítő 
intézmények és eszközök kialakulása előtt e két 
tényező még közvetlenebb kapcsolatban állt egy-
mással. Az alkotók maguk keresték és találták meg 
közönségüket egy adott közösségben, nem kel-
lett közvetítőkre bízni a műveik terjesztését. E ta-
lálkozás közben jól ismerték, mit várnak el tőlük, 
s azonnal tudtak reagálni az elvárásokra. Érzékel-
hették azt is, hogy miként hatott a teljesítményük, 
valahogy úgy, ahogy ez a népi kultúra esetében is 
természetes volt. A polgári társadalmi viszonyok 
kialakulásával azonban megváltozott a kultúra 
átadásának és átvételének a módja, az alkotók és 
befogadók közé beékelődött egy új foglalkozás: 
a kultúraközvetítőké. Ráadásul ez a feladatkör a ké-
sőbbiekben differenciálódott is: a könyvkiadóknál 
megjelentek a szerkesztők, lektorok, az újságoknál 
a szerkesztők és a cikkírással foglalkozó munka-
társak, a színházaknál az igazgató és a színészek 
mellett rendezők, dramaturgok stb. A művészeti 
alkotások iránti érdeklődést a reklámmal foglal-
kozóknak kellett biztosítaniuk, nem is szólva az 
eladással foglalkozó kereskedelmi alkalmazottak-
ról. Természetesen ez a folyamat hosszabb időn 
át alakult, s nem volt még jellemző a kezdetekre. 

Érdekesen mutatja be ezt Jürgen Habermas A tár-
sadalmi nyilvánosság szerkezetváltása c. könyvé-
ben. Azt írja, hogy a 18. század végén az előkelő 
körökben még szokásos volt, hogy a társas életük 
keretei között megbeszélték az irodalom és a mű-
vészet új eredményeit, s ehhez olykor meghívták 
az alkotókat is, hogy helyben mutassák be a mű-
veiket. Később megszűntek ezek az összejövetelek, 
az ilyen eseményeket az érdeklődés bővítése ér-
dekében szervezetté tették, s belépődíjat szedtek. 
Ennek következtében „a kultúráról elmélkedő kö-
zösség” helyébe „a kultúrával ismerkedő közönség” 
került.40 Ami azt is jelentette, hogy az alkotók és 
befogadók kapcsolata közvetetté vált, az elsők szá-
mára már nem volt érdekes, hogy az utóbbiak mit 
gondolnak arról, amit hallanak, látnak, fő az volt, 
hogy minél nagyobb számban látogassák ezeket az 
eseményeket, és tetszéssel fogadják. A művészet 
elsajátítása tehát a fi zikai jelenléttel vált azonossá, 
s nem véletlenül lett a kultúra fogyasztása helyett a 
kultúra termelése és „eladása” a döntő. Jellemző mó-
don egy mű sikerét ma a „látogatottságán” mérik, 
tehát azon, hogy azt hányan vették át. Függetlenül 
attól, hogy az mit váltott ki a befogadók gondol-
kodásában.

Igaz, e változáshoz az is szükséges lett, hogy 
a kultúra fogalma beszűküljön, az irodalomra és 
a művészetekre korlátozódjék. Az életmódot át-
szövő kultúra, amit ekkor már nem tekintettek 
„kultúrának”, megmaradt az átadás-átvétel köz-
vetlenségében. A személyes kapcsolatok közt terje-
dő tájékoztatásról és tájékozódásról van szó. Ezeket 
mindenki használja, egy részük ebben a funkció-
jában ismert is: a családban lejátszódó nevelésről 
van szó, amelyben a szülők tanítják meg növekvő 
gyermekeiknek az élethez szükséges tudnivaló-
kat. Nemcsak ismereteket adnak át, cselekvési és 
viselkedési szabályokat is. A szülők nagy több-
sége igyekszik ezt lelkiismeretesen, jól csinálni. 
Más kérdés, hogy valóban jól teszik-e. Sokan azt a 
mintát követik, amit saját szüleiktől láttak, amikor 
őket nevelték. S bár tudják, hogy más családoknál 
más a szokás, meg vannak győződve arról, hogy 
a saját eljárásuk a helyes. Ha szigorúak, akkor 
hiszik, hogy csak megfellebbezhetetlen követel-
ményekkel és büntetéssel lehet engedelmességre 
szoktatni a gyereket. Eszükbe sem jut, hogy en-
nek következményeként önállótlan, szolga lelkek-
ké válnak felnőtt korukra, vagy ezzel ellentétben 
olyan kegyetlen zsarnokokká, akik szerint a prob-
lémák megoldásának egyetlen módja az erőszak. 
40 J. Habermas: A társadalmi nyilvánosság 
szerkezetváltozása. Századvég, Gondolat 1993, 240. o.



60

Ha a szülők engedékenyek, akkor azt hiszik, ha 
megengedik, hogy a gyerek azt tegye, amit csak 
akar, akkor hamarabb jut el az önállósághoz. Így 
azonban olyan felnőtté válnak a gyermekeik, akik 
egyetlen szabályt sem tudnak elfogadni, és ezért 
alkalmazkodásra képtelenek lesznek. Ha a szülők 
állandóan ajándékokkal akarják elhalmozni gyer-
mekeiket, nem gondolnak arra, hogy ezzel követe-
lődzővé teszik őket, úgy hiszik, nekik minden jár, 
amit csak megkívánnak. S minthogy ez lehetetlen, 
felnőtt korukra boldogtalanok lesznek. Bár ezt a 
folyamatot a szaktudomány „szocializációnak” ne-
vezi, jelezve, hogy ebben az időszakban a gyermek 
elsajátítja a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 
magatartásformákat és kifejezéskészletet, nyilván-
való, hogy ez nem mindenütt történik egyformán 
és egyenlő minőségben.

Természetesen nem csak a szülő-gyermek kap-
csolatban jelenik meg az élőszóval közvetített és átvett 
kultúra, mert a társadalmi lét egészére kiterjed. Ha 
két ismerős ember találkozik egymással, magától 
értetődő, hogy – ha az idejük engedi – beszélget-
ni kezdenek. S hogy ebben ott rejlik az igény arra, 
hogy többet tudjanak meg a valóság alakulásáról, 
azt az a gyakori jelenség is igazolja, amely szerint 
a legtöbb beszélgetés az üdvözlés után így folyta-
tódik: – Hogy vagy? Mi újság? Ebből következik, 
hogy a folytonos tájékozódás szükséglete jellemző 
módon kapcsolódik az emberi élethez. Roger Le-
win említi meg a Kalahári-sivatag északnyugati 
részén élő busmanok Kung-Szan törzséről, hogy 
noha félsivatagi területen élnek, élelmüket gyűjtö-
getéssel és vadászattal szerzik be. Bármilyen meg-
lepő, táplálékuk 10%-kal több kalóriát és 50%-kal 
több fehérjét tartalmaz, mint amennyit az Ameri-
kai Egyesült Államok egészségügyi hivatala ajánl 
országa lakóinak. És a kungok átlagosan naponta 6 
órát töltenek élelemszerző munkával, és hetenként 
csak két és fél napot dolgoznak. Idejük nagy ré-
szét rokonok, barátok látogatásával vagy látogatók 
fogadásával töltik. „A tekintélyes szabadidő óri-
ási lehetőséget nyújt a kultúra felépítésére, ami a 
kungok esetében éneklést, rituális táncokat és me-
sélést jelent. A mesélés a közösség idősebb tagjai-
nak kedvenc foglalatossága, akik általában lelkes 
és aktív közönséget vonzanak. A legtöbb néphez 
hasonlóan az ő történeteik is általában parabolák, 
a teremtésről szóló magyarázatok. Mint a legtöbb 
gyűjtögető-vadászó nép, kultúrájuk döntő részét 
a kungok sem a hátukon, hanem a fejükben hord-
ják… A kultúra elsőrendű funkciója az, hogy az 
embereket összekösse, akár szigorú rokonsági sza-
bályok által, akár egy olyan mitológia révén, amely 

mindenkinek megadja a közös eredet és a közös cél 
érzését”.41

Mondhatnánk erre, mindez nem vonatkoztat-
ható a modern idők embereire, akik soha sem ér-
nek rá beszélgetni, mert mindig el vannak foglalva 
valamilyen kötelezettséggel. Csakhogy a mobil-te-
lefonok állandó használata nem erről tanúskodik. 
Sokkal inkább arról, hogy ha személyes találko-
zásra nem is marad elegendő idő, a beszélgetés 
szükséglete nem szűnik meg ma sem. Persze nem 
mindegy, hogy annak mi a tartalma és mi a mi-
nősége. A beszélgetésben vannak lényeges és lé-
nyegtelen információk, a résztvevők számára már 
ismertek és az egyik fél számára még ismeretlenek. 
Az sem mindegy, mi történik a hallott informáci-
ók átvétele közben. A fi gyelem többnyire szelek-
tív, csak bizonyos részleteket veszünk tudomásul, 
másokat nem. Vagy ha mégis, azokat azonnal el 
is felejtjük. Az is gyakran megtörténik, hogy amit 
megtartunk, azt mindjárt át is értelmezzük a meg-
levő szemléletünknek megfelelően. A gondolko-
dás zártsága és nyíltsága itt is megtalálható. A zárt 
gondolkodású ember csak azt hajlandó tudomá-
sul venni, ami egyezik a meglevő véleményével. 
S azokat az embereket tartja rokonszenvesnek, 
akik ugyanúgy gondolkodnak a valóságról, mint ő. 
A nyíltság nem jelenti a más véleménnyel történő 
azonosulást, de jelenti a tárgyilagos átgondolását, 
mérlegelését, s ha abból elutasít valamit, nem azért 
teszi, mert az más, hanem azért, mert az érveivel 
nem tud egyet érteni. Ha viszont talál benne meg-
fontolandót, akkor azt át tudja venni, akár a saját 
álláspontja helyesbítésével is.

Miért érdemes szólni minderről, mi köze van a 
kultúrához? Richard Dawkins kiemelt jelentősé-
get tulajdonít annak a kultúrának, ami a személyes 
érintkezés következtében jön létre a véleménycse-
re eredményeként. A kulturális átadás egységét 
„mém”-nek nevezi, s benne hasonlóságot lát a gé-
nek terjedésével. „A kulturális átadás analóg a ge-
netikai átadással, amennyiben bizonyos fajta evolú-
ciót idézhet elő, noha alapvetően konzervatív”. Az 
idézet megértéséhez hozzá kell tennünk azt, hogy 
Dawkins szerint az emberek közti információcsere 
ugyanúgy replikatív (önmagát ismétlő, másolato-
kat készítő), mint a gének terjedése. S ugyanúgy 
előfordulhat ebben a folyamatban véletlenszerű 
mutáció a pontatlan átvétel következtében, mint 
a biológiai változásokban. A lényeges mégis egy 
„mém” széleskörű terjedése és hosszabb-rövidebb 

41 R. Lewin: Bevezetés a bőségbe. A „Nem csak 
munkával él az ember” c. kötetben. Szerk.: J. Cherfas, R. 
Lewin. Gondolat Kiadó, 1986, 14–16. o.
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ideig történő fennmaradása, ami alapvetően ha-
tározza meg egy társadalom kultúráját. Dawkins 
példákat említ rá: „A mém lehet egy dallam, egy 
gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésé-
nek vagy a boltívek építésének módja… A mémek 
úgy terjednek a mém-készletben, hogy agyból agy-
ba költöznek egy olyan folyamat révén, amelyet 
tág értelemben utánzásnak nevezhetünk”.42

Amikor a mém fogalmát Dawkins először fogal-
mazta meg, a kultúra elméletével foglalkozók azt 
nem tudták elfogadni. Nem annyira az újdonsága 
miatt, hanem azért, mert egy biológust illetéktelen-
nek tartottak arra, hogy megmagyarázza, miként 
is terjednek a kultúra eredményei. Ám később egy 
pszichológus vélte úgy, hogy a mém jól alkalmaz-
ható az információk átadási-átvételi kapcsolatának 
értelmezésére. A magyar származású amerikai ku-
tató, Csikszentmihályi Mihály meghatározásában 
a mém „az emberi cselekvések által szándékosan 
létrehozott dolgok vagy információk állandósult 
mintája”. Ezek „akkor lépnek működésbe, amikor 
az ember idegrendszere egy tapasztalatra válaszol, 
és ezt olyan módon kódolja, hogy mások számára 
is érthető legyen.” „Amint kialakul, elkezd hatni, 
és elkezdi átalakítani létrehozója tudatát, s nem-
csak az övét, hanem a mémmel kapcsolatba lépő 
más emberekét is… Így a mémek, bár eredetileg az 
agy szüleményei, irányt változtatnak, és elkezdik 
formálni a tudatot”.43 Csikszentmihályi vélemé-
nye, hogy az általunk létrehozott információk „önálló 
életet élnek”, és ez bizonyítja, hogy más módon ter-
jednek, mint a genetikai információ. A különbség 
abból adódik, hogy a kulturális információk több 
értelmezési lehetőséget hordoznak, amelyekből az 
átvevők választhatnak. Általában azt a lehetősé-
get választják, amely a legkevesebb erőfeszítéssel 
a legtöbb előnyt ígéri, a mém elfogadását tehát a 
hasznosság látszata befolyásolja. Mégis „gyakran 
előfordul, hogy bizonyos idő után már a mémek 
befolyásolják tetteinket és gondolatainkat, és egy-
általán nem szolgálják az érdekeinket.” Ennek 
következményeként a mém társadalmi elfoga-
dottsága „az elmét tehetetlenségbe taszítja”, s arra 
kényszeríti, hogy kritikátlanul alkalmazkodjék a 
mémben rejlő következményekhez.

Elismerhető, ha egy megállapítás nagyon terjed 
a köztudatban, az könnyen ”fertőzi meg” a köz-
ügyekben önálló véleményalkotásra képtelen em-

42 R. Dawkins: Az önző gén. Gondolat Kiadó, 1984, 
241. o.
43 Csikszentmihályi M.: A fejlődés útjai. A harmadik 
évezred pszichológiája. Nyitott Könyvműhely, 2007, 
156. o.

bereket. Ha ezt még a sajtóban, a rádióban, a televí-
zióban a hírközlők szándékosan fel is erősítik, azaz 
többszöri ismétléssel jelentősnek állítják be, akkor 
ezek a nézetek kétségbe vonhatatlan „igazságként” 
jelenhetnek meg, és határozzák meg sok ember ál-
lásfoglalását. Hasonló módon terjedhetnek olyan 
információk is, hogy mit érdemes az újságban, 
a könyvkínálatban elolvasni, a moziban, színház-
ban, kiállításon megnézni. Az így terjedő szóbeli-
ség egyes események iránt sokkal inkább felkelt-
heti a fi gyelmet, mint azok a reklámok, amelyeket 
a tömegkommunikáció közöl. Persze a mémként 
ható információk nemcsak a szellemi kultúra tár-
sadalmi terjedésére hatnak, de az életmódra is, sőt 
ott a hatásuk erősebben mutatható ki.

Létszükséglet-e a kultúra?
Márkus György írja egyik tanulmányában, hogy 
kétféle kultúra-felfogás terjedt el: az antropológiai, 
amely a kultúrát egy nép életmódjával, jellemző 
viselkedésével és szimbolikus nyelvhasználatával 
azonosítja, valamint a gyakorlati hasznosságtól 
független, szellemi önértékekre korlátozódó, amit 
„magas kultúrának” vagy másképp „autonóm 
kultúrának” mondanak.44 Az első azt vallja, hogy 
minden népnek van kultúrája, és ez az emberi nem 
egységét bizonyítja a kultúrák egyenértékűsége 
alapján. A második a kreativitással és az eredeti-
séggel teremtett műveket sorolja a kultúra fogalma 
alá, eszerint csak a társadalom egy részének van 
kultúrája: az alkotóknak és az alkotásokban rejlő 
értékek elsajátítására képes, művelt embereknek. 
A két felfogás különbsége a múlt megítélésében is 
megtalálható. Az antropológiai felfogás a hagyo-
mányra épít, ezért a statikus társadalmak és vi-
szonylag egységes közösségeik kultúrájáról beszél. 
A magas kultúrát valló felfogásban a történelmi 
fejlődésről van szó, ezt az időt álló művek biztosít-
ják, amelyek megújítják az emberek valóságlátását, 
életfelfogását. Hatni azonban csak úgy tudnak, ha 
az emberek megismerik ezeket. Viszont az eredeti-
ségük miatt erre csak a képzettebbek képesek.

Amíg az antropológiai értelmezésben a kultúra 
egy népen belül mindenkié, a szellemi értékeket kí-
náló felfogás szerint csak a kreatív módon gondol-
kodóké. Az elsőben azonban a kultúra elsajátítása 
automatikusan történik, az adott közösséggel való 
azonosulás magával hozza nyelvének, viselkedési 
szabályainak, hiedelmeinek, világképének az elfo-
gadását. A második változatban tudatos választás 
kell a kultúra elsajátításához, és ezt nem mindenki 
44 Márkus Gy.: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, 
Lukács Archivum, 1992, 68–69. o.
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vállalja. Már csak azért sem, mert ez a kultúra nem 
egyezik a mindennapi tapasztalatok világával, és 
az egyéntől önmaga megváltoztatását várja. Fejlő-
dést kínál tehát, de ez csak az élet szűk részére ér-
vényes, az élet nagy részét nem tudja, nem is akarja 
átjárni, mert úgy gondolja, az egyén fejlettsége au-
tomatikusan magával hozza életkörülményeinek 
és így a valóságnak is az átalakítását. Ez az ösz-
szefüggés azonban közvetlenül nem érzékelhető, 
a szellemi kultúrával elérhető személyi fejlettség 
sokszor nem váltja ki az egyén környezetében levő 
valóság fejlődését. Ezért sokan nem is tartják hasz-
nosnak, boldogulást adónak.

Összegezve tehát elmondhatjuk, az első irány-
zatnál a kultúra ugyan létszükséglet, de azt az em-
berek ma már nem tartják kultúrának, s nem is ér-
zik, hogy az elsajátítása tőlük aktív viszonyulást 
kíván. A másodiknál ez megvan, szűk köre és a 
gyakorlati élettől tapasztalható távolsága miatt 
azonban nem látszik létszükségletnek, csak az élet 
megszépítésének, tartalmasabbá tételének, jobb megérté-
sének. Ami nélkül az ember látszólag sikeres lehet, 
sőt sok esetben ez a kultúra még akadálya is lehet 
az egyén anyagi értelemben vett boldogulásának.

Márkus fölveti a kérdést, egyesíthető-e ez a két-
féle szempont? Noha mindkét irányt a felvilágo-
sodásra vezeti vissza, és elvileg ezen az alapon 
megtalálható lenne a lehetőség a kapcsolódásukra, 
végül is arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi 
posztmodern kor nem teszi lehetővé a felvilágoso-
dásból örökölt szemlélet továbbélését. És ez az oka 
„rossz kulturális közérzetünknek és a saját kultú-
ránkkal szembeni tanácstalanságunknak”.45 Az így 
nyitva maradó kérdésre azonban másképp is ke-
reshető talán válasz, ha nem a kultúrából, hanem 
az emberből és a sajátos létezéséből indulunk ki. A kul-
túrát értelmezők eredeti dilemmája az volt, hogy 
vele kiemelkedhet-e az ember természeti megha-
tározottságából. A felvilágosodás idején adott vá-
lasz nem bizonyult valósnak, a szellemi érettség 
nem tudta megszabadítani az embert természeti 
léte korlátaitól. Nemcsak az anyagi, testi szükség-
letei miatt, de az erkölcsös magatartást akadályozó 
ösztönössége miatt sem. Kant feltételezése, hogy 
az értelem fejlesztésével megvalósuló erkölcsi tö-
kéletesedés lehet út a szellemi javak iránti igény 
felé, ezért nem lehetett reális elképzelés. Az anyagi 
és a szellemi szükségletek közt hidat az érzelmek 
fejlesztése sem képezhetett, ahogy Schiller felté-
telezte. Mert igaz ugyan, hogy a művészeteknek 
van ilyen hatása, de ahhoz, hogy a művészet irán-

45 uo. 89. o.

ti igény kiteljesedjék, annak hozzáférhetővé tétele 
önmagában nem elegendő. Az érdeklődés ugyanis 
óhatatlanul megoszlik a felszínes, könnyen élvez-
hető, sematikus ábrázolás iránt és az élet lényeges 
összefüggéseit közvetetten feltáró és eredeti kife-
jezésekkel élő művészet között. És az utóbbit csak 
a képzettebbek fogják érteni és igényelni, tehát is-
métlődik az igényeknek az a megosztottsága, ami 
a kultúra értelmi vonatkozásainál észlelhető volt.

A fölvetett problémára – a kétféle kultúrafelfo-
gás összekapcsolására – tehát más megoldást kell 
találni. Felfi gyelhetünk arra, hogy a kultúra-felfogás 
antropológiai és értékelméleti megosztottsága csaknem 
egyezik a civilizáció és a kultúra szembeállításával. Az-
zal a különbséggel, hogy az emberi élet egészét át-
fogó fogalom a civilizáció formájában ugyan meg-
ismétli az antropológiai felfogást, de a történelmi 
fejlődés magasabb szintjén. Ez az egyezés azért 
nem válhat világossá, mert a kulturális antropo-
lógia vizsgálatai a „primitív népek” kultúrájára 
irányulnak, és ami ehhez képest magasabb szin-
tet mutat, az már a szellemi kultúrára (és főként a 
művészetekre) szűkített felfogásban található meg. 
Úgy látszik tehát, hogy amit a történelmi fejlődés 
az emberekben létrehoz, az szükségkép csak a kultú-
rának ezen a szűk területén jelenik meg. A fejlődés 
tárgyi termékei és a használatuk pedig a civilizáció-
ban, azaz a kultúrán kívül kapnak helyet. Ezért is 
látszik – különösen napjaink technikai fejlődésében 
– lehetetlennek a kétféle kultúra-felfogás egyesíté-
se. Csakhogy a civilizációnak és a kultúrának ez a 
fogalmi elválasztása a kultúra társadalmi jelentő-
ségének felismerését és az egyének részéről lehet-
séges általános igénylését is erősen akadályozza.

Ha elfogadjuk, hogy az életmód kulturáltságát 
adó antropológiai felfogást tekintjük alapnak, ak-
kor azt is el kell fogadnunk, hogy kultúra nélkül 
nincs emberi élet. Ez azonban önmagában még nem 
elég ahhoz, hogy az embereket igazán kulturáltnak 
tekinthessük. Az életmód kultúrájában is alkalmaz-
nunk kell az érték-szempontot, ami magával hozza, 
hogy nem mindenféle életvitel, nem mindenféle 
viselkedés és beszéd lesz automatikusan kulturált, 
csak az, ami megfelel egy társadalmilag elfoga-
dott minőségszintnek. A rendetlenség, a szemetes 
környezet, a durva magatartás, az emberek közti 
erőszak, a zavaros vagy trágár beszéd nem felel 
meg ennek a minőségnek. Annak ellenére, hogy 
a tárgyak használata, a társadalmi minták köve-
tése, a beszélt nyelv a kultúrához tartozik. Azt is 
le kell szögeznünk azonban, hogy az életmódban 
nem elég megállapítani a kulturáltság követelmé-
nyeit, az emberekben is ki kell fejleszteni az igényt 
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e szint elfogadására, fenntartására és fejlesztésére. 
E tudatos viszonyulásnak éppúgy jelen kell len-
nie az életmód napi gyakorlatában, mint ahogy a 
szellemi javakból álló „magas kultúrában” szoká-
sos. Persze nem könnyű elfogadtatni az életmód 
magasabb minőségét azokkal, akik azt fölösleges-
nek tartják. Példa erre az egészséges életmódhoz 
tartozó követelmények elfogadtatása a táplálko-
zásban, az italfogyasztásban, a dohányzástól való 
tartózkodásban, annak ellenére, hogy e követel-
mények elutasítása az élet korai elvesztésével jár-
hat. De ez még mindig könnyebben elérhető, mint 
a ”magas kultúra” iránti valós igények kialakítása 
ott, ahol erre a fogékonyság és az érdeklődés nincs 
meg, sőt e kultúra ellentéteként a kommersz kul-
túrában, az úgynevezett „tömegkultúrában” találja 
meg a kielégülését. Ám az életmód kulturáltságát 
elfogadó és megvalósító emberekben hamarabb je-
lenhet meg a nehezebben érthető „magas kultúra” 
iránti érdeklődés, mert az első szintű igényesség 
előbb-utóbb – kellő segítséggel és útmutatással – 
a másik területen is kifejlődhet. Különösen akkor, 
ha az életmód még valamivel párosul. A fi lozófi a 
a beszűkült életforma jelölésére a „partikulari-
tás” fogalmát használja. Ez rész-életet jelent, vagy-
is azt, hogy valaki saját életét nem a társadalom 
részeként, hanem attól elszigetelten, önmagában 
tekinti egésznek. Emiatt képtelen felfogni saját éle-
tének társadalmi meghatározottságát, és nem is 
fogja érteni azt a társadalmi közeget, amelyben él. 
Ez azonban összefügg a „magas kultúrában” levő 
szellemi javakkal, amelyeket azért nem fog érteni, 
és azért nem is fog irántuk érdeklődni, mert azok 
meghaladják a beszűkült életformáját és annak ta-
pasztalati világát. Ahogy tehát a közéleti tájéko-
zódás befolyásolhatja az egyén látókörét, úgy az 
kihathat az egyéni tapasztalatokat meghaladó ál-
talánosításokra és a „magas kultúrában” található 
elvontabb felismerésekre.

Lehetséges persze, hogy elméletben ez meg-
győzően hangzik, de elismerhető, hogy a gya-
korlatban van valami, ami erősen akadályozza a 
megvalósítását. Ez pedig nem más, mint az a ta-
golódás, ami kulturális életünk szerkezetét jellemzi. Ez 
a szűk, értékalapú felfogásra épül, és arra a meg-
győződésre, hogy a kultúrát kizárólag tehetséges 
egyének hozzák létre. Az ő alkotásaik jelentik azt, 
amit kultúrának nevezhetünk. Értékes műveiknek 
a „termelésére” épülhet azután a kultúraközvetítő 
intézmények, eszközök és személyek hálózata a 
következő munkamegosztásban: akik az esztétikai 
értéket tekintik mérvadónak, megelégszenek azzal, 
hogy ezek iránt csak a társadalom művelt elitje ér-

deklődik; mások az eladhatóságot tartják értéknek, 
s arra hivatkoznak, hogy ki kell elégíteni az igénye-
ket. Mindkét esetben a „nagyérdemű közönség” áll 
a hierarchia alján, bár az a látszat, hogy a kultúra 
közvetítői neki akarnak kedvezni, valójában csak 
azzal törődnek, hogy minél nagyobb számban le-
gyenek a kínált kultúra „fogyasztói”. Az, hogy mi-
képpen teszi őket a kultúra kulturáltabbá, a közve-
títőket valójában nem érdekli. Nem véletlen, hogy 
a közművelődés csak a kulturális élet perifériáján 
kap helyet, és azt is általában úgy fogják fel, mint a 
kulturális javak szélesebb körű terjesztését.

A mindennapiság kultúrájának előtérbe állítá-
sa természetesen nem jelenti azt, hogy a „magas 
kultúra” és azon belül az irodalom és a művészet 
kevésbé jelentős tényező számunkra. Nemcsak 
azért, mert hatásuk az érzékszervek humanizálá-
sára (azaz az esztétikum iránti fogékonyságra) el-
engedhetetlen az emberi lét fejlesztésében, hanem 
azért is, ami érthetővé teszi a kultúrában betöltött 
kiemelkedő szerepüket. Ezt Vitányi Iván így fogal-
mazza meg: a szellemi kultúra a társadalmi rend-
szer „legnagyobb helyzeti energiával rendelkező 
csúcsa”. Eredményei ugyanis „az embernek a jel-
szerű objektivációkhoz való viszonyát” fejezik ki, 
és ezek megjelennek az anyagi termelés eredmé-
nyeiben és a társas kapcsolatokat szabályozó nor-
mákban is. Tehát az emberi lét egészét átfogják.46 
Ebben a felfogásban a szellemi kultúra nem egy-
szerűen alkotások összessége, hanem az emberek 
közti kommunikáció eszköze is. Olyan szimboli-
kus jelrendszer, amely meghaladja a köznapi be-
széd szintjét, és ezért arra is képessé teszi az embe-
reket, hogy a személyes tapasztalataikat egyetemes 
érvényűvé tegyék. És ez adja meg ennek a kultúrá-
nak a jelentőségét. Más kérdés, hogy ezt az áttéte-
les közlést sokan fi gyelmen kívül hagyják, nem azt 
nézik, például a művészetben, hogy az adott mű 
mit jelent, csupán azt, hogy abban mi történik, mi 
látható. Nem véletlen, hogy az ilyen viszonyulás 
érzelmileg sem tud megfogni valakit, mert a hatá-
sa felületes marad. Ezért érdemes talán megemlí-
teni a kultúrának, és azon belül a művészetnek azt 
a területét, amely a legerősebben tud hatni ránk. 
Ez pedig a zene, amely képes arra, hogy magával 
ragadjon, felfokozza érzelmeinket, és érzékennyé 
tegyen a személyünket meghaladó egyetemesség 
átélésére. Persze csak az a zene, amely több mint 
hangsorok egymásutánja, ami nem reked meg 
egy kezdetleges dallam gyermeteg ismétlésénél, 
mert tudatosan megszerkesztett, felépített, s ami 
46 Vitányi I.: Társadalom, kultúra, szociológia. Kossuth 
Könyvkiadó, 1981, 84–85. és 203. o.
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azután a dallamaival mind erősebben késztet azo-
nosulásra. Olyannyira, hogy a mű meghallgatása 
után esetleg napokig sem tudunk szabadulni tőle, 
az szinte kitörülhetetlenül visszhangzik bennünk 
újra. Szóval nem tudjuk megfogalmazni, mi is ez a 
hatás, csak érezzük, hogy átjárta benső valónkat, és 
általa mássá lettünk, érzelmeinkben emelkedetteb-
bé, gondolkodásunkban igényesebbé.

Ha már most visszatérünk a természet és kul-
túra ellentétére, két idézettel jelezhetjük ennek a 
polaritásnak a súlyát. Még a reneszánsz korában, 
a 15. század végén egy fi atalon meghalt fi lozófus, 
Pico della Mirandola szemléletesen mutatta meg 
az emberek életútját meghatározó választási le-
hetőséget: „Így szólt Isten az első emberhez: sem 
határozott helyet, sem saját alakot, sem különle-
ges örökséget nem adtunk neked, ezért lehetősé-
ged van arra, hogy mindig olyan helyed, alakod és 
adottságaid legyenek, amilyeneket kívánságaid és 
elhatározásod szerint választasz magadnak. Min-
den más lény meghatározott természetet kapott, és 
általunk előre meghatározott törvények kötik meg 
őket. Téged egyedül nem köt semmiféle korlátozás, 
csak az, amit te magad állítasz magadnak a tőlünk 
kapott akaratod szerint… Olyan lénynek teremtet-
telek, amely sem égi, sem földi, sem halandó, sem 
halhatatlan csupán, ezért légy saját magad alkotója és 
legyőzője. Mindenféle formát felvehetsz, amit ma-
gadnak választasz. Jogodban áll az állat legalsó 
fokára süllyedni, éppúgy jogodban áll az isten-
ség legmagasabb szférájába emelkedni szellemed 
szabad elhatározásával”.47 Jóllehet tudjuk, hogy 
az önalakítást az életkörülmények és a társadalmi 
kapcsolatok nagymértékben meghatározzák, elis-
merhető, az ember egyénileg is felelős saját életé-
ért, annak alakulásáért. Persze ebben az idézetben 
a megjelölt lehetőségek csak a végpontját fejezik ki 
annak, hogy merre irányulhat az egyén választá-
sa, de ennek vagy annak az irányultságnak az el-
fogadása kétségkívül jellemző lesz mindenkire. 
S hogy ebben az elhatározásban, és az elhatározást 
követő gyakorlatban mi is a kultúra jelentősége, 
és ez milyen felelősséget jelent az egyén számára, 
azt talán még jobban világítja meg Clifford Geertz 
megállapítása: Létezhetnek-e kultúra nélküli em-
berek? – kérdezi. A válasza: ezek „alakíthatatlan 
szörnyek lennének, nagyon kevés hasznos ösz-
tönnel, még kevesebb felismerhető érzelemmel, 
és teljes hiányával az értelemnek: szellemileg üres 
kosarak. Minthogy központi idegrendszerünk – és 
különösen annak csúcspontja és koronája, az agy-
47 Idézi Heinrich Hanselmann az „Andragogik” c. 
könyvében. Zürich, Rotapfel Verlag, 1951

kéreg – nagyrészt a kultúrával adódó kölcsönha-
tásban alakult ki, a jelentést hordozó szimbólumok 
irányítása, támogatása nélkül képtelen magatartá-
sunk irányítására vagy tapasztalataink megszerve-
zésére”. „Az ember függ egy bizonyos tanulástól: 
a fogalmak birtokba vételétől, a szimbolikus jelen-
tés specifi kus rendszereinek megértésétől és alkal-
mazásától”.48 Azoknak, akik úgy vélik, a kultúra 
mellékes tényező az emberi életben, arra fölösleges 
időt és energiát fordítani, el kellene gondolkod-
niuk ezeken a szavakon. És azon is, hogy mit kell 
tennünk azért, hogy a kultúrának megfelelő helye 
legyen a társadalom és az egyén életében. Ha még 
egyszer föltesszük a könyvünk címében olvasható 
kérdést: „Szükségünk van-e rá?”, arra csak egyet-
len válasz adható: Ha emberek akarunk maradni, 
akkor igen. Ami ma már elsősorban önfejlesztést, 
önképzést jelent, s egyúttal felelősséget is magun-
kért és másokért, lényegében azért a közösségért, 
amelynek tagjai vagyunk.

Még valami nem mellőzhető. Az előbbi két idé-
zet talán azt a véleményt erősítheti, hogy az ember 
élete akkor teljes, ha szembefordul a természettel, 
azt nagymértékben kihasználja, mert az arra való, 
hogy amit csak lehet, elvegyen tőle. Csakhogy ez 
tévedés. Az emberi élet függ a természettől. Táp-
lálékát onnan veszi, eszközeit abból formálja, és az 
egészsége is azon múlik, képes-e valaki megőrizni 
saját szervezetének harmóniáját. Az a tény, hogy 
a születés és a halál behatárolja életünket, arra fi -
gyelmeztet, a természeti törvény elkerülhetetlenül 
meghatároz mindenkit. Ezért a kulturálatlanság 
jele a természeti környezet károsítása, rendjének 
felborítása, erőforrásainak felelőtlen használata. 
Mert így nem csak saját életünket, de az emberi-
ség létét is veszélyeztetjük. Persze az is igaz, hogy 
a természettel békében csak az tud élni, aki felis-
meri és értékeli formáinak szépségét. S még vala-
mit érdemes megjegyezni: a természet felelőtlen 
kezelése, rendjének felborítása összefügg a más 
emberekkel szemben mutatott kulturálatlansággal. 
A durvasággal, mások kihasználásával, elnyomá-
sával. Ahol ez tapasztalható, ott az emberi kapcso-
latok sem lesznek harmonikusak. Ott a közügyek 
helyébe egyesek önző akarata lép, és a kultúra fö-
löslegessé válik. Legalábbis abban az értelemben, 
hogy az az emberi lét fejlesztésére való.

Megakadályozható ez? Várható-e a közélet kul-
turáltságának javulása? Vagy utópia ez? Konrád 
György évtizedekkel korábban Bíbó Istvánra emlé-
kezve így írt erről: „Közeledünk a harmadik évez-
48 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalma. Kultúra és Közösség. 1988, 4. 71. o.
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redhez, amelyben a tudás-gazdaság jelenőségben 
megelőzi az anyagi javak termelését. Az agrártár-
sadalmak és az ipari társadalmak után a láthatáron 
kirajzolódnak az olyan újszerű társadalmak, ame-
lyeknek fő műve már nem a gabona, s már nem is a 
gép, hanem az anyagtalan, de könnyedén tárgyia-
suló tudás. A hűbéri és a polgári társadalmat az ér-
telmiségi társadalom követi. Egyre több ember él 
szavak, s aránylag kevesebb javak előállításából. 
Művi környezetünket mindinkább anyagtalan ja-
vak, hullámszerűen áramló kapcsolatok alkotják. 
Részt akarunk venni az emberi szellem világhá-
lózataiban. Ami ebben segít bennünket, az jó, ami 
ebben gátol bennünket, az rossz. A korlátozott 
érintkezésből a társadalom elmaradottsága követ-
kezik… Kíváncsiságunk korlátozása egyre fájdal-
masabb elnyomás. Öntudatunk erőszakos sérelme 
éppoly tűrhetetlen, mint testi épségünké. Jövőnk 
alapkérdése: bénító vagy ösztönző keretet nyújt-e 
politikai berendezkedésünk ennek a teremtő és 
befogadó tudásvágynak? Ha az igaz-mondás kul-

túrája alacsony, akkor a termelt javak kultúrája is 
alacsony. Politikában kiskorúsított állampolgárok 
a gazdaságban sem lehetnek nagykorúak. A pater-
nalista állam alattvalói restek és hanyagok, magu-
kat sem tisztelik, miért tisztelnék munkájukat?… 
Akik a döntés felelősségében nem osztozhatnak, 
a végrehajtás felelősségében sem osztoznak. Euró-
pa közepén, a XX. század végén szabadság nélkül 
gazdasági növekedés nem lehetséges”.49

Bár ezek a szavak a rendszerváltás előtti hely-
zetre vonatkoztak, idejét múlt-e írójuk fi gyel-
meztetése? Megvalósulóban van-e már nálunk a 
tudás-társadalom? Igényli-e társadalmunk, hogy 
polgárai a politikában és a gazdaságban ne marad-
janak „kiskorúak”? Hogy ténylegesen osztozzanak 
a döntések felelősségében? E kérdésekre tapaszta-
lataink alapján felelhetünk. Nemcsak a jelent, de a 
közvetlenül előttünk álló távlatokat illetően is.

49 Bibó emlékkönyv. Századvég Kiadó, Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991, II. k. 
43–44. o.
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Ez a tanév a tiszavasvári Szögi Lajos tanár úré volt.
Annál inkább, minél kevésbé hajlandó ezt a ma-
gyar nyilvánosság észrevenni, belátni.

Azt hiszem, végzetes értelmet kap az, hogy a 
megnyomorított magyar társadalom kitörésének 
első áldozata egy tanárember. Valaki, aki otthon 
volt, a lányáért ment át a szomszéd faluba, Olasz-
liszkára, ahová félelem nélkül elengedhette, ahol 
közmegbecsülésnek örvendő tanárnak gondolhat-
ta magát. Valaki, aki otthont keresett mindannyi-
unknak, hiszen az a tanári mozgalom, amelynek 
vezetője volt, egy élhetőbb Magyarországért szö-
vetkezett.

És alighanem ez volt az, ez a jóravalóság, amiért 
azt a pillanatot elmulasztotta, amikor még elmene-
külhetett volna a felhevült, magát heccelő, megté-
bolyodott tömeg elől. Alighanem ez volt az, amiért 
nem találta a megfelelő szavakat, amivel talán nem 
ingerelte volna végsőkig az emberi lényükből ki-
fordult lincselőket.

Szögi Lajos tanár úrnak meg kellett halnia ah-
hoz, hogy belássuk, komolyan vegyük, a cigányok 
kirekesztettsége kezdettől forrása a cigányok ide-
gengyűlöletének. Nyilvánvaló, hogy a cigányok egy 
gyilkos szándékúnak tekintett gádzsót, paraszt férfi t 
vertek agyon. Az esetből, ha az autóból egy cigány 
férfi  lép ki, még talán lökdösődés sem lett volna.

A falusi magyar lenézte a cigányt, de a falusi ci-
gány is lenézte a magyart. Egyik sem bírta a másik 
életformáját igazán becsülni, elfogadni. Nem tehet-
te, hiszen akkor a sajátját kellett volna megvetnie, 
elvetnie. Mindazonáltal ez a kölcsönös lenézés 
voltaképpen lehetett majdnem barátsággal színe-
zett, átszőtt, és az is volt, hiszen nem, vagy csak 
ritkán akadtak egymás útjába. Az a kár, ami érte 
a parasztot a cigány révén, másfelől általában be-
jött a cigánnyal való együttműködésből. Az a meg-
különböztetés, ami sújtotta a cigányt, kifi zetődött 
az életlehetőségek viszonylagos biztonsága és sza-
badsága révén.

Mitől változott meg minden?
A parasztságot, a magával (úgy ahogy) bíró vi-

déki társadalmat erőszakkal felszámolták. A pa-

rasztok tömege elmenekült a faluból, városlakóvá 
lett. A földművelők bérmunkásokká, alkalmazot-
takká váltak, paraszti életformájukból, az önki-
zsákmányolása szabadságából csak töredékek ma-
radtak meg.

A cigányság eleinte érintetlen maradt, noha a 
parasztság nyomorgatása közvetve súlyosan ron-
totta a cigányok életlehetőségeit is. Aztán megin-
dult a cigányság erőszakos felemelése, civilizálása, 
bérmunkássá változatása. Csakhogy a cigányság 
jóval kisebb mértékben tudott csak városi egzisz-
tenciát teremteni, mint a többi falusi, miközben 
a falvakban a fogyatkozó magyar lakosság miatt 
egyre több hely akadt. Megkezdődött tehát a tö-
meges beköltözés, ami a maradni akaró magyar 
lakosságot is városba költözésre ösztökélte. Mind-
eközben a cigányság körében hallatlan népesség-
robbanás zajlott, épp a legelesettebbek és a legki-
szolgáltatottabbak körében.

A vidéki magyar társadalmat a rendszerváltás 
széttöredezve és megfogyatkozva érte, a falusi ci-
gányságot pedig felduzzadt tömegben, többnyire 
saját, folytatható életforma nélkül, se falusivá nem 
vált, se városivá. Néhány év alatt a többség mun-
kanélküli lett.

Az évtizedekig főként városi, de nem jelentékte-
len arányban mezőgazdasági jövedelemből élő ci-
gányság egyszerre magára maradt, munkahelyeik, 
az ipari és a mezőgazdasági nagyüzemek meg-
szűntek, és se múlt, se jelen, se jövő. Segélyezettek-
ké váltak, majd a segélyek kiszolgáltatottjaivá, és 
éppen abban volt a családi jövedelmek növelésé-
nek egyetlen lehetősége, amivel a család visszafor-
díthatatlanul tartósíthatta reménytelen helyzetét, 
a gyermekszaporulatban.

A cigányság sorsáért nem volt felelős senki, 
viszont mégis mindannyian mulasztottunk, el-
mulasztottuk a kötelező segítségnyújtást, melyért, 
tizenhat év múlva, mert nem mulasztotta el, mert 
most már a segítségnyújtás is provokáció, Szögi 
Lajosnak meg kellett halnia. A rendszerváltáskor 
haladéktalan társadalmi, politikai beavatkozásra 
lett volna szükség. Ezt a beavatkozást az első kor-
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mányzat elmulasztotta, aztán az összes többi is. 
Még a legelsőnek volt a legtöbb mentsége, hiszen 
egy majdnem összeomlott gazdaság és egy majd-
nem összeomlott társadalom lehetetlen feladatai 
közt kellett volna külön programot elindítania. 
Nem volt ereje rá. Annál is kevésbé, mert politikai 
ellenfelei a kormányzás összes nehézségét, melyek 
jó része elháríthatatlan volt, a kormány lejáratására 
használták fel. (Mégis, mindenképpen többet kel-
lett volna tennie, mint amennyire az erejéből telt.) 
A riadtságából eszmélő, évtizedekig gyávaságra és 
engedelmességre idomított szavazó lelkesen asz-
szisztált a kormány mozgásterének korlátozásá-
hoz, a háttérben pedig zajlott a legszegényebbek 
sorsát végképp megpecsételő privatizáció.

Az elesettek hajdani védelmezői a Strassbourg-
ba csalt romák menekülésének igazolásával, a ma-
gyarok cigányellenességének igazolásával európai 
szégyenpadra ültették a magyar kormányt, a ma-
gyar társadalmat. Mindent félreértve és mindenkit 
félrevezetve.

Közben cigány generációk nevelődtek fel való-
di segítség, valódi perspektíva nélkül, az egymás 
mellett élő cigány és magyar lakosság megtanult 
egymástól félni, megtanult a másikra ellenségként 
gondolni, általános lett a magyar közbeszédben, 
hogy a cigányok maguknak köszönhetik a sorsu-
kat, a cigányok pedig azt vallották, hogy minden-
ről a magyarok tehetnek. (A fővárosi cigány önkor-
mányzat vezetője például népirtásról beszél évek 
óta. Mintha hivatali kötelességeként tenné.)

Miközben a vidéki lakosság, akár cigány, akár 
magyar, ha különböző mértékben is, de egyként 
kiszolgáltatott, könnyen kerülhet, könnyen fordul-
hat egymással szembe.

Miközben a cigány lakosság nagy hányada túl-
ságosan könnyen feladta a megélhetésért vívott 
harcot, egyre kevésbé vállal felelősséget saját ma-
gáért, egyre dühösebb, egyre ingerlékenyebb.

És akkor jött az indulatok elszabadulása, a bosz-
szú a gyermekért.

És nem is a gyermekért. Mindenért. Pontosab-
ban: semmiért. Nyilvánvaló, hogy ha a gyermeket 
súlyos sérülés éri, a támadók vele foglalkoztak vol-
na. Minden lincselőnek tudnia kellett, hogy a kis-
lánynak nincs komolyabb baja. Mivel elgázolása 
szinte csak szimbolikus volt, nem kellett vele tö-
rődni, szabadon áradhatott a bosszú, a gyűlölet.

Ezen a képen Szögi Lajos barna bocskaiban látható. Ta-

láltam fekete bocskais képét is. Az az elhessegethetetlen 

rossz érzésem van, hogy a legszörnyűbb jogtalanságot 

elszenvedett magyar tanár emiatt az ünneplő miatt nem 

kaphatta meg a jogsérelmekre érzékeny magyar társada-

lomtól a méltó kegyeletet sem.

 Ha cigány lett volna, ha cigányságáért kellett volna 

meghalnia, az logikus lett volna a mai közélet észjárása 

szerint – ez a logika leckézteti az embert úton-útfélen egy 

ideje –, könnyebb lett volna őt megsiratni.

7.
Ragályi Elemér Pusoma Dénesről készített fi lmjét vetí-
tette a tévé. Egy fi atal cigány férfi ről, aki gyilkos-
ság gyanújába keveredik, saját írásos beismerése 
nyomán elítélik, majd két év múlva megtalálják a 
gyilkosság valódi elkövetőjét. Pusoma szabadlábra 
kerül, de nem tud visszailleszkedni a falujába, ön-
gyilkos lesz.

Ez a történet a cigányok negatív bűnügyi keze-
lésének egyik reprezentatív esete lesz, így szolgált 
a fi lm alapjául, és a fi lm így erősíti tovább a törté-
net kiemelt kezelését.

Ám nem a megértés felé. Ragályi nem doku-
mentálni, rekonstruálni akarja a történetet, hanem 
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megjeleníteni, esztétizálni. Műalkotással próbált 
emléket állítani az elfogult, előítéletes igazságszol-
gáltatás örvényébe került cigány embernek.

Csak hát valójában nem tudjuk meg, hogy mű-
ködik ez az igazságszolgáltatás, mi a baja. A fi lm 
annyira élettelen, hogy nem közelít a tragédia ér-
telmezéséhez, hanem távolít tőle. Tudjuk, hogy 
megtörtént, mégis, mintha csak kitalálták volna. 
A fi lm egy színes függönyt vont a valódi történet 
elé. A felelősségtudat és a morális megrendülés 
nem pótolja a valóságismeretet.

Így hát továbbra sem értjük, mi történt Pusoma 
Dénessel és miért?

Olasz cigány fi lm a tévében. Egy kikészült, stressz 
sújtotta, aranyszívű biztonsági őr és egy kérege-
tésre, bolti lopásra betanított cigánylány szerelme.

A fi lm az állami romantikus családi fi lmek cso-
portjába sorolható, egy kicsit érintve a roma fi lmek 
európai konjunktúrája által, de nem igazán, nincse-
nek se táncos, se énekes, se cifra nyomor betétek. In-
kább az értékösszevetésekre koncentrál, hogy meg-
mutassa, a bűnöző világnak látszó cigány életmód 
mélyén valójában milyen nemes értékek rejtőznek, 
melyek voltaképp még különbek is (a hősnő eseté-
ben szó szerint értendően) az orrvérzésig hajszolt 
társadalom teljes értékrelativizmusával szemben.

Már ez a beállítás is probléma, hiszen nem tel-
jesen világos, miféle lélekpezsdítő világ lehet az, 
ahol a boltok kifosztására, a járókelők folytonos 
zaklatására szerveződött a klán, azért ez is járhat 
némi stresszel, amit aligha old, hogy a klán tagjai 
a többségi társadalomtól teljes elkülönülésben, lé-
nyegében egymáshoz láncolva élnek. Egy szabad 
beszélgetésnek is kockázata van. A fi lm mondja 
ezt, nem én okoskodom, meghatóan értekezik a női 
tisztaság nemességéről a hősnő, miközben össze-
verték egy tiltottnak minősülő társalgásért, majd 
üldözik is, miután elszökött az olasz férfi val, akit 
agyon is vernének, ha elkapnák, szóval mellesleg, 
hogy egymást választhassa a cigány nő és az olasz 
férfi , el kellett tűnniük, illegalitásba kellett vonul-
niuk. A fi lm tehát, bármennyi hiteles eleme van is, 
csupa ideológia. Minél jobban hangsúlyozza, hogy 
a cigány tradíció mennyire az élet tiszteletéről szól, 
annál kevésbé hiszünk neki. És ott van ugyan el-
lenpontként az olasz társadalom előítéletessége, de 
hát ki róná meg, hogy mindenki védekezik, ahogy 
tud, még ha főhősünk időközben bolti tolvajból 
szállodai élmunkássá küzdi is fel magát.

Látjuk, mennyire mesebeli a cigányok szabad-
ságszeretete, családszeretete, gyermekszeretete, 
halott-tisztelete, ellenben mégis csak az a helyes, 

sugallja a fi lm, magának is ellentmondva, ha meg-
tanul a varrodába dolgozni, és olasz nőnek öltözik. 
Az átalakulás könnyen megy, mert gyönyörű fő-
szereplője van a fi lmnek, Bakó Máriának hívják, 
nevén még kint az ékezet.

A fi lm, noha egyszerre akar kritikusa lenni a 
modern életnek, méltatója egy megbélyegzett nép 
szép tradícióinak, valójában azt bizonyítja, hogy ez 
két külön világ, csak alkalmi átjárás lehetséges, ha 
egyáltalán, a fi lm is szkeptikus, hiszen a lány el-
indul vissza a lakókocsikhoz, s csak azért van re-
mény, hogy mégis csak rendes olasz háziasszony 
lesz, mert a tábor közben elköltözött. (Hogy a mo-
bil telefon világában miként juthat egy ilyen jele-
netnek sorsdöntő szerep, az maga is utolsó döfés 
a fi lm hitelességén. Bár a vademberes étkezési je-
lenetnél feladtam már minden várakozásomat. 
A lány úgy evett az étteremben, mint egy kiéhezte-
tett Maugli.) Szóval a cigány lány, akit meg kellett 
volna szeretnünk a fi lmben, és Bakó Máriát meg is 
szerettük, jól játszott, arról hozott hírt, hogy fájó 
szívvel talán, de csak jobb volna, ha a cigányok 
legközelebb egy másik planétán vernének tábort, 
vagy legalábbis a szomszéd városban.

Ezt a fi lmet egy magyar fi lmszemlén Horváth 
Aladárék bojkottálták volna, és nem nagyon tud-
nám megvédeni, noha jó szándékkal készült. Ám 
az előítéletek elleni harcában minden előítéletet 
bevetett.

A fi lm egyik nagyjelenete szerint, az olasz férfi  
bíróság előtti hamis tanúzással menti meg a lányt 
a börtöntől. Ahol nem bírta volna ki, mondja böl-
csen a bírónő, nekik a börtön, a négy fal maga a 
halál. Jelentem, kedves olasz bírónő, a börtönre én 
sem vagyok szocializálva. Másfelől pedig, vannak 
magyar cigányok, Csalog Zsolt és Diósi Ágnes szo-
ciográfi ái szerint, akik a börtönben is jól feltalálják 
magukat. Nem kell jobban félteni őket magunknál.

Kállai Ernőnek, mint cigány származású kisebbségi om-
budsmannak, két hét alatt sikerült minden várako-
zást lehűtenie. Holott voltaképpen még megszólal-
nia sem lett volna szabad, hiszen honnan is lenne 
új szerepköréhez illően felkészült, okos és körül-
tekintő, ő viszont azt választotta, hogy a lehető leg-
többet szerepel. És minden kérdésre válaszol, akár 
tudja a választ, akár nem.

Legutóbb a hevesi roma tömegverekedés és 
csoportháború ügyében vállalta a jelenség értelme-
zését a Hír Tévében. A Kontrasztok riportere arról 
faggatta, hogy vannak-e ennek a történetnek etni-
kumhoz köthető elemei. Kállai pedig, mintha csak 
félelmében, hogy kikerülje a rasszizmus csapdáját, 
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olyan értelmezési keretet választott, és ragaszko-
dott hozzá csökönyösen, melynek értelmező ereje 
ma erősen kétséges. Minden újabb és újabb kérdés-
re azt válaszolta ugyanis, hogy „az állam magára 
hagyta a cigányságot”.

Csakhogy ha a hevesi roma verekedés és az ál-
lami gondoskodás megszűnése között közvetlen 
összefüggés van, ezt csak erősen paternalista fogal-
mak segítségével értelmezhetjük, hogy tudniillik a 
cigányság afféle gyermek, mely állami gondosko-
dásra szorul, s mivel ez elmaradt, nevelőtlenül ne-
velődött, így hát ebből fakadt a belső viszály.

Természetesen ezt az értelmezést Kállai alig-
ha vállalná, nála a cserbenhagyás afféle magában 
álló és magyarázattal, értelmezéssel nem bolygat-
ható bűnként áll elő, mely minden cigány-cigány, 
cigány-magyar konfl iktusra megfelelő válasz lesz, 
hisz bizonyításra aligha szorul, a cigányság bajban 
van, ez látható, maga nem lehet az oka, hiszen a 
kisebbség soha nem felelhet önmagáért, a többség 
visel minden felelősséget. Tehát a konfl iktusokban, 
melyekkel majd szembesül, mindig könnyen meg-
találhatja a felmentő felelősségáthárítást. Nem lesz 
cigány által elkövetett bűn, melyet ne lehetne majd 
a többség számlájára írni. Eleve nem lehet semmi-
féle vétségnek köze ahhoz, hogy az elkövető egy 
életformában és kultúrában is erősen elkülönült ki-
sebbség tagja.

Én magyarként, nem cigányként amúgy valóban 
kétségbeejtőnek tartottam, és tartom mindmáig, 
hogy a rendszerváltás utáni új állam nem tett meg 
mindent, erőn felül, mert ereje nem volt voltaképp 
semmire, a cigányság tömeges munkanélküliségé-
nek megoldására. Ezt valahogy úgy kellett volna 
kezelnie, mint az új alkotmány nélkülözhetetlen 
tartozékát. Hogy semmiképpen nem megengedhe-
tő egy többszázezres népcsoport teljes útvesztése. 
Egy több évtizedes kényszerpálya és egy tisztázat-
lan civilizációs, közösségi történet mai zárásaként.

Másfelől azonban egy ombudsmannak épp az 
a dolga, hogy az efféle, magukban mindig jogos 
hárításokat nem fogadja el. Se magyar iskolaigaz-
gatótól, se roma verekedőtől. A cigányság magára 
hagyása nem menti fel a hevesi verekedőket. Az 
állam ugyanis nemcsak a cigányságot hagyta cser-
ben, hanem mindannyiunkat. A kötelező és teljes 
állami felelősségvállalás ugyanis megszűnt. Így 
akartuk. Nem volt más választásunk. Hogy ma-
gunkért felelünk, ez volna éppen mindenféle vere-
kedés legkézenfekvőbb ellenszere.

A verekedésről szóló tudósításokból azt vet-
tem ki, hogy a verekedő romák, vagy legalábbis a 
hangadó családok egyáltalán nem a nincstelenek 

sokaságából valók voltak, hanem épp azok, akik 
jutottak valamire. Akik ennek a helyi roma társa-
dalomnak a hangadói, és nem utolsósorban anyagi 
sikerességük révén azok. Így hát Kállai akaratlanul 
is a magát megszervező, de rossz kulturális mintá-
kat éltető, újjáélesztő helyi társadalmi történet kri-
tikátlan igazolását adta. Óvatosságból, tájékozat-
lansága miatt. Ahelyett, hogy a konkrét személyes, 
csoportos, intézményi, hivatali felelősségek bonyo-
lult szövetének átvilágításával mind az előítéletes-
ség mind a felelősség-elhárítás lelki automatizmu-
sait kezdte volna ki.

A képen Nagypál Gábor vajdasági színész Pusoma Dénes 

szerepében. Akár az igazi Pusoma is lehetett volna. De 

én továbbra sem értem, mi történt valójában Pusoma 

Dénessel. Az ő arcát szerettem volna látni és megmu-

tatni. De róla nem találtam képet.

8.
Cigány gyerekek iskolai problémáival foglalkozva ku-
tatók elemzéseit olvasom, ők volnának azok, akik a 
mindennapok tapasztalatait összegyűjtik, akik a 
mindennapi tapasztalatok mögé látnak, akik, mint 
például Forray R. Katalin, a Pécsi Tudományegye-
tem romológia tanszékének tanszékvezető profesz-
szora, a tanárképzésben és a szakemberképzésben 
a legtöbbet tehetnek a cigány fi atalok sikeresebb 
iskolai pályafutásáért.

Elolvastam egy fontos korai dolgozatát, az Et-
nikai öntudat és nevelés, szakirodalmi tanulmányt (Ta-
nulmányok a cigányság beilleszkedéséről című 
kötetben: Országos Pedagógiai Intézet 1987) mely 
a romák iskoláztatásánál számításba vehető nyu-
gati szakirodalmat tekinti át. Az írás érdekes és ta-
nulságos elbeszélés arról, hogy miként küzdenek 
a fejlett polgári társadalmak a kisebbségi-etnikai 
csoportok beilleszkedésével, integrálásával, ok-
tatásával. És hírt hoz, alighanem az elsők között 
a multikulturális programról, mely csak évekkel 
később lesz majd iránytű a hazai intézményi ne-
velés átalakításában. A cigány gyerekek oktatása 
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ügyében azonban kiderül, hogy a nyugat ebben a 
tekintetben még gyerekcipőben jár, épp csak ter-
vek vannak arról, hogy mit is kezdhetnének a ván-
dorlók iskoláztatása érdekében, mert eddig lénye-
gében nem volt sikeres megoldás. A nyugati roma 
etnikum társadalmi helyzete döntő vonásokban 
eltér a magyar cigányság viszonyaitól, legalább 
annyira, mint amennyire a nyugati társadalmak a 
közép-európai társadalmaktól, de ez a különbség 
ráadásul nem is fejlettségbeli differencia, hanem 
valami egészen más, szinte az ellenkezője, hiszen 
például Magyarországon már évtizedek óta nem 
beszélhetünk vándorló életformáról a cigányság 
körében, miközben nyugaton ez az ősi életmód 
is belefért (és belefér) a polgári szabadság keretei 
közé. A polgári szabadság tágabb körei, a bizton-
ságosabb mindennapi élet nem beilleszkedésre csá-
bította a nyugati cigányságot, hanem, mint például 
Anglia esete mutatja, az ősi életforma átmentésére. 
És a kelet-közép-európai zártabb társadalmakban 
szűnt meg a vándorló életforma. Meglehet tehát, 
amikor most szaladunk a legszabadabb nyugati 
minták után, a cigányságot megtorpanásra késztet-
jük. Voltaképpen a legrosszabb pillanatban, mert a 
legnagyobb nélkülözéssel, a legkisebb valódi önál-
lósággal bíró stádiumában. Mindenesetre legalább 
annyit megkockáztathatunk, hogy az integráció, 
a mai cél, egyáltalán nem biztos, hogy a cigány-
ság általános igénye volna. És nemcsak azért nem, 
mert még az ambícióit is elvesztette, attól is meg 
lett fosztva, hanem például azért nem, mert az el-
különülés a cigányság esetében az etnokulturális 
örökség legbelsőbb, legmélyebb rétege.

Akárhogy is, nagyon szűkös és ingatag az adap-
tálható tudás. Amit az etnikai közösségek közötti 
létszámarányok nagyságrendi különbségeinek tár-
sadalmi következményei tovább bonyolítanak.

Voltaképp, bárhogy is értékeljük, a szocialista 
korszak utolsó két és fél évtizede rengeteg tapasz-
talattal járt a cigányság társadalmi, iskolai beillesz-
kedéséről, elsőrendű feladat lett volna tehát ennek 
a korszaknak a feldolgozása, hisz nemcsak a tanul-
ságok voltak egyediek és pótolhatatlanok, hanem 
az az alap (vagy ingovány), amire építkezni kell, 
amelyen az új integrációnak működnie kellene, az 
is csak így volna fellelhető vagy feltölthető.

Forray azonban ezzel az érvénytelenedő, de ala-
posan megértendő, múltba süllyedő jelennel nem 
foglalkozott, az a multikulturális program izgatta, 
ami a nagy megoldással kecsegtetetett. És ma is, 
húsz évvel később is itt tart, még ma is azt mondja, 
és alig mond többet, hogy el kell ismerni a cigány 

életforma másságát, tiszteletbe kell tartani, meg 
kell ismerni és ismertetni a diákokkal, cigányokkal 
és nem cigányokkal egyaránt, és akkor majd men-
ni fog a cigány gyerekek iskoláztatása. (A másság 
el nem fogadása természetesen nehezíti az integrá-
ciót, csakhogy az az igazi kérdés, hogy az elfoga-
dása önmagában segíti-e? Tényleg ez-e, csak ez-e 
a probléma? A másság nem értelmezendő-e a ci-
gányság oldaláról is?)

Csak hát közben Forray R. Katalin jelentős ku-
tatásokon van túl, jelentős oktatáspolitikai prog-
ramok indultak el a multikulturalitás jegyében, 
másfél évtizede már cigány gimnázium is műkö-
dik Pécsett, ahol Forray majd egy évtizede romoló-
gia tanszéket alapíthatott. És 2005 novemberében 
a Mindentudás Egyetemén első oktatási tárgyú 
előadó volt, azon belül is a cigány gyerekek isko-
láztatásának kérdéseiről beszélhetett talán a legna-
gyobb hazai szellemi fórumon.

Dolgozatai azonban azóta egy helyben topog-
nak. Ahogy előadásával sem jutottunk előbbre. 
Még cigány zenészeket is prezentált, előadott egy 
kis romológiát, viszont az oktatás kérdéseiről, elő-
adása tárgyáról valamiért nem jutott ideje beszélni.

– Sziasztok, mostantól lehet kérdezni a Mindentu-
dás Egyetemén tartott előadáson: Együtt vagy kü-
lön, cigányok, magyarok, iskola témakörében.

Miért pont ezt a szakmát választotta? [Norbikád@.
hu]

– Milyen szakmát választottam? Nevelésszocioló-
gus vagyok, érdekelnek a társadalmi különbségek, 
izgalmas, hogy többfélék vagyunk, fontosak a cigá-
nyok, romák, szeretem őket.

Mit fogtok tenni vagy épp elkövetni annak érde-
kében, hogy a magyarok elfogadják a romákat? 
[pIeRcInGeScSaJ14]

– Mit fognak tenni a magyarok annak érdekében, 
hogy ne legyenek előítéletesek, gyűlölködők? Kö-
zös játszmát játszunk.

Mintha megtorpant volna nyugati szakirodalmi 
olvasmányainál. Abban az értelemben legalábbis, 
mintha semmivel sem tudna többet a multikulturá-
lis program adaptációjának hazai feltételeiről. Nem 
találtam nyomát, hogy az iskolák, a helyi társada-
lom, a magyar pedagógiai vonatkozásában ezzel 
foglalkozott volna. De még abban az értelemben 
sem vizsgálódott, hogy kifejezetten multikulturális 
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programmal működő iskolák pedagógiai tapasz-
talataira fi gyelt volna. Legyen ez az iskola maga a 
Gandhi Gimnázium, melyet emleget ugyan, mint 
példát, de mintha még sosem járt volna benne. 
Egyáltalán, bármennyire is valószínűtlen, a 2003-
as nagy, összefoglaló munkájában (Forray R. K., 
Hegedűs T. A.: Iskola, cigányok, oktatáspolitika, Új 
Mandátum, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003) 
még semmi nyoma annak, hogy a szerző közelebb-
ről ismerne egyetlen iskolát is, ahol cigány gyere-
keket tanítanak. A tanszéki honlapon sincs nyoma, 
hogy a tanszéknek munkakapcsolata volna az is-
kolákkal: „szeretnénk jó viszonyt kialakítani, illetve 
fenntartani Pécs, valamint az egész dél-dunántúli régió 
illetékes intézményeivel (pl. MTA RKK DTI), kisebbsé-
gi szervezeteivel, a cigányság oktatásában részt vállaló 
iskolákkal.”

De arról sincs szó, hogy felmérés készült vol-
na cigány diákok körében, hogyan élik meg ők 
az iskolát. Vagy a családok, a cigány közösségek 
körében, hogy mit gondolnak gyermekeik iskolai 
ügyeiről. Érvényes-e az a kritika a magyar iskolák-
ra vonatkozóan, amit az eredményesség, ponto-
sabban a cigány gyerekek iskolai eredménytelen-
sége valamint antropológiai tanulmányok alapján 
a szakma feltételez.

Nem találtam a honlapon a nyomát annak sem, 
hogy az egyetemre kerülő cigány fi atalok alapvető 
fontosságú személyes történetei bárhogyan is fel-
keltették volna az őket romológiai szakemberré 
képző egyetemi tanszék érdeklődését.

Forray úgy képezi tanítványait a cigány gyerme-
kekkel való iskolai találkozásra, hogy könyvében 
erről a találkozásról semmit nem mond, és mások 
tapasztalataira sem hivatkozik. Kutatói tapasztala-
tai is meglehetősen régiek, esetlegesek és elmosó-
dottak.

Hogy kapcsolata a cigány gyerekekkel miféle 
lehet, arról egy tábori beszámolója tudósít, mely 
olyannyira szégyenlős beszámoló, hogy inkább 
módszertani útmutató. (Forray R. Katalin: A ki-
emelkedés útjai és akadályai megjelent, a „Talál-
koztam boldog gyivisekkel is” c. kötetben, Szé-
kesfehérvár, 2006) Saját magát sem meri vállalni, 
megmutatni, amint cigány gyerekeket lát, velük 
beszél, dolgozik, helyette szociálpszichológiai és 
antropológiai megfontolásokkal él, miközben az 
azért kiderül a multikulturális, az integráció szel-
lemében szerveződött táborukról, hogy ott az 
ideológiákat egészen gyakorlatiasan gondolták 
érvényesíteni. Meghökkentő következményekkel, 
hiszen a táborzárás végül egy szokatlan szertartás-

ba torkolt. Ez a táborzárás, így, ebben a leírásban, 
ezzel az értelmezéssel alighanem külön fejezet a 
segítő szándék hazai történetében:

Búcsú
Gyermekek és felnőttek tűnődésének tárgya, mi lesz ’az-
után’? Hiába volt az utolsó nap részben a ’szórakozá-
sé’, kemény volt, kimerítő, kockázatos. Hiszen kapcso-
lataink, interakcióink egészen szűk körben születtek, 
változtak. Kínos vagy lehetetlen volt elrejtőzni. A szo-
kásos ’européer’ mércével mérvre nyersek, szenvedéllyel 
fűtöttek voltak. Fáradtak voltunk, de nem húzódhattunk 
vissza, ahogyan egyébként a gyászolók megtehetik.

A felnőtteknek ráadásul szembe kellett nézniük azzal 
a feladattal is, hogy rituális pompával kell övezniük azt, 
aminek elkerülhetetlensége, sőt, egészen pontos ideje is 
közismert volt.

Ezért is igyekeztünk egyéni bánatból közösségi cere-
móniát formálni – ez talán jobban megfelel a ’léleknek’. 
Nem tudjuk, miféle kollektív tudattalannak volt szerepe 
abban, hogy a sokféle kollektív szertartás közül melyiket 
választották a tábor lakói és a nagyszámú gyászoló kö-
zönség. A mi rutinunk szerint valamilyen temetési szer-
tartásnak kellett volna következnie. Valódi pogány szokás 
szerint (gondoljunk hun vagy avar emlékekre) azt kellett 
volna várnunk, hogy a tábor, az együttélés ’temetése’ úgy 
zajlik le, hogy egy valódi vagy egy jelképes sűrített ’totem’ 
mellé odatemetik azt, ami a totem által megszemélyesített 
lény vagy közösség ’azutáni’ életéhez szükséges. Óhatat-
lanul átkerülünk az antropológia, az etnográfi a világába 
is, amikor megkíséreljük elég pontosan leírni az esemé-
nyeket. A szertartás vad és durva volt – ha innen nézzük. 
Pusztító vihar söpört végig az elhagyott és elhagyatott 
folyosókon, szobákon, összetörték a szekrényeket, kido-
bálták a tartalmukat, leszaggatták a képeket, kiszúrták a 
képeken a női képmás szemeit). Talán olyan misztikus-
nak ható feltételezésből indult ki a ’vihar’, hogyha nyoma 
sem marad semminek, akkor sikerül a varázslat, sikerül 
a meg-nem-történtté-tevés: valamiféle álom játszott velük 
tündérmesét, de tündérek csak a legendákban vannak…

Nem tudjuk pontosan meghatározni, ki vagy mi 
iránt tanúsított hűséget és lojalitást az a nagyjából száz-
főnyi csoport, amely pusztította táborunk tárgyi vagy 
tárgyiasult emlékeit, mondákra, emlékezetre hagyva 
örökségét. Eléggé biztosak lehetünk abban, hogy ezzel 
valami ’szent’ funkciónak tettek eleget, a ’tisztaság’ és a 
’romlás’ ellen védve meg azt, amit másképpen nem lehe-
tett. Talán azt kellene tudnunk megmagyarázni, az ’em-
ber miféle ősi ösztönei’ súgták meg, hogy a vandalizmus 
nem vandalizmus, hanem önvédelmi refl ex.”

A történettel szembesülőknek meg azt kellene tud-
ni megmagyarázni, én nem is próbálkoznék vele, az 
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ősi ösztöneim sem súgnak semmit, hogy miféle ku-
tató, egyetemi tanár, a cigányok oktatásügyi prob-
lémáinak reprezentatív előadója az, aki egy fájdal-
mas tábori kudarcból úgy menekül ki, hogy teljes 
pedagógiai csődjét nevezetes győzelemmé stilizálja?

Hogyan lehet olyan magabiztos, vagy éppen tel-
jesen bizonytalan, hogy történetét útmutatóként bo-
csássa egy szakmai kiadványban pedagógusok elé?

Azt is kellene tudni, ha a logikát általánosan is 
érvényesnek gondolja Forray R. Katalin, hogy nem 
volna-e helyes Szögi Lajos agyonverését is szertar-
tásként értelmezni? Melynek során az olaszliszkai 
cigányok az elnyomástól, az elviselhetetlen lelki 
terhektől szabadultak meg, cselekedetük tehát nem 
lincselés volt, nem vandalizmus, hanem egy közös-
ség önteremtő aktusa, önvédelmi refl exe? A tanár 
volt a „valódi totem”, a „tanár”, annyi szenvedés 
és megaláztatás forrása, jelképes alakja, a lányai 
pedig, az autóban, mint nézők, a „jelképes sűrített 
totemek”. És akkor a „vandalizmus nem vandaliz-
mus”, a gyilkosság nem gyilkosság, fogadjuk meg-
értően, reménykedve?

És arra a kérdésre sem tudom a választ, hogy 
miként folyhat a tudományos történet ilyen szélső-
ségesen refl ektáltlanul. Nemcsak Forrayé.

(Mintha az elemzés valójában a tárggyal már 
semmiféle kapcsolatban nem lenne, csak az elemző 
lelki tájait vetítené ki.)

(Nekem ez a tábordúlás nem épp tündérmesét, 
hanem az orosz katonák elvonulását idézte föl, 
akik kibelezték az elhagyott lakásaikat, mert vérig 
sértődtek attól, hogy ki kellett vonulniuk az örökre 
ígért játszótérről.)

A Március 15. téri aluljáróban ült a falra felhelye-
zett nagyméretű régi pesti városfotók sora előtt, 
nagyjából középtájt egy ötven körüli cigány férfi , 
és hegedült, ugyanazt a keringőt játszotta újra és 
újra. Tisztán és igényesen. Mellette egy picike fehér 
kutya, előtte kalap. Teljes összhang volt a képek és 
a cigány zenész között, hiszen hangot adott a ki-
állításnak. Ez a zene töltötte be valaha a képeken 
látható várost. Ezen a zenén andalogva hihetett a 
maga ideje örökkévalóságában, ezen a zenén sírva 
gyászolhatta aztán minden remények elvesztését. 
Aztán most ez a zene is haldoklik épp.

Voltak, akik a kutyát simogatták, voltak, kül-
földiek, akik a zenész mellé álltak fényképezked-
ni. Többféle beállításban. (Az idegen asszony sóher 
férjét még egy második pénzdarab sapkába hajítá-
sára intette, ha már képen hazaviszik maguknak 
szuvenírként a pesti aluljáróban zenélő cigányt, és 
vállát is átkarolják merészen, több jár neki. Repült 

hát ismét valami apró. Történelmi mértékű volt a 
férfi  kicsinyessége. Mely szólt a cigánynak, de még 
inkább Budapestnek.)

A cigány a vonóval időközben megfenyítette a 
kutyát, hogy ne vizeljen már az aluljáró közepére, 
rontva a boltot, majd valami operett slágerrel pró-
bálkozott, de elakadt.

9.
(Azt remélem, hogy a kisebbségi jogi biztos, ahol jól kér-
dezik, ott azért jól válaszol. Azt remélem, hogy talán 
nem is pontosan azt mondta, ami az újságban ol-
vasható. Azt remélem, nem volt ideje átnézni a szer-
kesztett szöveget. És majd még mentegetőzni fog.)

Obersovszky Péter az Echo Tévé riportere nagyon 
cigánybarátnak akart mutatkozni, biztos ami biztos, 
leplezendő felkészületlenségét és tájékozatlanságát, 
célzatosan kérdezett, cseppnyi helyet sem adva a 
töprengésnek, vele szemben ülve, vele szembefor-
dulva (egy jobboldaliként számon tartott tévében!) 
Kállai Ernő mégsem lehetett a cigányok kritikusa, 

Cigányzenész a 18. században Magyar Nemzeti Múzeum
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adni kell a látszatra is, így hát beszélgetésük egé-
szen képtelen fordulatokat hozott. (Két külön társa-
dalom, átjárás nélkül – Magyar Hírlap augusztus 7.)

A beszélgetés az iskola nélkül maradt csörögi 
cigány gyerekek problémájával indul, a felvázolt 
jelenet cseppet sem tisztább és érthetőbb, mint az 
eddigi tudósításokban: az ÁNTSZ bezáratott egy 
iskolát, és helyet kell keresni a gyerekeknek. Sok 
iskola zár be évek óta, évről évre sok ezer szülő van 
helykereséséi kényszerben, ez magában nem elég 
érdekes hír, itt attól látszik izgalmasnak, az a pánt-
lika teszi érdekessé a történetet, hogy ezúttal har-
minc roma gyerekről van szó. Egy ombudsman, ha 
kisebbséget ér sérelem, segít, közreműködik, oda-
hat, hogy segítség érkezzék, aztán értelmez, és vé-
gül értékel. S minősít is, ha kell. De a legjobb, ha a 
minősítést el is hagyja. Azzal segíthet legkevésbé.

Itt azonban egy felületes tájékozódás után túlsá-
gosan gyorsan jön a minősítés.

Van hely a környék településeinek iskoláiban, 
tehát nekik fogadniuk kellett volna a cigány gyere-
keket: „…mindenütt nagyon sok hely van. Bőven elfér-
nének ezek a gyerekek.” (A bezárt iskolába csak ez a 
harminc cigány gyerek járt? Ha nem, mi lett a töb-
biekkel? Ha igen, ők hányadikosok? Egy vagy két 
osztály? Ezek felzárkóztató osztályok voltak vagy 
normál osztályok? Keresett-e bárki, szülő, rokon, ta-
nár, önkormányzat a gyerekeknek egyenként helyet? 
Amíg ezekre a kérdésekre nem tudjuk a választ, 
egyetlen értelmes mondatot sem mondhatunk.

Magától értetődő, hogy a csörögi cigány gyerekek 
egyszerű élő csomagot alkotnak, melyet bárhova be 
lehet pakolni, ahol hely van? Magától értetődő, hogy 
a kétségtelenül sajátos pedagógiai felkészültséget 
igénylő feladatot – a szomszéd településről bejáró, ci-
gány kisebbséghez tartozó gyermekcsoport nevelése, 
oktatása kétségtelenül az, törvény van róla – bármely 
iskola magára kell vállalja automatikusan?)

Inkább legyen felelőtlen, mint kirekesztő? Úgy 
látszik, csak e két minősítés közül választhatnak 
ma az érintett iskolák. Hiszen máris jön a kérdés: 
A ki nem mondott érv: magyar gyerek nem akar cigány 
gyerekkel egy iskolába járni.

Hogy ez a riporteri mondat honnan fakad, 
nem találgatom. Egy 2003-as felmérés szerint (Ke-
mény-Janky-Lengyel: A magyarországi cigányság 
1971-2003) a falusi iskolák osztályai közt 1,9 száza-
lék a homogén cigány osztályok száma. A főváros-
ban ennek háromszorosa, 7,7 százalék. Összessé-
gében ötezer cigány gyermek jár homogén cigány 
osztályba, tehát a gyerekek három-négy százaléka. 
Ráadásul a statisztika az elkülönülés csökkenésére 
utal. Hogy tehát a magyar lakosságban volna egy 

ilyen általános elkülönülési akarat, az meglehet, 
viszont az a tény, hogy a cigány gyerekek döntő 
többsége magyar gyerekekkel egy osztályban ta-
nul, mintha azt bizonyítaná, hogy inkább vélelem-
ről van szó, értelmetlen és goromba ítéletről, mely 
a valódi helyzetet egyáltalán nem ismerő újságíró 
szellemi terméke. Pontosabban egy szellemi ter-
mék aggály nélküli kölcsönzése. (Kállai ugyan azt 
mondja az interjú során, hogy „A legújabb kutatások 
szerint a cigány gyerekek ötven-hatvan százalékát el-
különítve oktatják.” Ami mintha azt jelentené, hogy 
mint cigányok vannak külön osztályokba, iskola-
épületekbe terelve, ami biztosan nem így van, de 
még ez a túláltalánosított adat sem alapozza meg 
Obersovszky durva megjegyzését.)

Persze az külön kérdés, hogy a gyermekek fel-
tételezett idegenkedése a cigány osztálytársaktól 
hogyan vezet önkormányzati oktatáspolitikai dön-
téshez, de ez nem okoz tanácstalanságot Kállainak, 
válaszában rögtön a kijelölt gondolatmeneten ha-
lad tovább. Látott a tévében egy tudósítást, mely-
ben a „sződi polgármester azt mondta, hogy ez nem len-
ne probléma, és már régen megoldódott volna a helyzet, 
ha nem cigány gyerekekről lenne szó.”

A polgármester megjegyzése jelentheti azt is, 
hogy a cigány gyerekek iskoláztatása általános eu-
rópai probléma, probléma tehát Sződön is, és ké-
zenfekvő, hogy erre gondoljunk, maga Kállai is 
beszél a cigányok hetvenes évekbeli tömeges be-
iskolázásának máig nyúló természetes nehézségei-
ről egy hasábbal később. De itt még nem. Itt ez a 
megkülönböztetés a polgármester részéről a durva 
diszkriminációnak a bizonyítéka. A riporter érzi, 
hogy itt valami nagy igazsághoz lehet eljutni, veszi 
a lapot, és azt kérdezi, „És ez hogyan fordulhat elő 
ebben az országban?” Ő tehát egy lendülettel az az 
európai magyar itt, aki megrovóan húzza össze a 
szemöldökét. Mert érti, mondani sem kellett, csak 
utalni rá, hogy itt súlyos faji diszkrimináció nyílt 
beismerése történt. (Miközben csak annyi, hogy 
egy polgármester is meri problémának tekinteni 
azt, amit minden kutató, minden gondolkodó em-
ber annak tekint, akár roma, akár nem.)

Nem volna meglepő, hogy a polgármester a 
nyilvános megbélyegzés után a cigány szót ezen 
túl soha nem ejtené ki a száján. Hogy elkerüljön 
minden kockázatot. Hogy soha többé ne működjön 
együtt ez ügyben senkivel. A nyilatkozatában arra 
utalt, amire józan ész szerint utalnia kellett, hogy 
nagyszámú cigány diák együttes felvételére min-
den iskolának fel kell készülnie. Az nem egyszerű 
létszámbővítés, az európai Roma Integrációs Évti-
zed programja szerint sem, hanem programmódo-
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sulás. Efféle programmódosítás azonban felkészü-
lést kíván, a vállalása pedig önkormányzatok közti 
együttműködést, kapcsolatokat, ami a koordináló 
szerepeket ellátó intézmények, hivatalok nélkül, az 
OM, az OKI, a megyei közgyűlés, a cigány önkor-
mányzatok nélkül nem nagyon megy.

Kállai összegzi az eddigieket: „Természetesen 
megfogalmazása szerint nem a saját településére utalt, 
hanem a környezőkre.” (Tehát a sződi polgármester 
még gyáva is volt, amikor a rasszizmust mások 
nyakába varrta.) „Ez nagyon érdekes kérdés, mert 
mondjuk Nyugat-Európában ha ilyen eszméket vallanak 
emberek a politikai életben vagy bárhol másutt, utána 
már nem nagyon szoktak szóba állni velük.”

Egyrészt tehát itt azok az eszmék (persze ki nem 
mondva, név nélkül, mert miért is, úgyis értjük 
egymást, amúgy meg egy rossz szó el nem hang-
zott), melyek sajátos párlatai a sződi polgármester 
megjegyzésének, jelzik, milyen elvetemültség esett 
meg. Másrészt rögvest a hazai viszonyok rettene-
tes állapotára is utalás történik, mert hiszen Nyu-
gaton ezt nem tűrnék. Szó esett itt valamiről, ami 
után rendes embernek az elkövetőkkel, legalább 
egy tucat magyar polgármesterrel szóba sem sza-
badna állnia, ki kellene nézni őket a demokraták 
jóravaló közösségéből.

De mivel ezt nem tesszük, hát mi sem vagyunk 
különbek. A rasszista polgármesterek mi vagyunk. 
(Miközben valójában semmi biztosat nem tudha-
tunk az esetről.)

Itt azonban még nincs vége a beszélgetésnek.
Jön egy fejtegetés Kállai részéről az iskolai szeg-

regáció magyarázatául: Általában az önkormányza-
tok mennek elébe a szülői igényeknek. Még abban sem 
vagyok biztos, hogy a nem roma szülők igénylik ezt a 
fajta elkülönítést, hanem ez egyfajta szokássá vált, azzal 
a felkiáltással, hogy ezek a roma gyerekek visszahúzzák a 
nem roma gyerekeket.

Két bekezdéssel később meg mégis inkább a szü-
lők a felelősek az elkülönülésért, mert éltek (vagyis 
visszaéltek) a szabad iskolaválasztás jogával: „Min-
denki oda járatja a saját gyermekét, ahova akarja vagy 
tudja, és ebből következően ki lehet játszani azokat a ren-
delkezéseket, hogy egy iskolába járjanak roma, nem roma 
vagy bármilyen más etnikumhoz tartozó gyerekek”. Vilá-
gos tehát, az önkormányzatok és a szülők vállvetve 
harcolnak a romák elkülönítéséért, ha egyik lankad, 
serényebb a másik. És még így sem jutottak tovább 
– Kállai szerint sem – az ötven-hatvan százalék el-
különítésén. Vagyis van negyven-ötven százalék, 
aki elkülönítést nem szenvedve tanul együtt a ma-
gyar gyerekekkel. Nekik tehát elvileg egyenlők az 
esélyeik. Remekül állnánk, ha legalább az ő iskolai 

eredményességük visszaigazolná, hogy tényleg az 
elkülönítésen múlik minden. De nem igazolja visz-
sza. Akkor tehát talán mégsem pusztán az elkülö-
nítés a felelős, akkor tehát a cigány gyerekek iskolai 
mássága adottság, mellyel mindenkinek számolni 
kell. Joga, sőt, kötelessége. Szülőnek, önkormány-
zatnak és Kállai Ernőnek is. És nincs joga, értelme 
a másik megkülönböztetését a cigányellenességgel 
azonosítani. Nem az a baj, ha egy önkormányzat, 
egy iskola ezzel a különbséggel számol, hanem in-
kább az, ha nem, ha azt tetteti, mintha mindegy vol-
na. Mert akkor épp abban lesz passzív, ami a döntő 
kérdés, hogy miként kezeli ezt a másságot. Ha úgy 
tesz, mintha nem volna, súlyosan sértheti a cigány 
gyerekek érdekeit. (Noha persze a másság deklará-
lása magában még nem old meg semmit.)

(Az külön kérdés, hogy hogyan kerülnek ide 
a „más etnikumhoz” tartozó gyerekek. Akikkel 
szemben a magyar szülők éppúgy kijátsszák a tör-
vényt, lehet így érteni, mint a cigány etnikummal 
szemben. Hogy tehát az ilyen magatartás általános 
volna. Minden etnikumot sértő negatív attitűd. Pe-
dig nem az. Etnikai problémák az iskolában csak a 
cigányok és a nem cigányok között vannak. Amit 
azért fontos hangsúlyoznunk, hogy a magyar la-
kosság általános másságfóbiájának tételét még 
ilyen módon se hagyjuk jóvá. Pedig lehet, Kállai 
nem is ezt szerette volna sugallni, hanem csak a 
hivatalából adódó általános kisebbségvédő buz-
galmát akarta jelezni. Rossz megoldást választva.)

Kállai szerint egyébként a kezelési mód pofon-
egyszerű: „Nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt 
a problémát (amit, mármint a problémát, a cigány 
gyerekek iskoláztatásának problémáját az előző 
mondatában még egy visszataszító, hazug ön-
kormányzati felkiáltásnak minősített), mert arra 
kell csak vigyázni, hogy az integrált oktatás esetén ne 
csökkenjen az oktatás színvonala.” Jó tipp. Azt értsük 
alatta, hogy az elit iskolába változatlan módon kell 
tanítania a tanárnak akkor is, ha bekerül oda egy 
átlagos, tehát meglehetős kulturális hátránnyal, 
sajátos etnokulturális programmal érkező cigány 
tanuló? Minden erre irányuló erőfeszítés nagy va-
lószínűséggel azonnal a cigány tanuló elkülönü-
léséhez, kirekesztődéséhez vezet. Vagy pedig a 
hátránnyal érkező cigány tanuló beilleszkedéséért 
ugyanazon a színvonalon kell dolgoznia a tanár-
nak, mint ahogy az iskolára sikeresen szocializált 
többség iskolai képzésén? Ez jó megoldás volna, 
csak hogy ez egy másik szakma, és ha adott ta-
nár mindkét szakmában egyaránt jól képzett, ami 
cseppet sem magától értetődő, még mindig kérdés, 
hogy ezt a két különnemű feladatot össze lehet-e 
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úgy egyeztetni, hogy egyik törekvés se rendelődjék 
alá a másiknak. Vagyis hogy a színvonal ne változ-
zék. Még senkinek nem sikerült megtalálnia Euró-
pában a színvonal megőrzésének a titkát.

Senki nem tudja valójában mindmáig, miféle 
szellemi híd ívelhetne át a cigány örökség és az eu-
rópai késő modernség között. Van néhány ingatag 
kötélhíd, semmi több. Pillanatnyilag szociológu-
sok, politikusok, antropológusok, oktatásirányítók 
és oktatáskutatók remek megoldásokat tudnak, de 
nem igazán képesek olyan iskolát találni, amelyik 
megoldásaikat képes volna tartós sikerrel alkal-
mazni. Mintha az iskolákban mindenki alkalmat-
lan volna. (Vagy rasszista. Ez a legigénytelenebb 
magyarázat.) Vagy mintha a nagy felfedezés, 
a nagy terv valójában nem volna életképes. A „na-
gyon egyszerű” megoldás tehát valójában nagyon 
bonyolult, nehezebb nem is lehetne. Évszázadok 
terhe, súlya, küszködései vannak mögötte.

(És csak tapogatjuk, olykor riadtan, mennyi előtte.)
Nem tudom, az ombudsman talán viccelt, vagy 

hivatala teszi ilyen derűlátóvá, hiszen tanárként 
amúgy értenie kellene, mit mond, amikor mindösz-
sze csak egy kis fi gyelemmel elrendezhetőnek véli 
az integrációt.

„COLLEGIUM MARTINEUM”
Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

A Collegium Martineum Alapítványt 1996 nya-
rán alapították, hazai és külföldi egyházi szer-
vezetek, valamint magánszemélyek, annak 
érdekében, hogy programot és intézményi hát-
teret biztosítson a szociálisan hátrányos helyze-
tű fi atalok továbbtanulásának segítésére.

A kollégium az 1996/97-es tanévben kezdte 
meg működését.
Célja, hogy a Dél-Dunántúl kistelepüléseiről 
származó, halmozottan hátrányos helyzetű, 
nagyrészt cigány származású fi ataloknak nyújt-
son segítséget abban, hogy rangos középiskolák 
elvégzése és az érettségi megszerzése által jobb 
élethelyzetbe kerülhessenek.
A diákok leggyakrabban a tehetségkutató 
programunkon keresztül kerülnek be a kollé-
giumunkba, ennek keretében két munkatársunk 
látogatja rendszeresen a dél-dunántúli régió ál-
talános iskoláit, kisebbségi önkormányzatait, 
plébániáit, szociális segítségnyújtással foglalko-
zó önkormányzati és civil szervezeteit valamint 
a családokat. Emellett egyéni megkereséseket is 
szívesen fogadunk.

10.
A riporter tájékozatlansága is eljut közben a csúcsra: 
„Miért cáfolják mégis már hosszú évek óta az oktatási 
tárca illetékesei, hogy az elkülönítettség létező problé-
ma?” A legmeglepőbb ebben a tájékozatlanságban, 
melyet Kállai is kénytelen kiigazítani, hogy úgy 
tesz, mintha nagyon is tájékozott volna, hiszen il-
letékesek cáfolataira hivatkozik. Melyekre mintha 
emlékezne. Holott nem emlékezhet egy fi a cáfo-
latra sem. A valóság éppen ennek az ellenkezője, 
a Magyar Bálint vezette tárca pontosan azért hir-
detett integrációs programot 2004-ben, lényegében 
kényszerintegrációt, mert az elkülönítés elleni har-
cot tette meg stratégiai céllá. Tehát éppen az inter-
jú szellemében ítélte meg a helyzetet. De ennél is 
szorosabb az egyezés, mert sajnos a magas minisz-
térium is, „nagyon egyszerűnek” találta a megol-

A  képen a Collegium Martineum végzős, többségében 

roma diákjai láthatók. Persze nem ők, nem a sikeresen 

középiskolát befejezők a többség a roma gyerekek kö-

zött, de furcsa, hogy sokkal kevésbé érdekesek, mint a 

bajban levő cigány iskolások. Olyannyira nem érdekesek, 

mintha nem is volnának igazán. Pedig a bajban lévők-

nek, akiknek segíteni szeretnénk, már azzal is segíte-

nénk, ha róluk tudhatnának.
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dást. (Milyen sugárzó, tartós mosollyal képviselte 
Mohácsi Viktória, hogy lehet erre nem emlékezni, 
hogy négy éven belül lesz megoldás. De Jászla-
dánynál is egy ország tartotta lelki ostrom alatt az 
alapítványi iskolát az elkülönítés vádjával, az isko-
laalapítás szabadságával való visszaélést kiáltva.)

Obersovszky kérdéseiből arra lehet következtet-
ni, hogy még egy átlagolvasó szintjén sem tájékozott 
cigány ügyekben, mintha nem itthon töltötte volna 
az elmúlt éveket, vagy kisebb gondja is nagyobb 
volt a cigányság ügyeinél, alkalmilag rögtönözve 
próbálja eltalálni a valóságot, egy közéleti kelléktár-
ból kölcsönzött antirasszista hevületre bízva magát.

A legnemesebb vonása a riporternek, amikor de-
mokrata indulatában már magát a tesze-tosza de-
mokráciát is megszigorítaná: „Nem próbálunk mi 
ehhez a dologhoz nagyon-nagyon demokratikusan hozzá-
nyúlni? Nem lenne gyorsabb megoldás, ha azt monda-
nánk az iskolában, ahol kialakul ez a szégyenletes sziszté-
ma, hogy holnaptól nincs az igazgatónak állása?” Talán 
tényleg azt kellene mondani, de ki mondja? Az 
igazgatónak az önkormányzat a munkáltatója, az 
az önkormányzat, amely tehát maga sem lehet kü-
lönb az igazgatónál. Helyes volna tehát adott eset-
ben az önkormányzatot is elküldeni. Ezt azonban 
csak maga az önkormányzat teheti meg. (Amúgy 
meg törvény szerint felelősségre vonható az igazga-
tó is meg az önkormányzat is. De ez nyilván nem az, 
amire a riporter gondol, hiszen ez ma is lehetséges.)

Ki az, aki elküldhet igazgatókat, önkormány-
zatokat, ország népét, ha rosszul viselkednek? Ki 
az, akik kollektív elégedetlenségünknek hangot 
adhat? A nevünkben eljárhat? Én csak egyfélét is-
merek ebből a jóravaló társadalmi megbízottból: 
a megyei párttitkárt. Ő majdnem aggály nélkül 
megtehette, hogy igazgatókat rúgott ki, népet vál-
tott le, ha rosszul viselkedtek, ha megsértették a 
szocialista demokráciát.

De félre a tréfával, melyre csak ijedtemben fa-
nyalodtam, mégis, hogy képzeli el ezt a szégyenle-
tes szisztémát a riporter? Ketrecbe vannak terelve 
szegény cigány gyerekek, és a többiek meg nevet-
gélnek rajtuk? Vagy kint áll a napos az iskola előtt, 
és szigorúan elküldi a cigány gyerekeket a tanulat-
lanságba? Tényleg azt hiszi, amit Kállai is felidéz, 
mint médium, áthatva a nagy emancipáció szelle-
métől, hogy van feladatainkat tisztázó párhuzam a 
feketék amerikai története és a cigányok társadalmi 
integrációja között? Hogy a nemzeti gárda kell majd 
a cigányok jogérvényesítése mellé nyomatéknak? 
Ez a látószög épp azt hagyja fi gyelmen kívül, vagy 
azt írja át, ami gyökeresen más a magyar-cigány 

viszonyban, mint az észak-amerikai modern rab-
szolgaságban. A múltat, azt, ami az egyedül reális 
alapja lehet a jó együttélésnek. Azt a múltat, amit 
Amerikában fel kellett számolni. Sokszor erőszak-
kal. Azt a múltat, amire viszont nekünk szükségünk 
van, ami nélkül mi teljesen összekavarodhatunk. 
Ezzel a rabszolgatartó múltból kreált látószöggel 
lehet a cigány-magyar együttélés tartalmas hagyo-
mányait a roma holokauszt szörnyű kisiklása mögé 
söpörni. Háborús múltat kreálni a sok konfl iktussal 
járó, mégis tartalmas együttélés évszázadai helyett.

A szegregáció intézményesülését és terjedését 
az iskolaválasztás és iskolaalapítás lényegében 
korlátlan szabadságának joga alapozta meg (ahogy 
Kállai is utal rá), mely a túlvilágosult magyar balol-
dal szellemi terméke volt. Szép gondolat volt, nagy 
baj lett belőle. Most a kényszerintegrációnál tar-
tunk, és tervben van az iskolaválasztás szabadsá-
gának durva korlátozása. (Ez is nemes szív dobo-
gásától hangos.) Hogy kikecmeregjünk az iménti 
doktrinerség teremtette történelmi gödörből, ismét 
a doktrinerség vette át a kezdeményezést. A kelet-
kezett gödör nem fog betemetődni, ellenben újabb 
gödör keletkezik majd. (Ez igazi rátóti vérre vall.)

Kállai az igazgatókat kipenderítő kérdésre mit is 
válaszolhatna? „Mindenképpen áttörés lenne. Biztos, 
hogy keményen fel kell lépni a szegregáció ellen, és ez 
azért fontos, mert két külön társadalom fog kialakulni 
egymás mellett. Tehát nem lesz átjárás a kettő között.” 
Vajon mit jelenthet a jogi biztos szóhasználatában a 
kemény fellépés? Tényleg azt, mint amire amerikai 
példáját elővezetve céloz, hogy ötven éve „az Egye-
sült Államokban sem teljesen liberális módon oldották 
meg ezt a kérdést”? Azt mi megoldottuk liberaliz-
mus nélkül, arra ugyanis nem volt példa Magyar-
országon a háború után, hogy cigány ne járhatott 
volna egyetemre cigánysága miatt. (Jogi akadálya 
előtte sem volt.) Ahogyan ma egyetemen van több 
száz cigány diák. És kellene hallani a hangjukat. 
Hogy van megoldás. Nem végső, nem átfogó, nem 
gyökeres, nem kielégítő, de tisztességes és meg-
becsülhető. De ők, ha szólni mernek a mai hely-
zetben, zavartan ismételgetni fogják a szegregáció 
borzalmairól szóló téziseket, nehogy a „parasztok” 
meg a „zsidók” lakájainak higgyék magukat.

A két társadalom pedig, amitől félnünk kellene, 
hogy majd lesz, az van, az együttélés kezdeteitől, 
hiszen történelmi örökségünk. De nem a törté-
nelmi elnyomás terméke volt, aminek szeretnék 
némelyek lelkesedésükben átfesteni, hanem a tör-
ténelmi együttélés módja. (Amúgy persze sajnos 
nem is kettő volt az egymástól elváló társadalmak 
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száma, hanem több.) A félelem ugyanakkor indo-
kolt, mert ma valódi veszély ennek a kettős társa-
dalomnak a bővített újratermelése, posztmodern 
társadalmi nyomorúsággá való átalakulása, hiszen 
folyamatban van. Átjárás persze mindig volt, és 
mindig is lesz. Akármit is gondolunk az asszimilá-
cióról: az elcigányosodásról és az elmagyarosodás-
ról, ez folyik, és nem is áll meg.

Aztán még szó esik az „esetekről”, az „olasz-
liszkai szörnyűségről” (mintha csak az „ötvenha-
tos sajnálatos eseményekről”) lenne szó, hogy azok 
mennyire rontanak a helyzeten. „Nagy hatásuk van, 
de ezek csak látszatjelenségek.” – mondja Kállai. Szö-
gi Lajos tiszavasvári tanár agyonverése egy feldü-
hödött cigány tömeg által a lányai szeme láttára, 
mint látszatjelenség. Ez azért borzongató nyelvi le-
lemény. Én attól félek, hogy ez a „látszatjelenség” 
súlyosabb fundamentuma lesz a cigány-magyar 
történetnek, mint tízezer új munkahely vagy tíz-
ezer rendőr, vagy mint maga az alkotmány, hacsak 
képesek nem leszünk, ezúttal nem csak mi többség, 
hanem mindenekelőtt a cigányság, mint közösség, 
komolyan venni, ami történt. Nem értem, cigány 
emberként hogyan lehet Kállai ilyen tárgyilagos? 
Hogy nem fájdul meg cigány szíve? Hogyan fo-
lyamodhat a hárításhoz? Nem értem, hogyan lehet 
egy brutális bűntett, mely alighanem egy „paraszt” 
megleckéztetésének indult, a magyarság, a többség 
megleckéztetésének alkalma. Nem értem, miért 
nem értette meg az olaszliszkai ügyben nyilváno-
san szóhoz jutó cigány emberek közül egy sem, 
hogy Szögi Lajos haláláért akkor is vállalnia kell 
a felelősséget, ha nem volt a lincselők között? Ta-
valy ősz óta Olaszliszka árnyékában élünk, de any-
nyi volt már az oktalan riogatás, hogy mintha senki 
észre sem venné. (Mert nem efféle tragédiára szá-
mított, nem ez volt kalkulálva? Nem ez volt falra 
festve?)

Miközben jogosan tehetnék szóvá, hogy Puso-
ma Dénes ártatlanul elszenvedett börtönbüntetése 
és kétségbeesett öngyilkossága minden magyar 
ügye, még annál is jobban, mint amennyire ezt a 
magyar nyilvánosság vállalta és közvetítette, fel 
kellene ismerni azt is, hogy Szögi Lajos tragikus 
halála vagy a cigány önismeret katartikus fordu-
lata lesz, vagy továbbra sincs valódi értékrend, tel-
jes identitás. És szétfoszlanak a remények, ki tudja 
meddig. A valóság a „látszatjelenség” foglya lesz.

Kállai szerint az olaszliszkai gyilkosság csak kö-
vetkezmény. „Annak a következménye, hogy vannak 
olyan emberek, akik kiestek a munkaerőpiacról, kiestek a 
közigazgatás hatálya alól, velük már gyakorlatilag nem 
nagyon foglalkozik senki, és ők sem várnak már segítsé-

get senkitől, tehát önmaguk próbálják megoldani a saját 
nagyon szűkös eszközeikkel a problémáikat.” Én egyál-
talán nem vagyok abban biztos, hogy a gyilkossá 
vált cigány közösség jellemzése helytálló. A bűn-
tény utáni menekülésük arról szólt, hogy pontosan 
tudták, saját értékrendjük szerint mit követtek el, 
és miféle megtorlással reagáltak volna ők maguk 
saját tettükre. Azt sem kellene feltételeznünk, hogy 
volnának olyan cigányok, akikkel senki nem fog-
lalkozik, nem kapnak tehát segélyt sem, nem éri 
el őket sem az önkormányzat, sem a rendőr, sem 
a szociális munkás, sem a védőnő, sem a segély-
szervezetek, hogy tehát volnának már fehér foltok 
az országban, ahol véget ér a civilizáció. És nem 
gondolom azt sem, hogy a magára hagyott cigány 
magától értetődően gyilkos cigány lesz. Noha a 
nyomor sok helyütt elég nagy a cigányság körében, 
de ne kínáljunk senkinek hivatkozást az emberi lét 
elemi törvényének semmibevételére. Soha.

(Ez a szövegkritikai írás nem a napló részeként író-
dott, oda küldtem eredetileg, ahol a helye lett volna, 
de nem volt érdekes. Még elutasító szót sem érde-
melt. És másutt sem volt vele nagyobb szerencsém.)

A képen a nemrég elhunyt Lakatos Menyhért látható. 

A cigány irodalom európai klasszikusa.

 Füstös képek című könyvét harminc országban ad-

ták ki. Ma azonban a mai Magyarországon nem biztos, 

hogy kiadóra találna. Kellemetlen olvasmány. Belső 

mércével mér. Cseppet sem illik a mai kényszeredett 

közbeszédbe.

„Rám az iskolai rendszabályok kevésbé vonatkoztak, ezt 

részben apámnak is köszönhettem. Egyáltalán nem em-

lékszem vissza, mikor kezdtem a dohányzást, de biztos, 

hogy már elsős koromban szívtam. Talán pár hónapja jár-

hattam iskolába, amikor a tanító bácsi eldobott cigaret-

táját felvettem, és szívni kezdtem.”



78

ANDRAGÓGIA A KULTURÁLIS 

ÉLETBEN ÉS A MUZEOLÓGIÁBAN

Kurta Mihály
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Az andragógia a felnőttek tanulásával és oktatásával, 
képzésével és önképzésével, művelésével és önművelésé-
vel, attitűd-befolyásolásával és önnevelésével foglalkozó 
ismeretek, tevékenységek, szervezetek és intézmények 
rendszere, amely folyamatos önrefl exiójával a kutatás és 
fejlesztés szempontjait is önmagában hordja.

A felnövekvő generációk oktatásával, nevelésé-
vel és képzésével foglalkozó pedagógia szempont-
jából vizsgálva évtizedeken át úgy tűnt, hogy a 
felnőttek képzése csupán a pedagógiai folyamatok 
különös szintjét jelenti. Ma a modern tanuláselmé-
letek ismeretében látható, hogy a felnőttoktatás és 
felnőttképzés nem a pedagógia különös tükrözési 
szintje csupán, hanem a felnövekvő generációk ta-
nulásához viszonyítva más minőség, más tanulás-
irányítási technológiákat igényel, tartalmilag tehát 
indokolt az új elnevezés.

A hallgatók európai felsőfokú képzést adó in-
tézményei közötti átjárhatóság érdekében 29 or-
szág, köztük Magyarország is aláírásával hitele-
sítette a „bolognai szakokat”, amelyek 3+2 éves 
BA+MA szintjei között összefoglalóan az andra-
gógia nevesíti ezen túl azokat a felsőfokú szak-
képesítést igénylő, intézményi logikák szerint el-
különülő, szakmákra felkészítő képzési szakokat, 
amelyek eddig a társadalmi igényeknek megfele-
lően, a különböző felsőoktatási intézményekben 
különböző néven és curriculummal eredménye-
sen működtek.

Magyarország felsőoktatása olyan andragógu-
sokat szándékozik képezni, akik a nevelés-tudo-
mányi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a 
szociológiai tudásuk, valamint az állami, az önkor-
mányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofi t szer-
vezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és 
a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik 
alapján képesek településeken, intézményekben, 
szervezetekben, közösségekben a felnőttképzés 
különböző színterein tervező, szervező, értékelő, 
irányító, animátori és tanácsadói munkakörök ellá-
tására, a humánerőforrás-gazdálkodással kapcso-
latos feladatok elvégzésére, és segítséget tudnak 
nyújtani nem csak az ember és munka, az ember és 
szakma, a szakmaválasztás, hanem az önálló élet-

vezetés, az ember élhető élete feltételeinek megte-
remtésében is (Kocsis – Koltai).

A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jel-
legű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség 
védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőtt-
képzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységé-
nek lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvény-
szerűségeket igyekszik feltárni, amelyek ismeretei az 
intézményes vagy intézményen kívüli keretek között 
hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőtt közös-
ségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulá-
si, öntanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési 
eredményeit (Kurta).

Az andragógia szak és specializációi iránt ha-
zánkban nagy az érdeklődés, a jelentkezők aránya 
a tizenharmadik legnépszerűbb képzési formáról 
árulkodik a főiskolákon, egyetemeken. Az andra-
gógiában a helyi, a lokális, az európai és a globális 
kultúra új kihívása a múzeumandragógia (múzeu-
mi felnőttoktatás, felnőttképzés, nevelés), amely 
a kulturális, vallási, civilizációs, etno-kulturális 
konfl iktusok kezelésének múzeumi összefüggése-
it, ismertetésének lehetőségeit vizsgálja, a múzeu-
mi kultúraközvetítés aspektusából.

A múzeumpedagógiai boom időszakában, az 
andragógia fi atal korában nem volt vizionálható, 
hogy hamarosan megjelenhetnek a muzeális jel-
legű intézményekben andragógiai végzettséggel 
bíró szakemberek. Őket andragógus szakképzett-
ségük alapján múzeumi andragógusnak, múzeu-
mandragógusnak kellett tekinteni.

A múzeumandragógia a XXI. század első év-
tizedében alternatív muzeológiaként jelent meg 
hazánkban. Elsősorban azt tudatosítja, hogy érvé-
nyesíteni szükséges a paritásos együttműködést a 
tanulás/tanítás/tartalom összefüggéseiben. A mú-
zeum aktivitása tanítja a résztvevőt, a látogató ta-
pasztalataival gazdagíthatja az oktatót ugyanazon 
tanulási folyamaton belül. A tudósok arra mutattak 
rá, hogy andragógiai kompetenciával kell rendel-
keznie annak, aki a felnőttképzésben részt kíván 
venni, és arra is felhívták a fi gyelmet, hogy a mú-
zeumi rendszernek andragógiai feladata a felnőttek 
oktatása, képzése, nevelése, személyiségformálása.



79

Csoma Gyula a felnőttoktatás intézményi és 
funkció rendszerét vizsgálva arra fi gyelmeztetett, 
hogy a felnőttoktatás a művelődés teljes palettáját 
átmetszi funkcióival. Vannak olyan intézmények, 
amelyek fő funkciója a felnőttoktatás, másoknak 
járulékos tevékenységük, s rendkívül nagy az átfe-
dés a funkciókban. Felsorolásában a felnőttoktatási 
rendszerben tárgyalta a könyvtárakat, múzeumo-
kat, képtárakat is.

A múzeumpedagógia, a múzeumandragógia, 
múzeumgerontagógia egymásra épülő rendszerei 
érvényesülni kezdtek a múzeumelméletben, a mú-
zeumi gyakorlatban is. A múzeumi oktatás, kép-
zés, nevelés szellemi zászlóshajója, a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Képzési Központja, a legváltozatosabb temati-
kákat akkreditáltatta múzeumi képzési, tovább-
képzési programokként. A múzeumok tanulási 
helyszínné váltak Magyarországon a 21. század 
első évtizedének végére.

A múzeumok által vezérelt tudáskorrekció igazi 
kihívása az, hogy szakemberei kellő hozzáértéssel 
törekedjenek az atomizálódott tanulási rendszer 
integrálására, a formális, nem formális, informá-
lis, autonóm, önfejlesztő tanulás egymásra épülő 
rendszerének megteremtésére.

Magyarországon elsőként az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola akkreditáltatta a múzeumand-
ragógia továbbképzési szakirányt. Az itt végzett 
hallgatók múzeumandragógia végzettségű szak-
pedagógusok lesznek, akik a képzés keretében 
szakképesítést, legitimált diplomát szereznek a 
felnőttek múzeumi oktatására, képzésére. Múzeu-
mandragógiai képzést folytat a Szegedi Tudomány 
Egyetem. A Juhász Gyula Főiskolai Kar a képzés 
mellett múzeumot is létrehozott. A Pécsi Tudo-
mányegyetemen múzeumpedagógiai és múzeu-
mandragógia stúdiumot hallgathatnak a résztve-
vők magyar és angol nyelven, amelynek gyakorló 
terepét a pécsi Janus Pannonius Megyei Múzeumi 
Igazgatóság biztosítja. A Kaposvári Egyetemen 
múzeumandragógia tárgykör oktatását a múze-
umpedagógiai képzéshez kapcsolják. Az Esztergo-
mi Főiskola összehasonlító andragógia keretében 
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tárgy-
körökben nyújt felkészítést diákjainak. A Nyíregy-
házi Főiskola „múzeumandragógiai ismeretek” 
címmel oktatja a diszciplínát.

Brookfi eld könyvében (1988): A graduate felnőtt-
oktató-képzés történetéről, formáiról, rendszeréről 
stb., a curriculumfejlesztés alapjául szolgáló kom-
petencia jegyzék is szerepelt.

Ezek alapján a „felnőttoktató kompetenciái”:

1. megérteni és fi gyelembe venni a felnőtt tanu-
lók motivációs és részvételi mintáit,

2. megérteni a felnőtt tanulók szükségleteit, és 
biztosítani kielégítésük feltételeit,

3. jártasság a felnőtt tanulók sajátosságainak el-
méleti és gyakorlati kérdéseiben, a közösségek és 
szükségleteik megismerésében, a különböző taní-
tási technikák és eljárások, valamint alkalmazásuk 
ismeretében,

4. meghallgatási és közlési kézségek birtoklása, 
tanulási anyagok használatának és strukturálásá-
nak ismerete, készség a felnőttek érdeklődésének 
elfogadására és támogatására, a „continuing edu-
cation”, a folyamatos önképzés támogatása,

5. a felnőttképzési programok felmérésére és 
értékelésére való képesség, a tanulási tartalmak 
területének ismerete, a szervezeti kultúra isme-
rete, a tanítási-tanulási folyamatok és termékek 
tervezésének, szervezésének, fejlesztésének, irá-
nyításának, elemzésének, értékelésének képessége 
( Kálmán).

A múzeumandragógiával összefügg a múze-
ummediáció. A múzeummediáció a múzeumi kultúra-
közvetítés komplex rendszere, amelynek részei szorosan 
kapcsolódnak a múzeumtudományi szakágak tudásköz-
vetítő funkcióihoz, a kulturális örökség bemutatásához 
és értelmezéséhez, a muzeális jellegű hálózat múzeum-
pedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagó-
giai tevékenységéhez köthető tanulási, képzési, nevelési 
feladataihoz, az alternatív konfl iktusmegoldás múzeumi 
formáihoz. Konkrét cselekvési kategóriáit a muzeális jel-
legű interakciók, kommunikációk, objektivációk, szimbó-
lumok (mitológia, vallás) és animációk jelentik (Kurta).

A tanulás mindig tudás megszerzésére irányul, 
illetve tudást eredményez. A tudás az, amely felé 
a tanulás halad, és amely visszahat a tanulásra, át-
szövi azt olyannyira, hogy a tudás maga a tanulás. 
A tudás és a tanulás egymást értelmezik.

Rubinstein felosztása szerint az önálló tevé-
kenységként végbemenő tanulás rendszerint két 
ágra bomlik: a) a tartós, egységes folyamatokat al-
kotó, zárt rendszerű és kötött tanulásra, valamint 
b) a nem tartós, részleges folyamatokat alkotó, nyi-
tott és kötetlen tanulásra (Csoma).

A formális, nonformális, informális tanulás fogal-
ma széles körben ismert, de a tudáskorrekciót jelen-
tősen kiegészítő autonóm tanulás fogalmát, kutatási 
eredményeit mind pedagógiai, mind andragógiai 
narratíváját a közelmúltban publikálták, amely a 
múzeumpedagógia és a múzeumandragógia kitel-
jesítéséhez nyújt konkrét metodikai segítséget.

A tanulás legmagasabb szintje akkor valósul 
meg, amikor a tanuló szabadon választhatja meg, 
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és tanulhatja a tartalmat vagy témákat saját stílu-
sában (Balogh).

Az autonóm tanulás új fogalom, egyértelműen 
az informális tanulás részét képezi, egyetlen ta-
nulási forma sem képzelhető el önálló, saját elha-
tározásból végzett és szervezett autonóm tanulás 
nélkül, így a formális és nonformális felnőttkori ta-
nulás részeként is megjelenik.

A múzeumi közönség és a múzeumi felhaszná-
lók körét, tudáselsajátítási tevékenységét komplex, 
holisztikus jelenségként kell értelmezni:„közönség 
alatt ne csak a látogatókat értsük, hanem a széle-
sebb társadalom minden, a múzeumot valamilyen 
módon használó minden rétegét (a honlap „látoga-
tóit”, a kiadványok vásárlóit, a nyári tábor részt-
vevőit, a baráti kört stb. is). A múzeum felhaszná-
lói (user) alatt pedig ne csak a közönségét, hanem 
minden rendű és rangú partnerét, minden érdekel-
tet (a szerződés szerint dolgozó vállalkozásokat, 
a nem munkaviszonyban dolgozó munkatársakat, 
a múzeum tereiben konferenciákat, termékbemu-
tatókat, fogadásokat rendező intézményeket és 
vállalkozásokat, a szponzorokat stb.).

Közgazdasági értelemben végső soron szolgál-
tatás az, amit végzünk. Ha a társadalmat megfele-
lően tudjuk felvilágosítani, befolyásolni arról, hogy 
mit, miért végzünk, akkor ők is jobban fogják látni 
benne a küldetést” (Vásárhelyi).

A múzeumandragógiai metanarratíváról, egye-
temességre törő elméletről és gyakorlatról azért 
beszélünk, mert a múzeumandragógia a lokális, 
transznacionális, európai, a globális tér szellemi, 
muzeológiai történéseinek összefüggését-kölcsön-
hatását megkísérli elemezni, értékelni, a jó példá-
kat a gyakorlatban is adaptálni.

A múzeumok válaszképesek a posztmodern ki-
hívásokra, a múzeumok a világhálón is terjesztik 
a tudást, az ismereteket, a virtuális interaktivitás 
eléréséhez pedig internetes hozzáférhetőséget te-
remtenek. A múzeumok a kulturális örökség ob-
jektjeit múzeumi raktárakban, kiállítások formájá-
ban, eredeti és egyedi állapotban in situ lényegük 
szerint őrzik. A kiállítási stratégia a szakmuzeo-
lógusok, de a múzeumandragógia kérdése is, az, 
hogy mit nevezünk „in context” eljárásnak, illető-
leg „in situ” stratégiának. Fejős Zoltán szerint mél-
tányolni érdemes azt ami „ma Néprajzi Múzeum 
gyűjteményi rendjének és kiállításának egészéről 
mondható el.

A Néprajzi Múzeum az egyes tárgytípusok kap-
csán nem állított ki teljes evolucionista sorozatokat. 
A bemutatás megmaradt az etnikai – táji – keretek 
között, viszont ott, s elsősorban „saját nemzetünk 

kultúrtörténeti fejlődése” kapcsán törekedett a 
minél nagyobb teljességre. Ebben a megoldásban 
bármely etnográfi ai tény, múzeumi tárgy a tudo-
mányos értelmezés adott típusának fényében nye-
ri el jelentőségét. Az ilyen elveket követő kiállítási 
módot nevezzük Barbara Kirschenblatt-Gimblett 
nyomán in context eljárásnak”(Fejős). A soroza-
tokkal szemben, a szobabelsők alkalmazásával, 
mint elrendezési módszerrel az egybetartozó tár-
gyak bemutatására került a hangsúly. A kiállítási 
paraszt szoba látszólag a valóság egy szeletének 
közvetlen körülhatárolása, kiemelése volt. Első lá-
tásra ebben kevesebb a mesterkéltség, hiszen itt az 
életben összetartozó elemek együttesét próbálták 
meg felidézni. Ez az eljárás metonimikus, sőt mi-
metikus, azaz határozottan utánzáson alapul. Az 
illúziókeltés lényege az „olyan, mint a valóságos” 
érzésének kivitelezése. Az ilyen eljárást, az imént 
hivatkozott kutató kifejezése szerint in situ straté-
giának nevezik.

A világ fenntarthatósága a múlt ismeretétől, az 
örökség értékeinek megőrzésétől, az eredeti ha-
gyományok és tudás forrásainak visszakutatásá-
nak és visszatanításának lehetőségeitől (is) függ. 
A jelenzsugorodás és a múlt bővülésének axiómája 
így válik érthetővé, ezért bármilyen nehéz is elis-
merni: a világnak múzeummá kell válnia. Nem áll 
az emberiség előtt más alternatíva. A társadalmak-
nak múzeumaikat létérdekük támogatni saját fenn-
tarthatóságuk miatt.

A tradicionális tanulási példát Andrásfalvy 
Bertalantól idézzük: „Vannak olyan ismeretek és 
az azokhoz kapcsolódó ismeretek és szemlélet, 
melyet a jövő nemzedékeknek fontosak lesznek 
ismerni saját megélhetésük biztosítására és éle-
tük kiteljesítésére és megszépítésére, valamint a 
természeti környezet megvédésére.” Ezek a régi/
új „tantárgyak” nehezen jutnak el az általános is-
kolarendszerbe, ezért gondolom azt, hogy először 
a felnőttképzés útján kellene megkísérelni azok is-
mertetését és elfogadtatását.

A felnőttképzés, ismereteim szerint, már több 
esetben kezdeményezi ilyen tudásanyag átadását. 
Nem vállalkozom az ezirányú kísérletek áttekinté-
sére, csak meggondolásra ajánlom a következőket: 
a magyar mezőgazdaság és vidék, a falvak állapo-
ta, helyzete aggodalmakra ad okot. Az állatállo-
mány, azon belül különösen a tehenek és sertések 
száma vészesen lecsökkent, az ország tejterméke-
ket, zöldséget és húst hoz be. A mezőgazdaságot 
a nagyüzemek nyomasztó túlsúlya jellemzi, ez 
együtt jár a természeti környezet nehezen vissza-
fordítható lerombolásával. A nagytáblás művelés-
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sel, az egykori dűlőutakat és melléküket, mint az 
egykori életgazdagság – biodiverzitás – rezervátu-
mait felszámolták, ezzel utat nyitottak, különösen 
a dombosabb felszíneken a termőtalaj lemosódásá-
nak, a nehéz gépek, a növényvédő szerek és mű-
trágyák rombolják a talajszerkezetet, melyet nem 
javítanak szerves trágyával. A falvak elöregedtek, 
sok a munkanélküli, az iskolák összevonásával si-
ettetik a még ott élők elvándorlását. A kerteket sem 
művelik meg sok helyütt. 2-3 ezer lakosú falvak-
ban, melyekben még 30 évvel ezelőtt 60-70%-ban 
földművelésből éltek, ma már csak a lakosok 10%-a 
foglalkozik valamilyen formában a földdel. Elfogy 
a reménye is annak, hogy a természetet kímélő, az-
zal együttműködő családi kisüzemek használják ki 
a helyi adottságokat egyedülálló minőség megter-
melésére… Az lenne hát a kívánatos, hogy hazánk-
ban minél több helyen, ahol csak felnőttoktatási 
karok, központok vannak, képeznének másoddip-
lomásként olyan tanárokat, tanítókat, akik a kor-
szerű, környezettudatos, szemléletet elsajátítva, 
megtanulnák annak módszerét, miképpen kell egy 
falu, kistáj hagyományos gazdálkodásának jórészt 
már elfeledett hagyományait feltárni és kikutatni. 
Ezután az így feltárt ismereteket oly formában és 
korszerűen kell megtanítaniuk az egyes kisisko-
lákhoz csatolt tankertekben a gyermekeknek, hogy 
azok gyakorlatban elsajátítsák és megszeressék 
újra, és képesek legyenek a korszerű, környezet-
kímélő gazdálkodást saját falujukban, szülőföldjü-
kön folytatni és továbbadni a következő nemzedé-
keknek” (Andrásfalvy).

Balázs György szerint ”a múzeumi, muzeoló-
giai munkaterületek klasszikus hármas tagolá-
sú feladatrendszerének arányváltozásai mellett, 
a múzeumi funkciók is jelentősen bővültek. A bő-
vülés újabb és újabb társadalmi kihívások, fenntar-
tói elvárások eredménye. Ennek során a gyűjtést, 
megőrzést (konzerválás) és kiállítást, mint alapte-
vékenységeket a gyűjteménykezelés, a megelőző 
műtárgyvédelem, az oktatás, a múzeumpedagó-
gia, a múzeumandragógia, a kutatás, a tudomá-
nyos feldolgozás követte, majd a múzeumok okta-
tó, tanító szerepe kiegészült a múzeumi dolgozók 
önképzése, továbbképzése területtel. Minőségi vál-
tozást hoz a digitális kultúra, online múzeumi szol-
gáltatások bevezetése is (Balázs).

A múzeumi közvetítésben alkalmazott hagyo-
mányos felnőttoktatási módszerek (kiállítás, tár-
latvezetés galéria-beszélgetés vita, előadás stb.) 
mellett az elmúlt években az internetre, a mobil 
infokommunikációs eszközökre alapozott mód-
szerek fejlődtek a legnagyobb mértékben. Az au-

dio guide és módszertani innováció, mobiltanulás 
a múzeumban, a múzeumi weboldal, mint oktatási 
eszköz, digitális történetmesélés (Koltai Zs).

Ez a lehetőség a távoktatás, távtanulás mellett 
az internetes múzeumi elérhetőség dinamizálását 
is ösztönözte. A multimédiás tanulás helyett Büs-
sing nyomán az új médiumokkal való tanulásról 
beszélhetünk.

Amennyiben a multimediális kínálatok mul-
ti-kódosak, például szöveg, grafi ka állókép és/
vagy fi lm (azaz különböző jelrendszerekhez tar-
toznak), és multi-modálisak, például auditív és vi-
zuális (azaz különböző érzékszervi modalitásokat 
ölelnek fel), akkor az új médiumokkal való tanulás 
az opciók lényegesen szélesebb spektrumát foglal-
ja magában. Ezek főképp a hipermédia és a virtu-
ális valóságok. Amennyiben a multimédia lehető-
vé teszi az egymástól különböző, multi-kódos és 
multi-modális csatortáknak egyetlen kínálattá való 
integrációját és szinkronizációját, akkor a hiper-
média, hasonlóan a World WideWeb-hez (www) 
jelentős lépést tesz előre a fejlődés útján.

Ezek révén lehetővé válik a különböző mé-
diumok közötti interakció, illetve azoknak egy-
mással nem-lineáris módon való összekapcsolása, 
generálható az információk és ismeretek egyéni, 
kontextus-specifi kus, számítógéppel segített ösz-
szekapcsolása. A modern információs technológia 
lehetővé teszi a szöveg, a grafi ka, az állókép és a 
fi lm párhuzamos prezentációját és azok integrálá-
sát. Az eredmény pedig egy olyan multimédia, ami 
a különböző médiumokat integratív módon kap-
csolja össze, amely a felhasználó részéről egyszer-
re és egyidejűleg több érzékszervre hat, és ezáltal 
tanulóbarát kínálatot teremt. A computerek lokális 
és globális összekapcsolása megteremti annak az 
alapját, hogy az emberek helytől és időtől függetle-
nül tudjanak egymással kommunikálni és együtt-
működni (Büssing).

A miskolci Herman Ottó Múzeum 2009-ben 
rendezett „múzeumok éjszakáján” „eredeti ősbe-
mutatót” prezentált. az új médiumok gyakorla-
ti alkalmazásával, a világháló felhasználásával, 
webes kamera közvetítéssel. Az interaktívvá tett 
múzeumi éjszaka nagy rendezvényén a múzeum-
pedagógiai és múzeumandragógiai programokat 
a világháló résztvevői egyenes adásban láthatták, 
a helyszínen jelen lévő közönség pedig részt vehe-
tett a művészi, alkotói gyakorlatban, munkában is, 
ha ezt önként vállalta.

A világhálón Srí Lankától Pocsaj községig fog-
hatták a webes kamera közvetítést a nézők, azaz 
közvetlenül azt is láthatták a világ összes táján az 
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érdeklődők, amint Drozsnyik István képzőművész 
közös műalkotást hoz létre, a miskolci Herman 
Ottó Múzeum foglalkoztató termében, a múzeumi 
felnőtt és gyermek közönséggel.

A múzeumi felnőttképzés, felnőttoktatás, fel-
nőttnevelés módszerének innovációját jelenti az új 
múzeumi médiumokkal történő tanulás.

(1) A hipertext és hipermédia rendszerek; a ta-
nuló számára lehetővé teszik, hogy célirányosan 
lehívja az őt érdeklő információkat, és e közben 
az ismeretek megszerzésének folyamatát saját 
maga határozza meg. A hipertext és a hipermédia 
rendszerekben tárolt információk – hasonlóan a 
www-hez – egymással nincsenek lineárisan ösz-
szekapcsolva, úgyhogy a tanuló tetszés szerint át-
ugorhat az egyik információról a másikra, és ennek 
során teljesen egyéni tudásszerkezetet építhet ki 
magának. A tanulás ebben az esetben aktív, önirá-
nyított, konstruktív és szituatív lehet.

(2) Szimulációs programok, tervjátékok és 
konkrét eseteken alapuló tanulásiprogramok, pl: 
CD-ROM-ok; ezek a tanulót multimédiás prezen-
tációs technikák segítségével valós, autentikus 
problémamegoldó és döntési helyzetekbe hozzák. 
A tanulónak ilyenkor azzal a kihívással kell szem-
benéznie, hogy a fennálló problémát megértse, hi-
potéziseket állítson fel, és azokat felülbírálja, vala-
mint, hogy megoldási módokat találjon, és azokat 
meg is valósítsa. A tanuló ennek során feltárja a 
környezetet, és közvetlenül átéli manipulációinak 
hatását, alkalmazza tudását, és azt is megtapasz-
talhatja, hogy ez az alkalmazás milyen mértékben 
működik jól. A tanulás ez által aktív, önirányított, 
konstruktív és szituatív lehet.

(3) Computer hálózatok lehetőséget nyújta-
nak arra, hogy helytől és időtől függetlenül kom-
munikáljanak és kooperáljanak egymással. Olyan 
globális hálózatok révén, mint az internet, a világ 
minden táján élő emberek kapcsolatba léphetnek 
egymással. Különböző szoftver rendszerek, com-
puter hálózatok segítségével már célirányosan le-
het segíteni és támogatni a feladatokkal és projek-
tekkel kapcsolatos közös munkát. A tanulás ebben 
az esetben is aktív, önirányított, konstruktív és szi-
tuatív lehet, kérdés azonban, hogy szociális–e?

Számos olyan kezdeményezés van, amely a 
kooperatív tanulást az új médiumok segítségével 
támogatja (pl. Reinmann – Rothmeier & Mandl). 
Az új médiumokat felhasználó, kooperatív tanulá-
si helyzeteknek két ismert módszere a Computer 
Supportive Cooperative Work (CSCW) az úgyne-
vezett groupware-rel, tehát szoftver rendszerek-
kel, amelyekkel a csoportok közös számítógépes 

környezetben közös célt követhetnek, vagy közös 
feladaton dolgozhatnak, és az audio-vizuális kom-
ponenseket is magukban foglaló computer hálóza-
tok, melyek révén lehetővé válik az együttműködő 
partnerek kép- és hangátvitele ugyanabban az idő-
ben. A computer hálózatokba beépített audio-vizu-
ális komponenssel megszüntették az elektronikus 
hálózaton belüli hagyományos, szövegen alapuló 
és a non-verbális területet kiküszöbölő együttmű-
ködés korlátait (Büssing).

A múzeum cselekvő felelőssége, hogy az új mé-
diumokkal történő múzeumi tanulást, a múzeumi 
kultúraközvetítés innovációs módszerét a múzeu-
mi felnőttoktatásban, felnőttképzésben, felnőttne-
velésben hatékonyan alkalmazza. A nyomtatott 
anyagokra alapozott (print-based) tanfolyamokat 
az önművelésnek (autodidaxisnak) különféle olva-
sásos formáitól kell elhatárolni.

Napjainkban kiterjedt a „tanítsd magad”-iroda-
lom, ezek tanulmányozásából hiányzik a szerve-
zettség, a „külső” irányítás és ellenőrzés kombiná-
ciója (Zrinszky).
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Ünnep, ünnepély, fesztivál, karnevál, sokadalom

Ünnep, ünnepély
„Az ünnep és társadalom kapcsolatát a jelenkor 
ünnepi jelenségeinek leírásával lehetne a legjobban 
szemléltetni. A régebbi, etnológiából, vallástörté-
netből kiinduló ünnepelméletek helyébe a jelenkor 
vizsgálatával, sokrétű szociológiai és kultúrant-
ropológiai kutatással lehetne korszerűbbet kidol-
gozni”… „Ahol nincs valóságos összetartozás, ott 
kiürülnek a rítusok…, ahol minden személyes mél-
tóság csereértékké oldódott fel, már csak falakat le-
het díszíteni, az asztalokat ezüsttel megteríteni, de 
ünnepi érzelmeket felszabadítani már nem lehet” 
– írta Ancsel Éva 1978-ban1.

Ünnepelni kell! Ünnepekre szükség van/lesz. 
Közösségek és mítoszok nélkül nincs igazi ünnep. 
Az ünnep – a hétköznapok nyugalmához képest – 
felajzott állapot, kicsapongás, mert nem lehet „az 
íjat mindig kifeszítve tartani és sohase meglazítani, 
vagy mindig lazán tartani és sohase megfeszíteni” 
(Konfucius). A szertelenség kísérőjelensége, a fel-
töltődés eredménye az ünnepnek. Egykor a tilal-
mak áthágásának lehetőségét kínálta, végső soron 
a „termékenység, a kihágások gyümölcse” ered-
ményével. Szükség van az egész teremtés, és az emberi 
természet újjászületéséhez az ősi energiák megidézésére, 
a mitikus múltból való „feltöltődésre”. Valamennyi 
ünnepi esemény lényegéhez tartozik az a tudatta-
lan érzés, amelynek eszmetörténeti gyökereit a kö-
zösség által garantált megtisztulás (katarzis) adja.

Caillois2 szerint „az ünnep és a hétköznapok 
közti ellentét sokkal élesebb az úgynevezett pri-
mitív társadalmakban. Az ünnep több hétig, több 
hónapig is eltarthat, s ezt az időt négy-öt napos 
pihenési időszakok szakítják félbe. Gyakran több 
esztendőre van szükség, amíg felhalmozzák az 
élelmiszereket és javakat, amelyeket nemcsak el-
fogyasztanak vagy hivalkodón elajándékoznak, 
hanem egyszerűen megsemmisítenek vagy elté-

1 Ancsel Éva: Gondolatok az ünnepről. In: Világosság, 
1978/8-9., 488-468. o.
2 Caillois, Roger: Az ünnep elmélete. In: Világosság, 
1978/8-9., 566-570. o.

kozolnak, mivel a megsemmisítés, meg a tékozlás 
– lévén a szertelenség formái – hozzátartoznak az 
ünnepnap lényegéhez.”

Az ünnepély, ünnepség (festivus) közvetett mó-
don (spontán) hat az emberi természetre és élet-
módra, melyet pozitív módon befolyásol, közvet-
len módon pedig a társadalomban élő személyek 
együvétartozás-érzésének, identitásának meg-
erősítésére hat. A tudatosan szervezett, hagyomá-
nyokra épülő, el- és megismert (történelmi, vallási, 
művészeti) múltra visszatekintő ünnepek, ünnep-
ségek azt az érzést és gondolkodást erősítik, ame-
lyek létrehozóik voltak az ünnepeknek, s egyben 
az újabb generációk számára megtanulhatóvá és 
egyben kulturális feladattá teszik az ünnepekről 
való gondoskodást.

A kulturológusok, törvényhozók és a kulturális 
antropológusok vizsgálják az ünnepek történetét, 
szertartási rendjét, a jelképek (jelszavak) jelenté-
sét és jelentőségét (pl. közösség-teremtő erejét), az 
ünnepnaptár társadalmi-vallási alapjait; az ünnep-
napok átértelmezését, fennmaradását és törlését 
az éves naptári rendszerből. Vizsgálják továbbá az 
ünnepek jelenségkörébe tartozó megnyilvánuláso-
kat (állami, egyházi, települési, polgári, családi és 
személyes ünnepekhez kapcsolódó ceremóniákat, 
díszszemléket, rítusokat, évfordulókat).

A fesztivál
A fesztivál szó, időszakos művelődési ünnepélyt, 
csoportos ünnepi játékokat jelent. Egy fesztivál el-
sősorban ünnepélyes esemény, művészi előadások sora, 
amely túlmutat a mindennapi programok szintjén, el-
jutva egy kivételes színvonalú ünnepséghez egy adott 
helyen. Jellemzői a klasszikus és kísérleti előadások ma-
gas színvonala, a tökéletességre való törekvés, a környe-
zet kihasználásával egy olyan különleges atmoszféra te-
remtése, amelyet a táj, a városkép, a lakosság, az egész 
régió kulturális hagyománya konstruktívan alakít ki. 
(Az Európai Fesztivál Szövetség meghatározása – 
1956).

Franz Willnauer szerint: olyan „tervezett, nyilvá-
nos, gazdaságilag orientált cselekvés, amely strukturális 
tartalmakra vagy célokra vonatkozik, a jelen és a jövő 
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alakítására irányul és eredményeit a közösség szolgála-
tába állítja”

Hans G. Helms német zeneesztéta és Manfred 
Wagner a fesztiválok típusait és jellegének változá-
sait írták le3. Helms a kommunális, a zenei és a nem-
zeti fesztiválokat, Wagner a reprezentációs, a hazai, 
a téma szerinti és a célcsoportra irányuló fesztivá-
lokat különítette el.

1. A reprezentációs fesztivál egy terület (város, régió) 
pillanatnyi (több művészeti ágat felvállaló) művé-
szeti állapotát mutatja be, és nemzetközi érdeklő-
désre tart számot (pl. Salzburgi Ünnepi Játékok, 
Flandriai Fesztivál, Budapesti Tavaszi Fesztivál).

2. Az országos jelentőségű fesztivál(ok) egy-egy 
nagy szülött, alkotó tiszteletére, nemzetközi és ha-
zai sztárok közreműködésével rendezett kulturális 
esemény(ek) (pl. Haydn Fesztivál Fertődön, Bartók 
+… Operafesztivál Miskolcon).

3. A téma szerinti fesztiválok legismertebbje és 
legrégibbje a Bayreuthban 1867-től Richard Wagner 
által elképzelt s a mai napig magas színvonalon 
rendezett operafesztivál. A Salzburgi Ünnepi Já-
tékok (1920-tól) tematikus európai színházi, zenei 
fesztivál – hogy csak a két legfontosabbat említsük.

4. A célcsoportra irányuló fesztiválok a kortárs mű-
vészetek bemutatkozását biztosítják egy adott vá-
rosban. Ilyen pl. a Budapesti Őszi Fesztivál, mely-
nek célcsoportja a főváros lakossága.

Karnevál
Mihail Bahtyin: A karneváli világszemlélet4 c. tanul-
mányában az alábbi végkövetkeztetésekre jut. 
„A karnevál egy hatalmas és gazdag hajdanvolt világ 
viszonylag legépebben megőrződött töredékeként ablakot 
nyit számunkra az ősi népünnepélyek univerzuma felé.”

Valójában a korábbi népünnepélyi formák je-
lennek meg országonként, városonként más-más 
módon a karneválban (Róma, Párizs, Nürnberg, 
Köln, Rio de Janeiro, Madrid stb.). Bahtyin és Goet-

3 In: Utry Attila: Az emberi szellem ökológiája. Bíbor 
Könyvkiadó, Miskolc, 2009, 113–117. o.
4 Bahtyin, Mihail: A karneváli világszemlélet. In: 
Világosság, 1978/8–9., 555–559. o.

he nyomán azt mondhatjuk, hogy a nép maga ren-
dezte ünneplési formája a karnevál, melynek során 
megszűnik a felül lévők és az alul állók különbsége. 
A verekedésen, késelésen kívül mindenki szabadon mulat-
hat, bolondozhat kedvére – írta Goethe a római karne-
válról szóló beszámolójában (1788), és többek között 
arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a farsang a test, 
a testiség, a gyilkolás és születés groteszk drámája.

„Sia ammazattochi non poste moccolo”, vagyis „ha-
lál fi a, aki nem visz gyertyát” kiáltással ér véget a 
karnevál, s minél hangosabb ez a fenyegetés, annál 
inkább elveszti gyilkos jelentését. A „sia ammazatto-
chi” így válik a karnevál végére egyfajta örömkiál-
tássá. Valójában így a karneválra is érvényesíthető 
az ünnepelmélet sommás megállapítása: „halj meg 
és szüless újra” („strib und verse”) elv. Végső so-
ron az egyének a karneválon átérzik önmaguknak, 
mint közösségnek az elpusztíthatatlanságát, a nép-
nek pedig evilági halhatatlanságát, örök megújulá-
sát, növekedését.

A sokadalom
Fogalmát és tartalmát szűkebbnek érezhetjük a 
karnevál, az ünnep, a fesztivál típusaihoz képest, 
mivel ez a népünnepélyi forma eredetileg vásá-
ri forgataghoz, falusi lakodalmakhoz, majd mo-
dernkori dáridókhoz, politikai felvonulásokhoz, 
tömegrendezvényekhez, megafesztiválokhoz kap-
csolódott/kapcsolódik. Tehát felszínesebb, és az 
öröklét helyett csupán az adott pillanatot, az élv-
hajhászást részesíti előnyben.

A mai magyar ünnepély-, ünnepség- és feszti-
vál-szervező gyakorlatban nem ásunk már a dol-
gok mélyére (feltöltődés, mitikus múlt, halandóság-hal-
hatatlanság stb.). És amikor jól/rosszul használjuk a 
sokadalom, fesztivál, karnevál fogalmakat tökhöz, 
paszulyhoz, meggyhez, káposztához, közlekedési 
és földműves eszközökhöz stb., nem biztos, hogy 
az ünnep, amit jelölünk vele, minden esetben tük-
rözi a közösség, a nép evilági halhatatlanságát, 
örök megújulási törekvését. Több fesztivált át le-
hetne/kellene sorolni ebbe az egyre népszerűbb 
kategóriába, erősítve ezzel az igényes, helyi identi-
tást erősítő ünnepek, karneválok státuszát.
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„AZ ISTENEK HALNAK, 

AZ EMBER ÉL”

Anyai nagyapám elsőgazda, választott falubíró 
volt – nem világéletében, csak a komonizmus be-
köszöntéig, utána vérszívó kulák, majd szerencsét-
len tsz-paraszt, öregségében a háztájin dolgozgató 
ez-az. Jó két évtizeddel megelőzve a rendszervál-
tást, keserűen, parasztgazdai minőségében elma-
gányosodva ment el, magával vitte rengeteg tu-
dásának, tapasztalatának nagyobb részét. Annak 
idején középbirtokos, szőlős-boros, lótartó gazda-
ságához mindent a legkorszerűbb igényességgel 
épített föl. A tsz mindent vitt. Korszerűtlen lett a 
papa, a gazdaság nagy műgonddal megszerzett 
gépei, eszközei nagyrészt szétszóródtak. Az ő tu-
dása még részben áthagyományozódott a földhöz 
görcsösen ragaszkodó, háztájival küszködő gyere-
keire, akik a rendszerváltozáskor rendre megpró-
bálták újraindítani a gazdaságot, de már öregek 
voltak hozzá, s mire az ő gyerekeik megértették 
volna, hogy lehet és érdemes folytatni, messzi-
re kerültek falutól, földtől, lótól. A középparaszti 
nagycsaládban csak a papa egyetlen unokája, lá-
nyának egyik fi a épített olyan gazdaságot, amiért 
– ahogyan annak idején az ő apjával, a papa vejével 
tették – Kistarcsára internálnák. Pontosan akkora 
méretű gazdaságot hozott létre, amekkorát Móricz, 
Bibó, Németh László, meg a dán modell üdvösnek 
tartana: helyben él, maga vezeti a birtokot, néhány 
állandó meg több alkalmi munkással dolgozik, 
innnovatív, egyebek mellett kisebb tejüzemet mű-
ködtet, de nem törekszik nagyobb tulajdonra, csak 
amekkorát személyesen belát, és igazgatni tud. Tá-
mogatja a helyi kezdeményezéseket, napilapelő-
fi zető, keresztény utazási irodákkal megy társas-
útra. A rendszerváltozás után szocializálódott fi át 

fölkészítette a gazdaság átvételére, neki minőségi 
pálinkaüzeme is van, s abból az öröklött éthoszból, 
hogy a választott falubírónak közösségi kötelezett-
ségei vannak, mégha maga nem is polgármester, 
jelentősen támogatja faluját, egyebek mellett a fi ú 
fi zeti a falunap rendezvényének jelentős költségét.

Az utóbbi egy-két évtized nagy divathulláma 
rákényszerítette a világra a meleg meg a szingli 
modellt. Holott a korábbi, egy-kétgyerekes elsöp-
rő erejű divattá tett családmodell következményei-
től is szenvedünk. A legsúlyosabb következmény 
nem az, hogy drámaian csökken a magyarság 
lélekszáma, hanem hogy egyszercsak fantomfáj-
dalmat észlel az egyke-kettőke, hiányoznak még 
testvérek, rokonok az életéből, hogy – a kiscsalád 
is szétesőben – reménytelenül magányos maradt; 
vagy ami rosszabb: nem észleli a hiányt, és sen-
kit nem visel el személyes életében. Annak idején 
nevetséges, szánni való volt a sok gyerek, anakro-
nisztikus, a korlátolt ostobaság biztos jele. Ismert 
a vicc: a szülész-nőgyógyász asszisztense jelenti a 
doktor úrnak, öt-hat-nyolc gyerekes anyuka vár, 
mire az orvos visszakérdez: cigány vagy vallásos? 
Kisebbik lányom a fővárosi gimnazisták bulizós 
életét éli, rettegek minden kései hazajövetelétől, 
aztán váratlanul bejelenti, hat gyereket akar, mert 
ebben a vallásos, vallásközeli baráti körben, ahol 
végül kikötött, a legjobban azt a fi út irigyli, akinek 
vagy hatvan unokatestvére, másodunokatestvére 
van, és mind tartják egymással a kapcsolatot. Har-
minc-harmincöt közötti magasan kvalifi kált nők 
viccesen mondják, de komolyan megerősítik: sze-
rezzél nekem pasit, aki gyereket akar, én fölnevelek töb-
bet is, csak addig legyen velem, amig megcsinálja őket. 
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Gyerekkoromban a megesett lányokat kiközösítet-
ték, ma elfogadott, ha a nő bizonyos koron túl már 
nem társat, csak donort keres és talál magának.

Nincs különbség a gazdasági, gazdálkodási, tár-
sadalmi, településstruktúra, a lélekben zajló kény-
szerváltozások folyamata, meg a szellemi örökség 
gondozása, folytonossága között.

Ahogyan annak idején, a hatvanas-hetvenes 
években szétszóródott a paraszti társadalom örök-
ségének nagy része, gépei, eszközei, tapaszatala-
ta, hasonlóan szóródik szét, számolódik föl ma a 
szellemi örökség. A nagy műgonddal összehordott 
tízezerkötetes magánkönyvtárak, a sorba állított 
nagylexikonok, az a mániás rendre törekvő gon-
dosság, amelyik kipótolta fontos folyóiratok hi-
ányzó évfolyamait, netán be is köttette, a kutyának 
sem kell. Hiába szeretné egyben tartani, iskolának, 
könyvtárnak adományozni gyűjteményét, intéz-
ménynek sem kell, mert könyvből, folyóiratból túl 
sok van. A nyomtatott örökség, amelyben testet ölt 
a szellem és a nyelv, nem kell. Egyszerűbb az in-
terneten szörfözgetni. Elkótyavetyélődnek a nagy 
magánkönyvtárak, mert az az új nemzedék, ame-
lyiknek folytatnia kellene a hagyományt, éppúgy 
fölöslegesnek tartja, ahogy pár évtizeddel koráb-
ban egy előző nemzedék a vetőgépet meg a lószer-
számot, a többgyereket, a háromgenerációs család-
modellt, a kert-Magyarországot.

Tarkovszkij, Wajda, Pasolini, Antonioni, Para-
dzsanov, Jancsó fi lmjein alakult ki bennem a mi-
nőségi fi lmről alkotott érzékenységem. Nézem a 
mai fi lmeket, és úgy érzem, nemcsak nem illesz-
kednek az én kánonomba, de ezek az én fogamaim 
szerint igazából nem is fi lmek. De vajon mit szólt 
volna, mondjuk, Arany János Kassák verseihez 
vagy Juhász Ferenc époszaihoz? Madách Becket-
hez, Pázmány Dosztojevszkijhez? Talán Babitsként 
följajdultak volna, hogy “A líra meghalt. Néma ez 
a kor”, “a jobbak elmaradnak”?! De Babits azt is 
mondta, hogy “az istenek halnak, az ember él”, 
azaz az eszmények elhalnak, értékrendek megha-
ladottá válnak, az élet azonban megy tovább.

Egy világnak, annak a világnak, amiben mi, mai 
ötven fölöttiek, akik még a nyolcvanas években, 
a rendszerváltozás előtt, a régi rendben szocializá-
lódtunk, vége – ebben az értelemben tényleg vége 
a kultúrának, egészen másfelé és másféle épül, 
mint szerettük, mint kívánatosnak tartottuk volna. 
Olyasmi történt velünk, mint azzal az utassal, aki 
egy többé-kevésbé határozott cél felé tartó vonat-
ra száll föl, aztán egy nem várt váltó teljesen isme-
retlen útra tereli a szerelvényt. Mit tehet az utas? 
Észleli, mi történt és tehetetlenül átkozódik, topor-

zékol, vagy káromkodik egy nagyot, aztán hideg 
fejjel tájékozódik, leltárt készít az agyában és meg-
próbálja uralni a kényszerhelyzetét.

Akik kétségbeesett jajkiáltásokat hallatnak, 
hogy annak a szellemi örökségnek, amelyik szá-
munkra még evidenciális érvényű volt, vége van, 
ugyanolyannak látom, mint a téeszesítés éveiben 
kétségbeesetten küszködő, önkizsákmányoló ro-
konaimat és a többi ex-parasztot, akik az esztelen, 
elsöprő erejű világerővel szemben próbálták fönn-
tartani a folytonosságot és átörökíteni tudásukat, 
életszemléletüket, munkaerkölcsüket. Megrokkan-
tak a munkában, keserűségben, önemésztésben. 
Sírni való a régi paraszti osztály fi zikai állapota. 
Nyugat-európai osztályos társaiknak rendben 
vannak a fogaik, nyugdíjas táncklubokba járnak, 
last minute utakkal járják körbe a világot, hetente 
egyszer-kétszer megengedhetik maguknak, hogy 
étteremben vacsorázzanak.

Az említett paraszti meg népesedési példák 
csak annyiból érdekesek – az élet bármely terü-
letéről hozhattam volna párhuzamokat – hogy 
jelezzem, a hirtelen átrendezések, sokkoló kény-
szerváltozások a múlt század második felétől min-
den területen nagy erővel jelen voltak és vannak. 
A település- és a társadalmi szerkezet átalakítása, 
a valláserkölcs alapú világnézet fölszámolása után 
az elmúlt egy-két évtizedben a paradigmaváltás a 
kultúrában is elsöprő erővel lezajlott, a multinacio-
nális tőke a divat kényszerítő erejével átállította a 
váltókat. Ezt a folyamatot sem megfordítani, sem 
megállítani nem látszik erő és akarat. A pillanat-
nyilag inkább válságnak minősített jelenség tünete-
it – melynek kisebb részt alakítói, nagyobb részt el-
szenvedői vagyunk –, számtalanszor leírták, a régi 
elsiratását nem kevesebbszer megtették. Nagyon 
sokat rágódtunk-tépelődtünk hatalmas vesztesé-
geinkről, de azt gondolom, és egyre inkább, hogy a 
dühösködés, mérgelődés ideje elmúlt.

Számomra ma már csak egyetlen kérdés való-
ságos kérdés: megtaláljuk-e azokat a technikákat, 
amivel tovább tudjuk örökíteni hagyományainkat 
és valamennyire fönntartani a folytonosságot, ké-
pes-e a társadalom és az országvezetés megerősíte-
ni – szimbolikusan az unokatestvéremet –, azt, aki 
hazáját, nemzetét becsülve bír korszerű gazdasági 
és szellemi műhely teremtő gazdája lenni.

*
Értem a dühöt az új –, Molnár Tamás kifejezésével 
élve – transz-atlanti kultúra ellen, amelyik minde-
nestül eltörölné a múltat, a pillanatra koncentrál 
és a business fogalomrendszerével fejezi ki magát. 
Fölszámolja a régi, a klasszikus európaiság szálait, 



88

illetve esetlegesen, prekoncepcionálisan emeli át 
néhány elemét, amellyel igazolni kívánja új-voltát, 
vagy dekonstruálni a régit. A régi és az új kultúra 
között szakadék keletkezett, de a váltással nemze-
déki szakadék is keletkezett, az irodalomban is és a 
személyes életsors szintjén is, és igen-igen vékony 
az a szál, amely a múltat összeköti a jelennel és a 
jövővel. De nem biztos, hogy így van. Vagy: így is 
van, meg nem is van így.

Három szintje van a kultúraátadás összetett fo-
lyamatának: a kánonképző elit, a kultúrahordozó 
középréteg és a fogyasztó vagy nem fogyasztó 
nagy többség szintje. Mindhárom problémás.

A legsúlyosabb következménye a kánonképző 
elit magatartásának, jelenlétének van – minden in-
nen gyűrűzik le. Talán leltárt kellene készítenünk, 
hogy lássuk, ténylegesen milyen az elit összetétele, 
irányultsága – mert pillanatnyilag csak azt látjuk, 
ami láthatóvá van téve. Személyes tapasztalatom, 
hogy a gazdasági-pénzügyi elit a leginkább na-
cionalista és a legkevésbé hagyományőrző, a ter-
mészettudományos és a műszaki elit nemzeti, kö-
zösségi identitása a legstabilabb, összességében 
egyértelműbben kapcsolódik rá és tudatosabb 
vállalója a klasszikus nemzeti örökségnek, mint 
az, amelyik érzéki-szemléletesen megfogalmazza, 
anakronisztikus szóval “képviseli” a közösségi ér-
tékrendet és éthoszt. Ami az irodalmi elitet illeti, 
kétségtelenül hatalmas a presztízsvesztesége, de 
változatlanul jó a potenciális helyzete. Masszív in-
tézményrendszert örökölt a múlt rendszerből, ezt, 
és az irodalmi élet szervezettségét sikerült meg-
őrizni, illetve erősíteni. A régi folyóiratstruktúra 
lényegében ma is él, de új lapok is nagy számban 
indultak. A széteső állami könyvkiadói hálózat 
helyébe kiadók, műhelyek sokasága lépett. Több 
írószövetség működik, igen jó szervezettséggel. El-
vesztette viszont régi társadalmi beágyazottságát 
az irodalom, és az újban, ami elsősorban kommu-
nikációs beágyazottságban valósul meg, nem tud-
ta megtalálni a helyét, nem tudott teret hódítani. 
Az irodalom kommunkációs beágyazottságát az 
új tudatipar (elsősorban az elektronikus médián 
keresztül) erősen szelektíven támogatta, a nagy 
többséget könyörtelenül marginalizálta, periféri-
ára, pária létre szorította. Ezt súlyosabb gondnak 
látom, mint azt, hogy vállalja-e az író a hagyomá-
nyos képviseleti írószerepet ma vagy sem. Súlyos 
gondnak látom azt is, hogy az irodalmi élet nem 
tud élni jól szervezettségével, elfogadható szak-
mai minimálprogram helyett szellemi Libanon 
van. A nyelvi felszín elvektől, eszményektől vissz-
hangos, de a tűrhetőnél, a viselhetőnél gyakoribb, 

hogy pusztán egzisztenciális érdekérvényesítésről 
van szó (támogatás, díj, ösztöndíj, médiamegjele-
nés, export, mérhető piaci jelenlét). Az értékterem-
tés, értékmegjelenítés és a pénz között természete-
sen igen erős az összefüggés, de saját komolyságát 
kérdőjelezi meg a szakma, ha egyetlen ügyben sem 
tud egy kerekasztalt végigtárgyalni, ha evidenciá-
lis értékek megbecsülése helyett is a táborszellem, 
az egyéni és a szűk lobbiérdek dönt.

A középréteg vészesen megfogyatkozott, és 
hatalmasra nőtt az a kultúrafogyasztó/ nemfo-
gyasztó többség, amelyik a közvéleményformáló 
tudatipar termékeinek kontroll nélküli befogadója. 
De azért látnunk kell, hogy a kultúra tartalmának 
átalakulása, az új információhordozók megjelené-
se nem csak egy irányba, a konzumidiotizmus irá-
nyába lazította föl a határokat. Persze, népszerűek 
a félanarchista tömegrendezvények, de nemcsak 
Sziget- meg meleg-fesztivál van, hanem ismét erő-
södik például a táncházmozgalom. A falunapok, 
sokadalmak, vásárok, városi fesztiválok újfajta 
búcsújáró helyek, s ezeket ma már az eltömege-
sedéstől kell megvédeni (mint Kapolcsot). Észlel-
hetően jelen van az a réteg, amelyik újratanulja a 
kert művelését, és gyűjtögeti az elherdált öröksé-
get – dédelgeti azt, amit egy előző nemzedék el-
herdált, keresgéli a maga eredetét, lószerszámot és 
lovat akar, jurtát épít, nyilazni tanul, zarándokútra 
megy Csíksomlyóra meg Compostellába, Bocskai 
kabátot varrat, keresztszülőséget vállal (a mold-
vai gyerekek magyar nyelvű tanítási költségének 
60%-át a keresztszülők fi zetik). Erősödik a lokál-
patrióta környezet- és örökségtudatos középréteg, 
de azért változatlanul nagyon-nagyon vékony ré-
teg. És az a gyanúm, hogy ez az örökségtudatos 
középréteg, amelyik a múlt rendszerben tudatosan 
és harsányan irodalombarát volt, lemondóan pár-
tolt el a kortárs magyar irodalomtól.

A sokaság, sértő szóval a tömeg, tömegszóra-
kozást és csak szórakozást akar, a divattal szem-
ben nemcsak nem képes ellenállásra, ellenkező-
leg, minden módon és áron trendi akar lenni. Az 
up-to-date megfelelés, a divatkényszer az új tudat-
ipar tömegmanipulációjának a legfőbb, és nagyon 
sikeres eszköze. Csakhogy bármennyire is mani-
pulálható az egyes ember és az embertömeg, ma-
nipulálhatóságának van egy pontja, amikor ellen-
áll: egy ponton túl megjelenik az unalom, és nem 
újat, mozgást, változást akar, hanem nyugalmat, 
stabilitást, kiszámíthatóságot. Az utóbbi évtized 
legizgalmasabb kultúrszociológiai kérdése, hogy 
hogyan történhetett meg, hogy a radikális poszt-
modern divat ellenében egyszercsak Wass Albert 
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lett a legnépszerűbb írónk? Hogy jelentős azok szá-
ma, akik “semmit nem olvasnak”, de Wass Alber-
tet meg igen! Hogyan, hogy több szobrot állítanak 
önkéntesek és az “adófi zetők pénzéből” Wassnak, 
mint Bartóknak, Illyésnek, Kodálynak, Németh 
Lászlónak együttvéve se? (Érdekes lehet, hogy mi 
a varázsa Dsida Jenő költészetének, hogy noha a 
magát hivatalosnak tekintő kánon a nevét sem írja 
le, Kosztolányi mellett ő a legnépszerűbb nyugatos 
költőnk a fi atalok körében.)

Értem is, nem is a dühöt az internet, az egyéni 
és a társadalmi tudat legfőbb formálója, átalakító-
ja ellen. Végtelenül, azaz álságosan demokratikus 
és könyörtelenül dekonstruktív. Álságos, mert hi-
per-szöveginfl áció gerjesztésével mellérendelő vi-
szonyba helyez mindent, s így hoz létre – a mi régi 
fogalmaink szerint – mesterséges káoszt; dekonst-
ruktív, mert megszünteti az igazodási pontokat. 
Gyökerestül rendezi át a gondolkodást, az érték-
rendet, a világszemléletet, a világban való jelenlé-
tet pedig ingataggá teszi.

Az internet jó is, meg rossz is, egy valami egé-
szen biztos: vonzó. Miért vonzó, milyen technikái 
vannak, amitől vonzó lesz? Az emberek ma sem 
olvasnak kevesebbet, szerintem többet is, mint ko-
rábban, de nem könyvet olvasnak, hanem interne-
tet meg reklámtáblákat, és ha könyvet, akkor egyre 
kevésbé kortárs magyar irodalmat. Hentesnek ér-
zem magamat, mert hetente tiz-tizenöt szerző írá-
sát utasítom vissza a Kortárs versszerkesztőjeként 
– talán ha minden tizedikük olvassa hébe-hóba a 
nyomtatott lapot. Print folyóiratot nem olvasnak, 
internetes irodalmi portálokat viszont igen, ám le-
gitimációt a print változattól remélnek – ha ez így 
van, akkor ennek az egyensúlyát kellene megtalál-
nunk. A színházakat látogatják, a fi lmeket letöltik, 
mindenféle könyveket olvasnak ma is – miért nem 
kortárs magyar irodalmat? Kiváló folyóirataink 
vannak, több is, de miért nincs egyetlen kánon-
képző könyvkiadója a konzervatív oldalnak? Mit 
is akarunk? Visszaállítani az irodalom meg az író-
társadalom tekintélyét? Bejuttatni a kortárs ma-
gyar irodalom emez részét is a világ szellemi áram-
köreibe? Tudunk-e igazodási pontokat létrehozni 
és működtetni az interneten? Izgalmas kérdés: hol 
lehet az a rés, amelyen át be tudna furakodni, von-
zóvá tudná tenni magát például a kortárs magyar 
irodalom meg a nemzeti irodalom azon alapmű-
veinek a köre, amelyet mindenképpen megőrzen-
dőnek gondolunk? Mit is akarunk továbbadni? 
Akarjuk-e, egészen, szívvel-lélekkel? Vagy – a 
kaptafánál maradva –: az én kritikáim, az én tanul-
mányaim jelenjenek meg, én kapjak értük korrekt 

honoráriumot, engem részesítsenek időről-időre 
ösztöndíjakban, díjakban, én szerepeljek a közmé-
diumokban stb.?

Tudjuk-e, hogy mi az, amit pénz nélkül nem le-
het, mi az, amit pénz nélkül is meg lehet, és mi az, 
amit pénzzel sem lehet megtenni?

Használjuk azt, ami működik, működhet, vagy 
sértetten félreálljunk? Nem kell az irodalom, a mi-
nőségi kultúra? Jól van. Jöjjön, aki kell… Jöjjenek a 
tilinkós álparasztok, Jöjjenek a nyafogó ifju-vének – jöj-
jenek a celebek, meg a vadmagyarok. Igen, de ne-
kem folyton a didaktikatanárunk példabeszéde 
jut eszembe: Mi a különbség a pedagógus meg az 
állatidomár között? Ha az idomárnak nem sikerül 
megtanítani az állatot, azt mondja, a módszerben 
van a hiba, a pedagógus meg azt, hogy a gyerek-
ben.

Ebből az ezerféleképpen fortyogó, gomolygó, 
ellenőrizetlenül áradó, dagadó, formát kereső va-
lamiből, ami körülvesz minket, internetestül meg 
okostelefonostul, s aminek, bárha szándékaink el-
lenére is, magunk is formáló résztvevői vagyunk, 
ebből is születhet, és fog is születni kultúra, és az 
lesz a minőségi meg egyáltalán a kultúra, ami ki-
alakul. Nem közvetlen folytatója és folytatása a 
réginek, nem hasonlít a régire, a klasszikus euró-
paira, de rajtunk is, elsősorban mirajtunk múlik, 
hogy az új kultúra struktúrájába, organizmusába 
mit, mennyit tudunk a régiból átmenteni. Az át-
mentéshez a szilárd értékrend, a dinamikus, in-
novatív jelenlét mellett nem ártalmas egy kevéske 
alázat sem.

Persze, tudom én is, ezerféle a baj, pillanatnyilag 
az államcsőd elkerüléséért kell drukkolnunk. Tria-
non óta kudarcos társadalom és kudarcos nemzet 
a miénk, sérelmek és méltánytalanságok sokaságá-
val, az első reakciónk mindig a nem. Mi nem jó, mi-
ért nem jó, kik miatt nem jó, miért nem működik, 
miért nem eredményes stb., és nem a hogyan kel-
lene, hogy működjön, hogyan kellene működtetni, 
és mi az, amit én is meg tudok tenni.

Láttam egy fi lmet Hollandiáról. Hollandia az 
óceánnal küzd, az ország jelentős része tenger-
szint alatt helyezkedik el, ha nincs erős gát, egy 
nagyobb hullám elmossa. Nekiláttak egy olyan gát 
építésének, amelyiknek hetven évet ki kell bírnia, 
hogy legalább két belépő nemzedék energiája ne 
a gátépítésre menjen el. Irgalmatlanul kontrollált 
tervet készítettek, aztán az iszonyatosan költséges 
gátépítés elég jó szakaszában valaki észrevett egy 
olyan strukturális hibát, ami miatt a gát nem bírt 
volna ki hetven évet, csak ötvenet. Erre leálltak az 
építkezéssel, mindent félretettek, és elkezdték újra 
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ellenőrizni a terveket, majd új, még biztonságo-
sabb, még költségesebb tervet készítettek, és azt 
építik meg. Mert nem tehetik meg a gyerekeikkel, 
unokáikkal, az unokáik gyerekeivel, meg ő unoká-
jukkal, hogy ők igyák meg a most el nem végzett 
munka fekete levét.

Persze, könnyű a hollandoknak, az ő létüket va-
lóságos óceánhullámok fenyegetik, könnyű a kar-
csú földkocsányon ülő izlandiaknak, mert őket a 

vulkánok, földmozgások fenyegetik, tudják, hon-
nan a veszély, és ha nem túl bambák, azt is, hogy 
mit kell tenniük. De óceánhullám, cunami, efféle, 
bár alakváltó formában, mindenhol előfordul, er-
refelé is. Babitsot idéztem föntebb, Babitsot aján-
lom a panaszkodóknak: „Tán nemet vettek és igent 
arattok. / Kisebzett és fázik a meztelen föld: / sies-
setek! hogy új búza borítsa, / mielőtt az esztendő 
megöregszik.”



Miféle címet is lehetett volna adni az Éghajlat Könyv-
kiadó, a Hitel folyóirat és az időközben jobb létre 
szenderült Nagyítás hetilap szociográfi ai pályáza-
tán győztes és közlésre érdemesnek tartott írások 
gyűjteményének? Arról nem tudhatunk, volt-e va-
lami szellemi körvonala a több mint száz beküldött 
pályázatnak, vagy lett volna-e egy más válogatás-
nak, az azonban kétségtelen, hogy a szerkesztőnek 
ezzel az összeállítással nehéz dolga volt, bárhogy 
rakosgattam, sehogy se adott ki semmiféle közös 
jelentést ez a tizennégy írás. Többféle kuszaság is 
akadályozta ezt, hiszen nem egyműfajú, egynemű 
egyenrangú szövegek kerültek egymás mellé. Van 
a kötet írásai közt egyszerű riport (Horváth Ildikó: 
Szentpéterfa merengőpadja). A riport címében sze-
replő pad a nyugati határon van, a padba applikált 
szívvel van összekötve Ausztria és Magyarország. 
(Ez most épp nem megható, hanem groteszk.) 
A családregény vázlatból (Borsos Dobos Imre: Négy 
testvér) még akármi lehet, a legvalószínűtlenebb, 
hogy szociográfi ává kerekedik majd, a szerző nem 
tudott távolságot teremteni hőseitől. A Tar Sán-
dor előtt tisztelgő elbeszélésfüzér (Pogány Gábor: 
A mi utcánk – 2010) irodalmi szatíra, és sajnos egy 
kissé, alighanem szándéktalanul, Tar-paródia is. 
Pontosabban, a választott forma paródiája. Hogy 
ideidézzem a hangulatát, a szerző a tejet például, 
hogy folyamatosan falhoz legyen állítva az olva-
só, „nőstény szarvasmarha váladékának” nevezi. 
Az értékes nyelvészeti-művelődéstörténeti tanul-
mányt (Dr. Szilvási Csaba: Csécse) szerzője érzelmes, 
személyes elemeket beleszőve próbálná szociográ-
fi ává változtatni, de attól, hogy azt mondja az érett 
búzaszemre, hogy „érzem, édes, mint az anyatej”, 
még nem lesz az. A szociográfi ai elemeken kolonc 
a nyelvészeti, tájnyelvi anyag, a nyelvészeti dolgo-
zatnak árt az erőltetett személyesség.

Az irodalmi riport (Sipos S Gyula: Édenből siva-
tag, Burcsány Krisztián: Vásározók, Rab István: Nyi-
tott kapu) már majdnem szociográfi a, az első írás 
egy lakótelepi gyerekkor édenének felszámolódá-
sát meséli el, de olvasóként nem a világ tűnik hi-
básnak, inkább a szerző, akinek a gyermeke szá-
mítógép előtt ül, a szerző nagy bánatára, pedig írás 

helyett inkább őt kellett volna elvinnie kirándulni. 
A vásározók személyes történetei érdekesek, nem 
tudom, miért kellett ehhez főmotívumnak a cigány 
gyerekek tolvajlásai elleni küzdelem, ez kissé ol-
csó vásári fogásnak tűnt. A Nyitott kapu a hajdani 
Weiss Manfréd Művek romjai közti bolyongás, jól 
föl tudja az ilyen írás az embert piszkálni. Mégis 
azt gondolom, a pusztulás kiváltotta kétségbeesés, 
düh, merengés, sírdogálásnak, bármennyire jólesik 
is, olykor ellent kellene állni.

Külön probléma az el nem készült szociográ-
fi áké (Keszeli Ferenc: Nyelvleckék Vidornak, Ritter 
György: „weg”, Dobozi Eszter: Leletmentés). Az első 
írás egy életút lenne, egy Csehországba kitelepí-
tett, majd onnan nemrég visszatért férfi  története, 
ha kötélnek állt volna. A második már legalább 
egy végigmondott történet volt, az összegyűjtött 
sok közül, egy kitelepített, de visszaszökött soly-
mári sváb családról, de hiányzott a többi személyes 
szál. (Iszonyúak a buzgó kis kommunista pribékek 
karácsonyi látogatásai, hogy akkor könnyű lesz 
otthon érni a visszaszökött „fasisztákat”, s lehet 
ismét kiűzni őket.) A harmadik írás egy ösztöndíj 
hiányában a szociográfi aírásról lemondott szer-
ző nagyon alkalmi szövege egy nagyon fájdalmas 
ügyben: az egykori ormánsági egykék világának 
mai arcát mutatná meg.

Szilágyi Gyula (Látlelet a fapadról) nagyon egyedi 
változatát műveli a szociográfi ának: cinikus (s ko-
rántsem mellékesen, szórakoztató) szociográfi át ír. 
Ez azt jelenti, hogy nem csak a szerzői hozzáállás-
ból, kommentárokból süt a cinizmus, hogy végté-
re is mindannyian kijátsszuk, rászedjük egymást, 
hanem az interjúalanyai is cinikusak. Ami azért a 
maga nemében kétségtelenül bravúr.

Tompa Z. Mihály a hatvani kórház privatizáci-
ós históriáját (kirablását) meséli el (Kórházban szol-
gálni, viharban), saját sérvműtétjének elbeszélésével 
elegyítve, remek szöveg, nagy kár azonban, hogy a 
privatizáció lovagjai fantomok (szólítatlanok) ma-
radtak.

Két írás maradt hátra, Zsidó Ferenc (Nem vész el, 
csak átalakul) egy székely falu etnikai átalakulásá-
nak következményeit tárgyalja, az elköltözött szé-
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kelyek helyére, a fogyó székelyek közé betelepül-
tek a gyarapodó (magyar nyelvű) cigányok. Bár a 
szociográfusi arc, nyelv kissé merev, kimódolt, de 
a hír, ami a szociográfi a kulcsa, az itt hallatlanul 
fontos, érdekes. Egyetlen elemet kiemelve: a falu 
cigányai kifejezetten jól boldogulnak, nem utolsó-
sorban Magyarországra járásuknak köszönhetően, 
jöttek kereskedni, jöttek dolgozni.

A kötet azonban számomra Balipap Ferenc 
(Gyulaj 2008 – Faluhelyzet és falukép) „falupusztulás 
szociográfi ájának alapvetése” révén vált igazán 
fontossá. Biztos, hogy hozzá igazítottam volna a cí-
met. (Balipap írása nem volt a díjazottak között.) 
A falu változását a falu változásaként vizsgálja, 
vagyis egy valahai szerves szociális, kulturális, 
gazdasági létmód felszámolásaként (eltűnéseként), 
s ezáltal minden részletnek, minden történetnek 

más lesz a jelentése, mint amit szajkózni szoktunk. 
A pusztuló magyar falut nem fogjuk többé gono-
szul kimódolt cigánycsapdának tekinteni, mint 
amit a szociológia sulykol már egy ideje, tulajdon-
képpen merő jó szándékból. (Balipap voltaképp 
annak a drámának az epilógusát írja, ami a magyar 
szociográfi át megteremtette.)

Amúgy az egész kötet tárgyban, időben, érték-
ben, értelmezési módban inkább visszafelé fordu-
ló (trianonos borítójával együtt), mint körültekintő 
vagy helyzetfelmérő, pedig amúgy tényleg ideje 
volna már körbejárni az országot, határokon belül 
és határokon kívül.

(Körbejárt ország. Szociográfi ai írások a magyar-
ság helyzetéről. Éghajlat Könyvkiadó, 2011, 383 
old.)



A neveléstudományi-pedagógiai szakirodalom 
mostanában kerüli az egyedi eseteket. Szívesebben 
nyúl a pedagógiai-szakíró szakma a statisztikai 
elemzések eszközéhez, a táblázatok, matematikai 
próbák felvonultatása tartozik hozzá a szakszöveg 
eleganciájához. Az olvasók? Egyszer meg kellene 
tőlük kérdezni.

Újabban a „kvalitatív kutatási módszerek” so-
kasága jelenít meg egy másfajta viszonyt a jelen-
ségekhez, nem – vagy nem csupán – az adatok 
sokasága, az adatokkal folytatott matematikailag 
korrekt műveletek vezetnek érvényes megállapí-
tásokhoz, hanem megannyi új szellemes kutatói 
eljárás (újabban ebben is segít a számítástechnika) 
vezet fontos, érvényes eredményekhez.

Alig néhány éve, hogy a hajdan élénkebbnek 
mutatkozott „pedagógiai szociográfi át” hiányol-
tam a szakmai nyilvánosságból. Az írásműnek is 
érdekes, már-már irodalmi szöveg, mely mögött 
(de nem feltétlenül hivalkodóan előtérbe tolva) 
ott a szerző tudományosan is értékelhető tapasz-
talatrendszere, megannyi „elméleti képe”. Nem 
véletlen, hogy ezt a hiányérzetemet is akkor egy 
„esetgyűjtemény” kapcsán tettem szóvá. Benedek 
Istvánnak „Száz eset ezer tanulság” című, a haj-
dani OKKER-nél megjelent kötetét üdvözöltem. 
A jeles szakértő, tanár, kollégiumi vezető levele-
ző tagozatos, tehát gyakorló főiskolai hallgatói-
nak „házi dolgozatként” készült eseteit gyűjtötte 
egybe. A válogatásnak egyetlen szempontja volt: 
az érdekesség és a hitelesség elfogadható szintje. 
Gazdag valóság tárult fel e kötetből.

Visszaemlékezem szakmai olvasmányaimra. 
Korein Andor neve rémlik fel. A jótollú szakember 
esetei érzékenyen, érzékletesen – nyilván megany-
nyi, pedagógiailag is értékes ifjúsági regény írója, 
felesége, Gergely Márta is besegített – kamaszok-
ról, szülők és kamaszok konfl iktusairól szóltak. 
A hatvanas évek eleje volt megannyi, a korra jel-

1 Csillag Ferenc – Takács Ferenc: Utak – tévutak. Példák 
az iskolai konfl iktusok kialakulására és kezelésére 
(Flaccus Kiadó, Budapest, 2010) c. könyvéről lapunkban 
korábban is közöltünk recenziót, amely olvasható a 2011 
októberében megjelent 16.5. számban (51–52. oldal). 

lemző esettel, de ha ma vesszük kézbe köteteit, 
nem csupán korrajzot olvasunk: időn túli az a 
szemléletmód, mely a jeles szerzőt jellemezte: óva-
tos érvelés a mélylélektan forrásaiból.

Makai Évával magam is szerkesztettem „eset-
gyűjteményt”. A hajdani-újabb korrajz: a 90-es 
évek eleje, a civil kezdeményezésű Diákjogi Char-
ta világa! A megrendelő – a ma már nem létező 
Állampolgári Tanulmányok Központja és az Ez-
redforduló Alapítvány – képzéseihez kívánta fel-
használni a történeteket, heves diákpolgárjogi (h)
arculata volt/van e kötetnek.

Kíváncsi voltam tehát: milyen szempontokat 
érvényesít Csillag Ferenccel és Takács Istvánnal 
szemben a megrendelő – először a Tanító c. folyó-
irat, majd a kötetbe foglaló Flaccus kiadó. Napjaink 
történeteit írták kötetbe a szerzők. Egyébként szin-
tén képzési célból.

Nem bízták a véletlenre: nem hitték, hogy ta-
nári szobai, kávézás közbeni beszédtéma lesz 
egyik-másik. Képzési-fejlesztési célracionali-
tást segítő apparátust rendeltek a történetekhez. 
Kulcsszavak gyűjteményét – mely a képző sze-
mély válogatását, értelmezését segíti, illetve kér-
déseket minden eset után. Sajátosnak tekinthe-
tő, hogy a valamilyen képzés (ideértem a kortárs 
képzést is)2 keretei közt diák-beszélgetőpartnert 
is feltételeznek. A kérdések rendszerében peda-
gógusok (továbbképzések feltételezett-remélt 
hallgatói), pedagógusjelöltek (a graduális képzé-
sek részesei Bolognán innen és túl), laikus szülők 
(egy kibontakoztatni érdemes Szülők Akadémiá-

2 A nálam alig fi atalabb szerzőkkel nyilván közös 
kamaszkori élményem megannyi ifjúsági vezetőkép-
zés – őrsvezetői tábortól az ifi képzésig –, ahol elemi 
pedagógiai ismereteinket csiszolhattuk, nyilván ez az 
emlék, s néhány kicsiny, de hatékony ifjúsági szervezet 
példásan működő képzéséről érkező hírek (vezetői 
próbák a cserkészeknél, „Patkoló” a szaléziaknál, tavaszi 
tanfolyam az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egye-
sületénél) bátorítják nyilván őket – s engem is –, hogy az 
életen át tartó tanulásnak e korai szakaszában léteznek 
olyan nem-formális képzések, ahol nevelésről eshetik 
szó. Nota bene: egy-egy osztályfőnöki órán is!
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ja struktúrájában),3 s a már említett diákok kap-
nak néhány témába vágó (problémamegoldást, 
attitűdöt, ismeretet aktivizáló, formáló) kérdést. 
Ily módon az olvasmányok elsősorban a képzők 
szeme elé kínálkoznak. Felolvasásuk, elolvasá-
suk után bontakoznék ki a konstruktív vita róluk. 
(Néhány esetben hallgatói refl exió is illusztrálja a 
vita áramlatait.) A hónapról hónapra megjelent 
történeteket – hatalmas gyűjtemény! Csaknem 
100! – a szerkesztők tematikus ciklusokra is tör-
delték. Hogy aztán a történetek – különösen a leg-
jobbak, a legmélyebben megérintők – alig férnek 
rendszertani „celláikba”, ez olyan természetes, 
a cikluskezdő oldalon rendre megjelenik utalás-
ként egy másik ciklusba rendezett történet címe is.

Csalóka dolog ez a rendszerezés. Ugyancsak 
a mi pedagógus nemzedékünk jeles szerzőjének 
mondata jut eszembe: „hogyan magyarázzam meg 
ezeknek – itt a szerző a tanügyi-hatalmi bürokrá-
ciára panaszkodik –, hogy nem volt két egyfajta 
esetem!”4 Talán könnyebben átadnánk magunkat 
az olvasmányélmény – s a mögötte álló valóság – 
befogadásának, átélésének, olykor az együtt érző 
szenvedésnek, leginkább a katarzisnak, ha „olva-
sókönyvként” olvasnánk. S rábíznánk a szerzők-
re, hogy később a hatalmas empíriát dolgozzák 
fel (akár az emlegetett kvalitatív technikákkal): 
s fogalmazzanak egy általánosságra törő, elmélet-
igényes tükröt napjaink iskolai történéseiről, peda-
gógusok (akár iskolavezetők, ne adj’ isten szülők, 
gyerekek „útjairól és tévútjairól”.5

A szerzők humánus, humanista pedagógusok. 
Irtóznak a tapintatlanságtól, megalázástól, a ha-
talmaskodástól, a párbeszéd befagyásától – legyen 
bárki is az „elkövető”. Néhány esetben az iskola 
védősáncai közül kitekintenek a „való világ” való-
di drámáiba is. Pontosabb vagyok: észlelik, hogy e 
drámák beszüremkednek a sáncok résein, rosszul 
záró ablakain át – az sem véletlen, hogy megany-
nyi tábori, kirándulási eset is sorakozik a kötetben. 
Pedagógus betegsége – s a ragaszkodó kisiskolás 

3 A Magyar Pedagógiai Társaságnak volt ilyen kezde-
ményezése.
4 Bizony a múlt század húszas éveinek szovjet-orosz 
pedagógusát, A. Sz. Makarenkót idéztem. Annak idején 
nem illett világnézetének a „pragmatizmushoz” közelál-
ló vonásait kimutatni, ma meg őrá nem illik hivatkozni. 
Pedig a gyakorlati mű s hiteles leírása máig tanulságos, 
megannyi vonatkozásban érvényes is. 
5 Hogy a könyv főcímét idézzem. Az alcímét kevéssé 
tartom szerencsésnek. Még ha a szerzők, a szerkesztő 
a jelenségvilág aktualitására kívánták volna is felhívni 
a fi gyelmet. A kötetben nem fűzhető fel minden eset a 
konfl iktusok világára.

kimaradása erre az időre az iskolából, pedagó-
gus fi ának súlyos balesete, amikor a gyógyulás 
az osztályközösség kovácsolója lesz, kisiskolás 
ragaszkodása óvodás testvéréhez, iskolás gyerek 
édesapjának halálos balesete, mely után a tanító 
segítségével válik „felnőtté” az édesanya, remé-
nyekkel induló befogadása egy cigány fi úcskának. 
Majd a csalódott viszontlátás az aluljáróban. S so-
rolhatnánk azokat a történeteket, köztük őszintén 
bevallott vezetői, pedagógusi „műhibákat” is, s a 
tehetetlenség nyomasztó érzésével lezárt eseteket 
szintén, melyek számomra, a „rendszerkritikai 
iskolakritikus” számára az iskola általános disz-
funkcióira utalnak, kiáltanak egy új, egy más isko-
laképért.

Nem sorolom. Mert a szerzők, bár nem mente-
sek a kritikai szellemtől, pragmatikusan a megoldás 
lehetőségeihez kívánják kísérni a „szervezett olvasó-
kat”, a beszélgetések résztvevőit. A mai iskola tár-
gyi, szervezeti, emberi világában gondolkodnak, 
e keretek közt végzik elemzéseiket, értékeléseiket.

Jól tudom – szoktunk is erről beszélni –, a ma-
gam „nekikeseredett iskolakritikáiban”, szintúgy 
a válaszaimban sok az utópia, a pedagógusvilág 
sosem beteljesülő néhány szép reménye. Csillag és 
Takács ezt a csapdát elkerülik. Utat akarnak mu-
tatni, szövögetik – hogy nevükkel írjak szójátékot 
– a megoldások szálait az adott iskolai világ (sem 
varázslatosnak nem mondott, de nem is varázs-
lattalannak ábrázolt) keretei között. Emiatt aztán 
gyakran – talán egy kissé túl gyakran – van a tör-
ténetnek – az elemző kérdésekből tűnik elő – jó 
(a szerzők által feltétlenül támogatott) megoldása, 
feltétel nélkül pozitív vagy negatív szereplője. S sze-
rintem ezért fékezik be a novellisztikus, belletrisz-
tikus szövegalkotás lendületét egy-egy óvatosabb, 
szakmai nyelven fogalmazott zárójeles megjegyzés-
sel, értelmezéssel, szakkifejezéssel. Nyilván így 
érezték biztonságban magukat. Ha találnak remek 
megoldást a kisiskolások célszerű, s a pedagógiai 
tevékenységet mégsem zavaró mobiltelefon hasz-
nálatára, egy következő eset értelmezésében nem 
mulasztják el a média agressziónövelő hatására 
„átkot szórni”. Így egyenlítik ki a két végletes meg-
közelítést.

Még egy pedagógiai esetleírást őrizek emlékeze-
temben, gyakran dolgozunk vele pedagógusjelölt-
jeimmel.

Jókai Anna ifjúkori novellájáról van szó. Magyar-
óra a címe. Arról szólt megdöbbentő hitelességgel, 
felkavaróan, hogy az irgalmatlanul nehéz sorssal 
megvert tanárnő miként döbben rá arra, hogy nö-
vendékeit is hasonlóan irgalmatlanul nehéz sors 
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veri. S ehhez képest a tantervbe foglalt ismeret-ká-
non (egy nyelvtani szabályról van szó): potomság6.

Ebben a novellában a Csillag – Takács szerzőpá-
ros, s e könyvismertetésben ismertetett valamennyi 

6 Szándékosan idézem fel Petőfi  Sándornak a 
fejéregyházi kukoricásban a halálos kozák lándzsaerdő 
láttán állítólag elhangzott utolsó szavát.

esetíró előd (magamat is beleértve) vágyott-elkép-
zelt-megtervezett iskolaképe egyetlen fogalomba 
sűríthető. Az európai pedagógia legjobbjai ezt ma 
adaptív iskolának nevezik.7

7 Hogyan is fordítsuk? Alkalmazkodó iskola? Még 
szebben: szolgáló-szolgáltató iskola.



Aligha van közhelyesebb, túl evidens szakmai ér-
velés, amelyben ne lenne főhelye az időnek, a múlt 
és a ma viszonyának, e kettő értelmezéséből szár-
mazó elbeszéléseknek vagy magyarázatoknak. 
A közös fogalomra, konvencionálisan elfogadott-
nak tetsző látszatmegegyezésre utal az is, ha va-
lamely múltbéli jelenséget a ma szemüvegén át 
értelmezünk (…tehetünk mást is?), vagy ha meg-
fordítva, a mai értelmezést aggatjuk rá a múltból 
faragott idolra, keresve a mai tünemény erede-
tét, gyökerét, előzményeit. Mi sem elfogadottabb 
ugyanakkor, mint „a történelem” folyamatában 
egy síkra vetített másságot megnevezni, az ábra le-
hetséges metszéspontjain akár korabeli másságok 
sokaságát pontosítva, s jelezvén, hogy az akkori 
felfogásmód és értelmezési keret más volt, „akko-
ri” volt, mai olvasata, időszerű kép mivolta ezért 
csupán egyik interpretációs lehetőség a sok közül. 
Éppen úgy, ahogyan egy tánc eredeti elgondolása 
szabványos lépésekre írott, „tánckottába” formált, 
megkoreografált, s egyéni „értelmezésünk”, elő-
adásmódunk épp attól lesz sajátos, hogy ismer-
jük, fölhasználjuk, átértelmezzük, egyénítjük a 
lejegyzett eredetit…, vagy ahogyan egy színpadi 
históriát, egyéni élethelyzetet, jelentéstartalmat át-
íveltetünk, megfaggatunk, „áthallunk” a mába, sa-
ját benyomásaink és vízióink alapján tulajdonítva 
neki tartalmat, jelentést, üzenetet, értelmezési tar-
tományt, elbeszélési hatást vagy jelentőséget.

Ha lehet mentesnek maradni a tudományos 
vagy publicisztikai közhelyektől, éppen az a haj-
landóság, „közelhajolási” alázat engedi a múlt mai 
érvényét szaktudományosan elbeszélni, amely 
sejteti az akkorvalót, szemben a jelenvalóval, mi-
közben kézen fogva elvezet a múlt „akkorjába”, 
s megengedi vagy serkenti, hogy a történések je-
lenidejét a múltban élhessük át. Szülőkorú nemze-
déknek talán még életes élményként adódik, hogy 
visszaemlékezhet a történeti gondolkodás lineáris 
metszetéből kilépni próbáló kezdeményezők vi-
táira, akik meg kellett vívják szókimondási jogukat 
vagy szakmai bázist kellett építsenek ahhoz a „fel-

fedezéshez”, interpretációhoz, amely félhangosan 
tudatosítja, hogy az egykor volt történés, „tény”, 
adat vagy esemény egykoron más jelentéstarta-
lommal bír(hatot)t, mint ma, az akkori felfogás-
mód talán épp saját múltjához vagy élő jelenéhez 
kellett szabja a bemutatás, rögzítés, intenció, belá-
tás és magyarázat gesztusait. Idők múltával tehát 
az „akkori” látásmódra rálátni már evidens elvárás 
volt, egész történészi iskolák álltak át arra, hogy 
minden textust kontextualizáltak, visszahelyeztek 
keletkezési idejükbe és jelentésterükbe, vagyis tar-
tósabban átcsaltak az akkor jelenébe, hogy a ma 
jelenének immár azt üzenjék: már egykoron is ref-
lexió volt ez, ma pedig még inkább az, s nem is le-
het talán másként mindez, ha jelenünk és múltunk 
dimenziói között merészkedünk közlekedni.

A közlés- és közlekedés időbeliségének érvé-
nyességi mutatói még a refl exív társadalomtudo-
mányi gondolkodás művelői körében is sajátos 
áthatásnak kerültek szelébe, midőn az ötvenes 
évektől már talán részben megfogalmazódott, de 
minálunk csupán a nyolcvanas években fölerősö-
dött és szinte csak a kétezres években tudományos 
értelmezésmóddá vált mikrotörténetírás „iskolá-
jához” fordultak néhányak a történő történelem 
interpretációjáért. Közülük is egy, közszeretet és 
szakmai fi gyelem szempontjából kivételes egyéni-
ség szolgált rá, hogy mintegy iskolaalapító atyának 
véljék, a kortárs nyugati történetírás egyik nagy is-
koláját honosítani, szemléletmódját követni hiva-
tott merésznek. Sem közvetlen környezete, sem tá-
gabb szakmai közege nem kételkedett abban, hogy 
első az elsők között, aki a magyar történeti köz-
gondolkodásba követhető irányzatként bevezette a 
mikrotörténetírás metodológiáját és tudástartomá-
nyát, Benda Gyula volt. Történészként, levéltáros 
és helytörténet-kutatóként, társadalomnéprajzi és 
kultúratörténeti alapozású szemléletmódjának kö-
vetkezetes érvényesítéséért maga is megküzdött, 
midőn kutatási témakörei között kiemelt helyet 
biztosított Keszthely gazdaság- és társadalomtör-
ténetének, polgárosodási előzményeinek, váro-
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sodási trendjeinek, agrár- és kereskedelmi muta-
tóinak, iparos és iskolai, városformáló és uradalmi 
hatásmechanizmusainak.1 Az Általa követett mik-
rotörténetírási metodológia eredendően az olasz, 
de közvetlenebbül a francia Annales-iskola kellé-
keire épült, másképpen szólva azokra a társadalmi 
tényekre, melyeket ha érdemi működésük szem-
pontjából vizsgálunk, nem adat-értékük a legfőbb 
jegyük, hanem alapanyagként üzenetet, értelmezé-
si lehetőséget hordozó mivoltuk. Példával élve: egy 
hagyatéki leltár bármily pontos lajstroma is pusz-
ta alapanyag annak, aki a tárgyak és értékek mö-
gött az emberi életmód, az értékrend, a birtoklás, 
a kommunikációs formák, a múlthoz való viszony, 
a divattól függés, a jogrend, a konvenciók érvénye-
sülése vagy torzulása kérdéseit tudja kihallani for-
rásaiból. Benda a cselekvő, élő, kapcsolataiban bon-
takozó ember teljesebb világát kívánta megrajzolni 
akkor is, midőn kistérségi vagy uradalmi kapcso-
latokat, piaci orientációkat, csereértékek rendjét, 
iskolázottsági mutatókat, életviteli rendet keresett 
a források „mögött” és „alatt”. Egy kultúra, élet-
világ, társas lét egésze, az ezt körülvevő sodrások 
hatása izgatta akkor is, mikor a demográfi ai muta-
tókból a „mozdulatlan történelem” változatlannak 
tetsző hatásait, a piaci alkalmazkodást, a rendies 
világban a polgárosodást, a mezővárosi társadalmi 
térben a nemesi státus és a házassági kapcsolatháló 
elemeit próbálta összerakosgatni Keszthely 18. szá-
zadi históriájában, majd mindezeket a szabadság-
harcig követve a népesedés, bevándorlás, letelepe-
dés, „regionális” függésrendváltozás környezeti 
tényezőiben ragadta-mutatta meg. Kutatói preci-
zitása, oktatói invenciózussága, parttalan szakiro-
dalmi tájékozottsága, s végül tudományszervező 
munkásságának jó évtizede kellett ahhoz, hogy a 
szóbeli közlésmódban otthonos Szerző végre pa-
pírra vessen annyit, hogy abból világossá váljon: 
semmiféle forrásnak alkalmas adat nem szólal meg 
magától, ki kell varázsolni belőle a jelentést; ha szi-
káran is, de értelmezési tartományba emelt közlés-
tételeit át kell terelni a megérthetőség területére, 
áttetszővé lazítani az egykor volt szöveg történet-
írói státusát és mai történetmesélői jelentéstulajdo-
nítással kell megfejteni, amit adatszerű mivoltában 
nem épp rögzíteni, hanem elfedni próbáltak vele. 
Mindezt a túlliteralizált belemagyarázás nélkül, 
de a gazdag historikus kontextus átélését segít-
ve – miként erre a kötet utószavában Szíjártó M. 
István is fölhívja fi gyelmünket. Kötetének jól ta-

1 Benda Gyula: Zsellérből polgár. Társadalmi változás egy 
dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma, 1740–1849. 
L’Harmattan, Budapest, 2008, 516 old.

golt öt nagyobb egysége nemcsak „a társadalmat 
meghatározó tényezők” elemzésének, a szereplők 
és dramaturgiák elbeszélésének, a történeti de-
mográfi a fókuszcsoportjait leíró metodológiának, 
vagyoni-társadalmi rétegződésnek és mozgások-
nak állapotrajzát adja, hanem anyakönyvi, egyházi 
levéltári, adóösszeírási források alapján magának 
a helyi társadalomfejlődésnek okait és módjait is 
illusztrálja. Kéziratban maradt doktori értekezése 
ez a főmű, melynek előzményeihez tartozik, hogy 
magát a vidéki-kisvárosi polgárosodást és iparoso-
dást megelőző helyi folyamatnak kereste kvantita-
tív, mutatószámokra épülő elbeszélési lehetőségét, 
s noha kitartó levéltári kutatás közel húsz éve állt 
a részkérdésekre épülő eredeti kutatási terv elbi-
zonytalanodása mögött, nem abbahagyta, hanem 
önálló kezdeményezéssel egy lehetséges és sike-
res társadalomtörténeti metszetbe tolta át egész 
opuszát. A részben gondolkodási és kutatási téren 
elődjének is tisztelt Hans Medick nyomán úgy te-
kintett egyetlen kicsinyke kis városka kérdéseire, 
hogy abból olvasata szinte egyetemleges tanulsá-
gokkal és adatokkal gazdagon épülhetett meg. Az 
Olvasó talán megbocsát, ha nem kínálom részle-
teiben is a mű (félezer oldal!) „tanulságait” – ez a 
szűkítő gesztus vagy méltatlan általánosítás éppen 
„Dani” szellemiségétől lenne a legidegenebb. S ezt 
már korunk hazai (és nemzetközi) szinten rangos 
történészei is elismerik, jó generációnyi történész 
diák pedig annál is inkább tudja, hiszen az ELTE 
Bölcsészkar Atelier doktoriskolája a Szerző fárado-
zásai révén nőtt rangos intézménnyé. A „zsellérből 
polgár” mint átmenet időszaka, mint újkori vagy 
későfeudális korszakváltás pontosan mutatja ezt 
a nemcsak átmeneti, köztes, többrétegű és válto-
zó állapotot, de Benda Gyula állapotrajza egyben 
annak is bizonysága, hogy nincs az a „kis hely”, 
amelyből ne lehetne nagy történéseket kiolvasni, 
felfedezni, megérteni, ha a „mikro” nem kizáróla-
gosan az érdektelennek tetsző helyit jelenti, hanem 
a helyi mivoltában is általánosabb jelentést hordo-
zó reprezentációt is magában foglalja, röviden: ki-
olvashatóvá teszi.

A mikrotörténelem tudáságazata az „olvasatból 
él”. Úgyannyira, hogy a jelen avatja történelemmé a 
múltat, miközben a korábbi tudást, tapasztalatot is 
talányosan áthozza a jelenbe, melynek értelmezése 
ezért részint mindig történeti (is), noha aktuális, de 
folytonosan jelenidejű is, miközben maga is törté-
netivé válik. Praktikus lelkű afrikai népek például 
nem is fecsérelnek különösebb fi gyelmet a múlt és 
jelen eseménydimenzióinak merev elválasztására: 
nyelvhasználati, elbeszélési, értelmezési szinten 
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csak a messzi ősök Mitikus Történelme létezik, azt 
követően a jelen pillanatig már a jelenidő tart, jövő 
pedig fi kcióként sem létezik számukra. Hason-
ló feloldhatatlan ellentmondásba „csűri” magát 
Gyáni Gábor történész is, aki Benda kortársaként 
és a hazai történeti antropológia egyik első képvi-
selőjeként immár nem korábbi témaköreit, kültelki 
munkáséletmód, cselédsorok vagy gyári munkás 
léthelyzetek városi lenyomatait, szalonok világát 
vagy fotográfusok ábrázolási aspektusait elemzi új 
kötetében,2 hanem „A tapasztalat mint emlékezet és 
történelem” alcímmel a posztmodern kor történet-
írási kánonját állítja szembe trauma-elbeszélések 
narratíváival. Gyáni izgalmas, provokáló és vitat-
hatatlanságot tükröző magabiztossággal tárja föl 
azokat a dilemmákat, melyek a közös gondolkodás 
múltidejét, a kollektív emlékezet hagyomány-kö-
töttségét helyezik ellenpontba a mindennapi élet-
ben analitikusan megérthető kategóriák természet-
rajzával. De önmagát is vitatja, téziseire is rácáfol 
ugyanakkor, hogy kimenetként végül mégis az 
egységben-látás esélyét fogalmazhassa meg vál-
lalható stratégiának. A kihívó gazdagságú elméleti 
esszégyűjtemény a történeti tudás és identitás-épí-
tés, kultuszformálás és historizálás, folklorisztikus 
és mitikus építkezés elemeit teszi diszkurzív kör-
nyezetbe, jelezvén ezzel, hogy a történetírás maga 
is eszköze megjelenítési kánonoknak, korszakos 
lenyomatoknak, kutatói aspirációknak és (sokszor 
elbeszélhetetlen) múltidőknek. A XX. századot is 
emlékezeti „eseménnyé” avató értelmezés a kor-
szak mint műalkotás vagy műremek vízióját kínál-
ja, de ennek ellentmond megannyi historikus drá-
ma, melyek kollektív élményként vagy traumaként 
élnek tovább. Ilyenek példaképpen a háborúk, az 
erőszak nyilvánvaló dúlásai, melyeket a (például 
paraszti) emlékezet másképpen őriz meg, mint a 
történelemkönyvek lapjai, s ilyenek az első világ-
háború emberi históriái is, ilyenek a megtorlás 
évtizedeinek lenyomatai, a holokauszt időszaka, 
vagy éppen a felejtés mint stratégia (pszichológiai 
és politikai) dimenziói is. Hasonlóképpen láthat-
juk, mint Bendánál föntebb, hogy a jelenbeli múlt, 
a múltbeli aktualitás, a felejtés és megtartás, em-
lékezet és törlés mint eseménysorok verziója nem 
csupán valamely távolságtartó messzeség vagy 
értelmezői rendszerezőkészség tartozékai, hanem 
az élő, időben létező, belevetettségükben a maguk 
másságát megélő emberi csoportok mentális véde-
kezési eszköze a múlás, elmúlás, időtlenné válás, 
jelentésessé formálódás folyamatában.
2 Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. Nyitott Könyvmű-
hely, Budapest, 2010, 376 old.

Gyáni (mindig) impozáns érvelési és forrás-
használati interpretációja abba a veszteséggel 
együtt élő felfogásmódba kalauzol elegánsan, ahol 
az egykor és most víziói, vagy virtuális és valódi 
társkapcsolati tőkefejlesztési mutatói látványo-
san vannak jelen… A Szerző húsz egybegyűjtött 
tanulmánya – talán nem kell szégyelleni a vallo-
mást – évekre szólóan gazdag mentalitástörténeti 
és elbeszélés-elméleti interpretációt tartalmaz, kí-
sérleteim ellenére bármelyik rövid ismertetésére 
vetemednék, elálltam a snassz szimplifi kációtól, 
inkább azt súgnám a máskéntgondolásra nyitott 
Olvasónak: ne ódzkodjon megkaparintani a kö-
tetet, mert egyszer még a hálán túl is büszke lesz 
arra, hogy időben beszerezte… Záró írásában arra 
fi gyelmeztet: állítólag a történelmet mindig a győz-
tesek írják – de ez nem mindig kell érvényes legyen 
a megértésekkel és belátásokkal alátámasztott tör-
ténelmi tudat megannyi szempontjára, mint azt a 
kötet számos írásában sajnálattal és kritikával hi-
ányolja. Ugyanakkor megerősíti olvasóját: ha a 
történész írásai/kutatásai nem is mindig vágnak 
egybe a történelem szereplőinek tapasztalataival, 
ettől még mindaz részét képezi a feltáró munká-
nak, amely a megértés logikája alapján egy történe-
ti szakmunkának feltételeit és értelmét adja.

Ebben a múlt és jövő, jelen és múlt viszonylat-
ban tesz izgalmas eligazító kalandlehetőséget az 
a Centenáriumi tisztelgés, amely alcímként szolgál 
a Mircea Eliade egykor és ma kötethez.3 A konferen-
cia-kötet a Szegedi Tudományegyetem Vallástu-
dományi Tanszéke által 2007 tavaszán szervezett 
centenáriumi találkozó előadásaiból szerkesztett 
válogatás, mely az európai vallástudomány egyik 
legismertebb képviselőjének életműve, követőinek 
szemléletirányai, és a kortárs valláselmélet jelen-
kori teoretikusai által követett elemző utak szem-
léjét nyújtja olvasóinak. A bevezető tanulmány 
a kötet szerkesztőinek elméleti felvezetése a 100 
éves születési évforduló alkalmából elsősorban 
azt körvonalazva, mi és miként építhető ma a ro-
mán-francia-nemzetközi Eliade-recepcióra. A fran-
cia Dumézil nyomdokain indult Eliade az indoeu-
rópai nyelvek és kultúrák hierarchikus rendszerét 
kimunkáló kultúra-ideológia révén kerül szembe 
az 1920–40-es évek „árja népek harcos rétegét” 
idealizáló, nemegyszer politikai elköteleződést, 
nacionalista érveknek vagy a fasizmus virágzásá-
ban a felsőbbrendűségnek méltó sikert biztosító 
ideológiai iránnyal. S talán még ennél is fontosabb, 

3 Básti Ágnes – Máté-Tóth András szerk. Mircea Eliade 
egykor és ma. Centenáriumi beszélgetés. Belvedere, Szeged, 
2008, 152 old.
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hogy (mert „nem beszélhetünk valamiféle egye-
temes érvényű vallásfogalomról és vallástörténeti 
tényanyagról sem minden esetben”) a valláskuta-
tó mintegy még kutatása előtt megalkotja a maga 
vallását, vallásfelfogási szemléletirányát, a kuta-
tási tényanyagát már ehhez rendeli utóbb, eseten-
ként kiemeli élő közegéből a vallásgyakorlatot is, 
hogy elméleti konzisztenciákat fedezzen föl ben-
nük – ha olykor történetietlennek tűnő kontextua-
lizálás árán is (10-12. old.). Ezzel részint el is kerüli 
a természettudományos érvelés logikáját követő 
felfogásmódokat, hogy „általános igazságot” ne-
vezzen meg elméleti rendszere alapjaként, de ettől 
még nem kerülheti el a vádat, hogy „történetiet-
len”, a „vallás mint olyan természeténél fogva az 
időn, ilyen módon pedig a történelmen kívülre” 
vagy fölé helyezésével válik fenomenológusává. 
Bizonyos szimbólumok, jelenségek kutatásában 
fi lozófi ai spekulációkhoz hasonlítható elméleti té-
telek felállítására merészkedhet, főként ha ezekhez 
„mégis konkrét megvalósulási formákon keresz-
tül jut el, amelyek a történelemben öltöttek testet” 
(15. old.), a tanulságok vagy elméleti érvényesség 
kedvéért akár föl is áldozva azokat a történeti kon-
textusokat, amelyekből a kialakított fenomeno-
lógiai keret adatai származtak. Eliade számára a 
modern ember egzisztenciális válsága a fő kérdés, 
erre adott válaszaiban (már romániai korszakában, 
1945 előtt) is személyes vallást, életfi lozófi át fogal-
mazott meg, s még mielőtt a chicagói egyetem val-
lástudományi tanszékének vezetője lett volna, már 
250 publikációban próbálta tisztázni a korabeli 
tudományfelfogással is szemben álló ars poeticá-
ját, valamifajta „új humanizmust”, mely a nemzeti 
identitás szolgálatában felmutatott, a pre-modern-
től a modernig vezető út szent és profán fogalmai-
nak leírására fókuszáló világképben testesült meg. 
Ezzel íveltre tágította a vallásszociológia horizont-
ját, beemelte a vallásantropológia tapasztalati és 
megfi gyelési anyagát, újabb kutatási területeket 
hódított el a társtudományoktól, s lényegében az 
1970-es évektől mindmáig zajló vitafolyamot inspi-
rált, mely életművével kapcsolatos. Továbbá azért, 
mert a globalizációs folyamatokban a vallásokra 
gyakorolt hatások is jelen vannak, a maga kategó-
ria-rendszerével az empirikus részleteken alapuló 
integrált leíró apparátust mozgósította, mely köve-
tőit és vitatársait a leíró közvetlenségű vagy feno-
menológiai sterilitású elméleti irányokba késztette 
elmozdulni. Ő maga ennek épp a határán állva 
nemcsak impozáns mennyiségű anyagot gyűjtött, 
de magának a mindenkori keretalkotásnak szük-
ségességét is elevenen bizonyította, a konkrét tár-

sadalmi közeg közvetlen ismeretét szorgalmazva 
a magyarázat hátterében és meghatározó aspek-
tusaiban (19-24. old.). Korszakosan nagy hatású 
szerzőként mindezek alapján szinte sejtésnél is 
biztosabban látható a kötet írásaiból, hogy a nagy 
előd elméletalkotói hatása megjelenik nemegyszer 
akkor is, ha az adott tudástéren nem személyesen, 
nem empirikus alapon volt jelen, hanem csupán a 
lehetséges megközelítésmódokat kínálta – ezt vi-
szont kortársaknak és utódoknak egyaránt. Így a 
kötet tanulmányaiban megjelenő Eliade-hatás fen-
nen bizonyítja a lehetséges interpretációk relatív 
érvényességét, lehetséges alkalmazási feltételeit 
és eredményeit is: Dallos Edina néprajzkutató ta-
nulmánya a sámándobok felületi rajzainak értel-
mezéséhez használja fel a díszítőművészet és az 
Altáj-hegység terében élő kizsik és teleukok szim-
bólumrendszerének elemzéséhez segítő mitikus 
fi guralitás-értelmezésben a sámáni utazás meg-
fi gyelési-narratív anyagát; Danka Krisztina iroda-
lomtörténész és vaisnavista teológus írása Thomas 
Mann József és testvérei című műve és Krishna Dhar-
ma Mahábrárata című regénye alapján a szent meg-
nyilatkozásainak módjaira fókuszál, mint olyan 
kategóriára, mely Eliade oeuvre-jében az egyik 
legfontosabbnak volt nevezhető…; Gulyás András 
invenciózus egyiptológus Eliade rövid egyiptoló-
giai monoteizmusra vonatkozó fejezetének tükré-
ben vizsgálja a 17-18. dinasztia vallástörténetének, 
az Amarna-kornak egyiptomi szellemiségét és val-
lási türelmetlenségét; Jakab Attila kisebbségkutató 
és teológus a románul keletkezett Eliade-szövegek 
alapján a hermeneutikai, fi lozófi ai és történészi 
örökséget, Dumézil, Julius Evola és René Guénon 
hatását az ókereszténységre vonatkozó textusok-
ban kutatja; Kósa Gábor mint a Buddhista Egyetem 
klasszikus kínai nyelvésze Eliade sámánizmus-kö-
tetének főszereplőjéről közöl forrástanulmányt kí-
nai kultúrtörténeti aspektusban; Pál Dániel a hin-
duizmus fi lozófi ai kérdéskörében hoz forrásértékű 
elemzést a moralitás és morálfelettiség, vágytalan 
cselekvés és karma-doktrína megjelenésmódjairól 
a Bhagavad Gítában rejlő Magasztos Szózat alapján; 
Pászka Imre szociológus a román szellemi hátor-
szágról ad pontosító összképet Eliade generációját 
vizsgálva Cioran, Ortega, Iorga és Eugen Ionescu 
kontextusában; Sarnyai Szabó Máté fi lozófus-iro-
dalomtörténész aspektusa zárásképpen a sámá-
nizmusok „sámánképének” Krohn, Róheim és 
Eliade-féle verzióit tisztázza analitikus, kritikai és 
komparatív meghatározottságok alapján.

A kötet egésze védikus vagy sámánisztikus, 
antik vagy modern, centrális vagy periferikus re-
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lációkra fókuszál, a szó méltóképpen hódolati ér-
telmében vett Eliade-interpretációban. Ez a múltra, 
múltak múltjára és jelenbe ívelő jelentéstartalmaira 
koncentráló kötetnyi anyag, mint recepció-történet 
is olyan kulturális transzfi gurációkat és koreográfi -
ákat világít meg, melyek eredendő eszköztára, szó-
tára vagy nyelvkönyve olyan „gesztusművészeti” 
nagyság esetében is markánsan megjelenik, ami-
lyen Lábán Rudolf volt.4 Az 1879–1958 között élt 
szerzőtől eddig még nem jelent meg magyar nyel-
vű írás, holott a világ 20. századi tánctörténetének 
egyik legismertebb elméletírója, s tánctudományi 
teóriája már azért is érdekes ebben a múlt-jelen 
kontextusban, mert formatanában nem egyszerű-
en a tánc meghatározó zenei kötődésétől igyekszik 
ellépni, hanem formák és fi gurák olyan jelentés-
tudományi megközelítését adja, mely új elméleti 
irányok kialakulásához is hozzájárult. Látszólag 
száraz „lejegyzési útmutatója” a test térbeliségét 
és a mozdulatok időiségét emeli a jelentés kontex-
tusába, a „térbeli haladás” iránymeghatározási, 
kottázási és ritmikai egységeivel éppen azt a bizo-
nyos „egyetemes közlésnyelvet” lekottázva, amely 
harmonikus ellenmozgások, „térritmikai rokon-
ság” és „a táncos testével megjeleníthető formai 
alakzatok” lendületskáláit öleli fel. Hogy ezeknek 
mi szerepe volt állatok harcmodorában, bajvívók 
cseleiben, akár a mai „testbeszéd” logikájában is 
fölfedezhető értelemben, azt párhuzamosságok, 
„kontrairányok”, testrész-akkordok, az idő „ár-
nyalataira és differenciáltságára” utaló feszültség-
elemek használatának bemutatásával (képes és raj-
zos, továbbá kottába formált közlésével) igazolja, 
fennen bizonyítva, hogy „a táncban az idő ritmusa 
alapjában véve nem több a tér ritmusának megje-
lenítésénél” (102. old.), mellé véve az erőjellemző-
ket, tónusjeleket, a „térnyelv” materiális és jelen-
téses komplexumát. A mintegy 120 koreográfi át, 
tizenöt könyvet és hetven tanulmányt közreadó 
képző-, színház- és zeneművész, aki pozsonyi szü-
letése dacára húsz éves korától a német, francia, 
svájci és angol színpadok gazdagítására adta fejét, 
esztétikai oktatásában és „táncírásában” (choros= 
kör, graph= írás az ógörögben) olyan módon újít-
va meg a táncművek vizualizálásának 17. század 
végi módját, hogy az tervei révén bizonyos fajta 
Gesamtkunst lett, korszakot átfogó és megjelenítő 
összművészeti produkció. A mozdulat szerkeze-
tét, a tánceseményeket uraló rendszerek vizsgála-
tát nemcsak térbeli mozgásvektorok matematiká-
jával egészítette ki, hanem olyan „koreozófi ával” 
4 Lábán Rudolf: Koreográfi a. L’Harmattan, Budapest, 
2008, 124 old.

is, mely „a tánc történelem előtti időkben feltétele-
zett mágikus tartalmát” és kortársainak társasági 
és színházi szórakoztatását is megérthetőbbé teszi 
a társadalmi-kulturális kontextusok ékítményei-
vel (9. old.). A lendületek mozgáselméleti szerke-
zet-elemzése olyan „egyensúlyi feszültségek” és 
indulati skálákon ábrázolható alapvető iránypá-
lyák lekottázását tette lehetővé számára, melyek 
egyaránt magukba ötvözték az európai zenetörté-
neti példák Pithagorasz által lefektetett kromatikus 
zenematematikáját, a Lábán egész életére jellemző 
ezoterikus világképet és a modern aranymetszeti 
harmóniák természetfi lozófi ai felfogásokból meg-
komponált törvényszerűségeit. Olyan áramlások 
(Flows) irányskáláit rögzítette írásban, melyek-
re mai világképeink között felfedezés-értékű rá-
látásokkal találunk egy-egy kulcsmagyarázatot 
vagy mellérendelő hatásjelentést – s tette mindezt 
a modern nyugat művészeti kölcsönhatásainak 
ötvözésével, sőt: a negyvenes évek végén egész 
munkásságát „polgári dekadens irányzatnak” 
minősítő befogadói süketség-vakság ellenére is. 
A kötet most a kortárs tánctudományi gondolko-
dás „ősatyjának” szóló tisztelgés mellett halálának 
50. évfordulójára jelent meg, az összefüggések sa-
játos térbeli alakzatait történeti törvényszerűségek 
és a test térbeli viselkedését „állapotok” dinamikus 
formatanával kiegészítve.

A Lábán-kötetet is megjelentető L’Harmattan 
(Fuchs Lívia sorozatszerkesztésében) egy további 
opusszal is (szó szerint vaskos)5 meglepetésként 
szolgál azoknak, akik e fura mód „túlszofi sztikált-
nak” tetsző jelentéstulajdonító folyamatot életide-
gen konstrukciónak hajlamosak látni. A Száz év 
tánc címen publikált „Bevezetés” kilenc nagy fe-
jezetben tárgyalja az „új tánc születésének” ame-
rikai és európai iskoláit, törekvéseit, reformereit, 
riválisait, avantgárdjait, nemzeti intézménytörté-
netét, néptáncos mozgalmait, táncnyelvi-narratív 
keveredések korszakait és a posztmodern-neo-
avantgárd hullámokat (ez utóbbiakat kiemel-
ten az 1970 és 2000 közötti időzónában), de nem 
csupán a balettek, a fi lm, színházi, operai, társas-, 
afro-, etno-, jazz- és kontakt-improvizációs tán-
cok egész évszázados seregszemléjét adja, hanem 
mindehhez a táncnyelvek összeolvadási, moder-
nizálási, újraértelmezési és narratív-kommuniká-
ciós trendjeit is csatolja rövid pályakép-portrék, 
intézmény-leírások és értékelések révén. A legfon-
tosabb folyamatok és újítások láncolatának ezzel 
az évszázadnyi históriájával olyan egykori és mai, 
5 Fuchs Lívia: Száz év tánc. Bevezetés a táncművészet XX. 
századi történetébe. L’Harmattan, Budapest, 2007, 364 old.
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szakrális és formális, strukturális és interpretáci-
ós, kommunikációs és művelődéstörténeti anyagot 
nyújt át Fuchs Lívia, amely alaptankönyve kell le-
gyen a táncművészet, tánctörténet, adaptáció-his-
tória, test-mediatizálás, cirkusz, sport, esztétikum 
és ideologikum sodrásait érdeklődéssel vizsgáló 
gondolkodásmódoknak. Nem csupán esztétikai, 
s főként nem egy szűkebb művészeti terület „be-
vezető tankönyveként” szolgáló opusz ez, hanem 
„az idő legyőzését, a táncmúlt jelen idejűvé tételét” 
tradícióként vállaló szemléletmód kiadós igazolása 
is, vállalva, hogy már a kereső aspektusban is je-
len van az írásos és képi dokumentumok feltárásán 
túli narratív analízis értelmező fókusza, a résztve-
vők és szemtanúk pillantása révén újraformálódó 
autonóm színpadi műfaj megannyi ezer alkotása, 
követhető és felfüggeszthető gondolkodásmódok 
művészetre és történelemre ráközelítő koreográ-
fi ája is. E történeti „szervesség” a színpadi táncos 
baletthagyományok mellett a műfajok, előadási és 
képzési gyakorlatok, kompozíciós módszerek, al-
kotók, társulatok, stílusok, elbeszélt üzenetek „mo-
dern tradícióit” refl ektív közelbe invitáló komp-
lexitással érzékelteti egy évszázad folyamatait 
(persze nem mindet, de ezt már a sokoldalas tar-
talomjegyzék is pontosan sugallja). Összességében 
tehát, miközben a sok évszázados hagyományok 
módosulásának és továbbírási rutinjainak részle-
teivel bevezet a kultúratörténet egy fölötte komp-
lex ágába, képes maradt összképet adni arról is: 
a balett „akár mint meghaladni és megtagadni való 
béklyó, akár mint bővíteni és gazdagítani érdemes 
tradíció, folyamatosan és rugalmasan refl ektált a 
minden összetevőjét és határait is megkérdőjele-
ző és újraíró törekvésekre” (10. old.). Ez elmosódó 
határok a test médiuma szempontjából kritikus és 
értékőrző kontinuitásban maradtak izgalmasak, je-
lezve, hogy a tánc-szcéna mindig kulturális, gazda-
sági, köztörténeti, kultúrpolitikai, kommunikációs 
és média-függő mivoltában is átalakuló narratíva, 
mely, ha nem is maga a történelem, annak szimbo-
likus-szakrális újra konstruálásában aktívan részt 
vevő jellegű, szubkultúrája korszakos és egyetem-
leges hatásokkal gazdag.

Nem szaladhatunk tova a közelmúlt száz esz-
tendő ilyetén parttalanul gazdag tánctörténeti se-
regszemléjétől addig, míg az ugyancsak Fuchs Lí-
via szerkesztette másik, Táncpoétikák kötetre nem 
vetünk egy pillantást.6 A szerkesztő sorozatában 
negyedik kötet nem monografi kus igénnyel, de 

6 Fuchs Lívia szerk. Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a 
reneszánsztól a posztmodernig. L’Harmattan, Budapest, 
2008, 245 old.

az összképre jellemző aprólékos színességgel tárja 
elénk a táncnyelvi és kompozíciós kérdések sok év-
százados tárházát. Teszi ezt azzal együtt és annak 
ellenére, hogy a szóbanforgó műfaj legjelesebbjei 
nemcsak hogy kevésszer merészkedtek a maguk 
„univerzális törzsi nyelvének” más nyelvbe, sza-
vakba foglalására, de ettől gyakorta el is zárkóztak, 
így épp a legavatottabbaktól tudunk a legkeveseb-
bet magáról a koreográfusok által elmondható más 
világokról. A szövegválogatás ezért is él azzal a 
módszertani szubjektivizmussal, hogy a források 
fölidézését a 16. században kezdve divatos dialó-
gus-műfajt, levélformát, interjúkat, feljegyzéseket, 
dokumentumokat, emlékiratokat, deklarációkat, 
manifesztumokat, refl exiókat, önvallomásokat 
ölel fel egészen napjaink „posztmodern” táncnap-
lóiig vagy bejegyzéseiig. Ez nemcsak izgalmasan 
korhűvé és szórakoztatóvá teszi a kötetet, hanem 
mindvégig refl ektálttá a tánc területének korsza-
kos hatását, jelentőségét, szórakoztató vagy közlő 
funkcióját, kontextuális társadalmi hálóját is. A ki-
egészítő lexikai, bibliográfi ai rész forrásgazdagsá-
ga minderre már csak ráadás, a Szerkesztő mint-
egy „sorvezetővel” kedveskedik nekünk, melyek 
„a jövőhöz vezető utak” mentén a múltból átívelő 
pályák és sorsok vezérfonalán juthassanak abba az 
áttekintő nézőpontba, ahonnan a koreográfus mint 
különleges ember látja a balettek élvezhetőségét, 
a táncszimfóniák kompozicionális elemeit, fények 
és táncok kontrasztjainak jelentéstörténetét, szceni-
kai terveket és befogadói refl exiókat, sajtókritikát 
és kritikus önmarcangolást is. Az utánzó művé-
szetek körébe soroló kora-romantikus funkciótól 
az életviteli specifi kumokon át a táncos „életvilág” 
bemutatásán túl a vizuális „érintések” nonverbális 
univerzumáig kiterjedő tánc-formanyelvi átalaku-
lásokat olyan részletgazdag társadalmi viszony-
rendszerben érzékelhetjük, melyekben a táncpoéti-
kák valójában korszakos oeuvre-ökké állnak össze, 
teret adva a megjelenítő, interpretáló személyiség 
és a mindenkori értelmező környezet örök párbe-
szédének is. Oly lélekgazdagító lenne itt megannyi 
szövegrészt citálni, de be kell látnom: szinte a for-
rásközlés gazdag univerzumától fosztanám meg 
a fölidézett jelentést akkor is, ha szándékom épp 
ellenkező lenne. Kárpótlást épp az jelenthet, hogy 
az Olvasó érdeklődésének annyi korszak, oly im-
pozáns nevek, s az ámulatra is késztető személyi-
ségek akkora serege kínál itt értelmező elemzést, 
hogy néhány jól hangzó sor ebben nem jelenthet-
ne külön késztetést vagy meggyőző érvet. Aki első 
pillantásra hajlamos volna azzal elütni a kötetben 
való bóklászást, hogy a balett még a színpadon is 
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untatja, nemhogy könyvben, az maga fog a legko-
molyabban meglepődni, ha beleolvas a látszatra 
jelbeszédes művészeti ág mérhetetlen kiterjedésé-
nek forrásanyagaiba.

E táncpoézisek, mozgás- vagy állapot-, és kor- 
vagy irányzat-leírások szinte ürügyet kínálnak 
arra, hogy a L’Harmattan e régebbi, polcomon 
átlapozásra-olvasásra váró kiadványai mellé ön-
korlátozás nélkül beemeljem – legalább egy rövid 
jelzés értékében – azt a kötetet, melynek közzététe-
lében senki más nem, de épp a L’Harmattan vállalt 
ugyancsak úttörő szerepet. A mai kiadványpiacon 
korántsem csekély erény, hogy eleddig ismeretlen 
tudásterületek honosításában (ökológia, poszt-
modern fi lozófi ák, kultúraközi találkozások, roma 
pedagógia, drogkutatás és vallásnéprajz, addikto-
lógia és mikrohistória, kommunikációelmélet és 
hermeneutika, valláselmélet és jogfi lozófi a – hogy 
csupán a legrövidebb diszciplináris listát idézzem 
ide) oly vállalásos kiadói stratégia révén kataszt-
rofálisan hiányzó művek pótlása alakítja a L’Har-
mattan profi lját. Ebbe a rizikóviselő körbe sorolom 
nemcsak Fuchs Lívia köteteit, hanem a zenei szub-
kultúrák megjelenítésében legutóbb napvilágra 
került opuszt is,7 melynek látszatra méltatlanul 
kevés olvasó indulna keresésére, ugyanakkor aki 
elérheti, kínosan ébredhet rá a komplexitások le-
hetséges körében addig szemhatárába véletlenül 
sem bekerült tudáságazatok fontosságára. A Ze-
neantropolisz. Hazai utak a zeneantropológiához című 
tanulmány-válogatás igen látványos kakukktojás 
itt, mivelhogy magam szerkesztettem, de mit ta-
gadnám, még mindig azt hiszem, sokakat érdeklő, 
többeket izgató, eltérő felfogásmódokat bizsergető 
tartalmú, s ha illő rövidséggel is, annyit minden-
képpen érdemes elmondanom a (jelen esetben 
történelmek, művészetek és koreográfi ák egykori 
és mai világait idéző) kötetről, hogy olyan tudo-
mányos ismeretközlő mű, elsősorban bölcsész és 
társadalomtudományi érdeklődésű olvasókra szá-
mító összeállítás, amely a szerkesztő szándéka sze-
rint a magyarországi egyetemi oktatásban és tudo-
mányos kutatásban ritka, pontosabban eddig még 
nem létező tematikájú válogatást kínálja. Az írások 
szerzői (többségükben végzős vagy doktorandusz 
egyetemi hallgatók) tapasztalati tudásterületükön 
zenei szubkultúrákat, sajátosan és (belülről is csak 
nehezen) megismerhető csoportvilágokat mutat-
nak be, melyekre éppen ez a történelem-független 
vagy refl ektált história-felfogás, a kortárs lét mint 

7 A. Gergely András (szerk.): Zeneantropolisz. Hazai 
utak a zeneantropológiához. L’Harmattan Könyvkiadó – 
 Kossuth Klub, Budapest, 2011, 166 old.

narratíva jellemző. Az írások kompozíció-füzére 
interakciókra, kölcsönhatásokra és narratívákra 
építi fel azt a komplex megismerés- és megköze-
lítésmódot, amelyet a nyugati tudományosságban 
a zenei antropológia (és részben az etnomuzikológia) 
képvisel. Ez a terület csupán egy-két hazai kutató 
(szociológus, néprajzos, népzenekutató) munkás-
ságának margóján sejlik föl, szélesebb körben nem 
is ismert tudástartomány, s itt még ennél is kevés-
bé használt megismerés-tudományi tematikát ölel 
fel, ezen belül szűkebben azt, ami zene és politika 
összefüggéseire épül. Mert hát, ha furán hangzik is, 
ez összekapcsolódottság a rejtekezés dacára léte-
zik. Épp ezért, a fő kérdés a kötetben és az egyes 
írásokban is: miként függ össze a zenei kultúra a 
politikai kultúrával, avagy a zenei aktivitás a po-
litikai részvétellel, továbbá e köztes tartomány-
ban milyen átmeneti vagy szubkulturális szcénák, 
élményközösségek és értelmezési horizontok vannak, 
s ezeken belül miféle társadalmi kultúrafogyasztás 
és kultúraformálás, interetnikus kommunikáció és 
művészeti-alkotói kifejezés-gyakorlat rejlik, amely 
minden másnál evidensebb politikai konnotáció-
kat is hordoz, dramaturgiai történéseket rejt? Ezek 
„szcenikai” és téri értelemben vett politikai termé-
szetét vagy jelentőségét tárják föl a tanulmány-vá-
logatás szerzői a „társadalmi színház” rejtelmeit 
megvilágítva, egy „nempolitikai politika” természet-
rajzát formálva. Ha a zene „hangzó matematika”, 
akkor a zenei szubkultúrák kottázható létmódot is 
kínálnak, s e „kottaképek” pontossága vagy a be-
lőlük származó interpretációs-előadói szabadság 
lehetősége teremti meg esélyét a zeneantropológiai 
diskurzus-mezők megismerésének, történeti és 
mai társadalmi ritmusok vagy koreográfi ák desk-
riptív megjelenítésének is.

Hasonlóképpen a rejtett hagyománytartás, az 
elszakadás révén kialakuló összetartozás élmény-
közösségi rendje határozza meg a veszni látszó 
hagyományok újra felfedezőinek szinte intim kö-
rét…, avagy hát nem is oly kicsiny csoportozatát. 
Vincze Kata Zsófi a, kinek doktori értekezésévé ér-
lelődött sok éves kutatási tapasztalata, Visszatérők a 
tradícióhoz. Elszakadás a zsidó hagyománytól és a baál 
tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Buda-
pesten című opusza8 révén abba a (talán ciklikus, 
talán alkalmilag megújuló) érdeklődésvilágba ka-
lauzol, melyben az ismétlődő szokások rendje ta-
lán minden másnál jobban és historikus alapokon 

8 Vincze Kata Zsófi a: Visszatérők a tradícióhoz. Elszakadás 
a zsidó hagyománytól és a baál tsuvá jelenség kérdései a 
rendszerváltás utáni Budapesten. L’Harmattan, Budapest, 
2009, 261 old.
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szabályozott, a legtöbb tilalommal (vagyis nyilván 
megesett eltérések korlátozási szándékával) ter-
helt, a mégis egyre határozottabban teret hódító 
tünetsor. A fénylően tehetséges ifjú kutatót nem-
csak az különbözteti meg a pályakezdőktől, hogy 
korábbi munkái is már akadémiai vagy egyetemi 
kiadványokban láttak napvilágot, hanem egész 
szemléletmódjának, módszertanának és írásmód-
jának komplexitása is. Belülállóként tekint „rá” a 
gyülekezetre, terep- és emberismerettel vetíti ki 
a szereplők és a rendszer sajátos vonásait, komp-
lex képet formál hivatalos adatokból, intellektuá-
lis orvvadászat révén, intim szférákban bejáratos 
„kultúrkémként”, s von le következtetéseket a zsi-
dó vallásba érett felnőttkorukban újra betérő ifjak-
ról. Szöveganyaga nemcsak a történeti dimenziók 
miatt izgalmas, hanem a megismerő módszertan 
példázataként is, feltárt és kontrasztos összehason-
lító körképének hiteles igazolásával együtt, a nem-
zetközi szakirodalom érzékeny feldolgozása és 
interpretálása révén is. Ámde a „folyamatosan 
változásban lévő közösségeket nem lehet ’leírni’, 
’lemérni’, majd kivetíteni ennek a leírásnak pilla-
natát, mintha az időtlen lenne. E közösségek, ha-
gyományaik, konfl iktusaik, erőviszonyaik, sze-
replőik, történeteik természetesen folyamatos 
változásban, mozgásban vannak, e könyv fejezetei 
során pedig remélhetőleg megmutatkozik min-
dennek dinamikája, működési mechanizmusa” (7. 
old.). Problémafelvetése tehát ellentétben áll a line-
áris leírást, „fejlődést”, evolúciós trendet látszólag 
evidensen elfogadhatónak tekintő kortárs felfogá-
sokkal, s épp azokat a belső hullámzásokat mutatja 
be, melyek révén a zsidó életformához kötődő, en-
nek valamilyen gyakorlatát magáénak valló nem-
zedék (a 18 és 35 év közötti, a soá utáni harmadik 
generáció) zsidó családokban született mintegy 
ötöde szüleinek önkéntes vagy kényszerű hallga-
tása és „kikopása” után önként és örömmel vissza-
tér valamely kortárs hagyományépítő közösségbe. 
E (majdhogynem) koreografált mozgás az „egy-
kor”-ral nemcsak szembeállítja a most állapotát, de 
a történelemre éppen szakrális választ próbál ke-
resni új történetek és új szakralitások reményében. 
A Szerző a fi atal valláskövetők, betérők, beavatást 
nyerők és ezért tudatosan felkészülők – ortodox 
értelemben vett – szigorúan vallásos életvitele a 
visszatérést (báál tsuvá az a megtérő, háláchikusan 
beavatásra érdemesülő, vallási szokásokat vissza-
tanuló egyén, aki legalább egy rítussal többet tart 
meg szüleinél) mint olyan státust tekinti, amelyért 
szigorú tradíció-követésre kell vállalkozzon, aki ki 
szeretné érdemelni a betérés jogát és adományát. 

Visszatérők a 202 interjúra alapozott anyagban 120-
an vannak, de vannak újravisszatérők, kilépők, sőt 
a maguk szerepében iránymutató személyiségek, 
rabbik, iskolaszervezők, tradíció-konstruálók is. 
A szerzői módszer a résztvevő megfi gyelés ant-
ropológusi eszköze, vagyis a leírni kívánt kultúra 
mindennapjaiban való teljes körű részvétel, a be-
avatottság elnyerése, az életviteli azonosulás, a val-
lásértelmezés szemléletbeliségének a szereplőkhöz 
igazított módja, vagyis a saját normáik, fogalmaik, 
értékrendjük alapján keletkező, számukra teljes vi-
lág átlátása és megmutatása, magának a kutatónak 
és a kutatott közösségnek minduntalan változása 
mellett is. A reformzsidóság és az alternatívok, 
a tradicionalisták és az új tradíciót kidolgozók, az 
ortodoxok és a környező nemzsidó világhoz való 
viszonyban beilleszkedettebbek széles körét ve-
szi fókuszba a Szerző, többféle kommunikációs 
rétegben fordul meg, s mindenekelőtt a történeti 
átmeneteket nagyítja közelebbre, amilyen a soá, 
a pusztulás és emlékének későbbi korszaka, a ha-
gyománytól elszakadás szocializmus-kori idősza-
ka, utóbb a rendszerváltási „felszabadulás”, majd 
a rendszerváltozás időszaka, amely új kereteket 
és normarendet engedélyezett a hitükben erősö-
dőknek, hogy azután végül is a legeltérőbb közeg-
ben-környezetben is mindenkit arról faggasson 
vagy olyan aspektusból lásson tisztábban, amely 
az élményközeli megismerésre épülő és problema-
tizáló, kérdező és válaszadó megismerő merszét 
újfent megerősíti, válaszait vállalja, hovátartozásá-
ban új szereptudattal él.

A kötet a megannyi azonosság mellett szinte vi-
lágító árnyaltsággal nevezi meg a különbségeket, 
a szerepvállalásokban rejlő enharmóniát, a feszült-
ségeket generáló csoportkultúra-meghatározott-
ságokat, az értelmező vallásban az értelmezések 
párhuzamainak eltéréseit és belső distinkcióinak 
rendjét. Sűrű mód gazdag ez az anyag, már az ér-
tekezés bevezetője is túlterheli a recenzió ismertet-
hető legkülső szintjét is, ezért csupán annyit jelzek 
itt belőle, amit az azonosságok látszatai mögötti 
különbségeket illetően a Szerző maga is feldolgoz: 
szakirodalmi és hitéleti forrásokat, weboldalakat, 
kiadványokat, monográfi ákat, maga készítette in-
terjúkat, alternatív vallási csoportok nyilvános vi-
taanyagát, mások kutatásait, törvénykönyveket, 
imamagyarázatokat stb. feldolgozó komplex meg-
közelítést. E megtéréstörténetek komplexitásának 
az interjúszövegek is hitelt biztosítanak, a Szerző 
nem igyekszik „helyére tenni” az elhangzó tör-
téneteket, hanem megfi gyel, fordít, közvetít, esé-
lyek latolgatására késztet, midőn a párhuzamos 
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utakon meginduló, nemegyszer mozgalomszerű 
burjánzású belső közösségi életek mutatkozásait 
illusztrálja. A kötet külön erénye a tárgyalt egyházi 
törekvésekről és csoportkülönbségekről rendezett 
nyilvános vita szöveganyagának közlése is, mely-
ből a betérés, a kiválás, az újrarendeződő mentá-
lis kapcsolathálók szinte rituális rendje, tranzíciós 
állapota és élményközösségi formálódása tetszik 
elő – köznapibb analógiával az „átmeneti rítusok” 
rendjének fölvázolása. Az amerikai indíttatású be-
térő-mozgalom és a keresztény „megtérés”-foga-
lom körvonalazásával rávilágít arra, hogy itt nem 
a „megváltás” értelmű célképzetről van szó, ha-
nem egy történeti fundáltságú, a dogma-értelme-
zésekben meglehetős egyéni szabadságot biztosító 
s ezt közösségek szintjén is legitimáló törekvésről, 
melynek „koreográfi ája” az „egykor vagy ma?” he-
lyett részben az „egykori ma”, részben a spirituális 
mozzanatok értelmét a dogmák követésével nem 
korlátozó, hanem kiteljesítő múlt-átélés és kontinu-
itás-megvalósítás élményét szervezi meg konkrét 
mozgástérben. Éppen úgy, ahogyan Lábán Rudolf 
értékőrző kontinuitás és koreozófi ai státuszépítés 
teóriájában a test mozgásainak áramlás-irányaiban 
jelent meg, vagy ahogyan Benda Gyula a „mozdu-
latlan történelem” társadalmat meghatározó ele-
meit, vagy Gyáni Gábor a tapasztalati történelem 
mint emlékezet szempontot taglalja az elveszíthető 
múlt etapjaiban. S épp ennek a történelem felől a 
jövő felé irányuló mozgásdinamikának tükrét mu-
tatja meg az a kötet is, melyben Kocsor Judit és 
László Klári az események, tények, adatok újraol-
vasását mint az egyén történelmi konstrukciókhoz 
vezető attitűdjét jellemzi a Különbéke. Embermentők 
és túlélők beszélgetései a holokausztról címen megje-
lent kötetében.9 Az emberi, közvetlen és nagyon 
emberi vallomásokban egymással küzdő „sorsta-
lanság” és személyes bátorság együttes felmuta-
tása a legfőbb érték e kötet megnyilatkozásaiban, 
vagyis holokauszt-elbeszéléseiben és maga a for-
rásanyag közreadásában. A visszaemlékező, élet-
út-históriákkal az embertelenségek korszakának 
emberi miliőjét megjeleníteni képes ön-portrék 
egy évtizede alakult beszélgetőközösség, az Ari-
adne-csoport tagjainak „sztoriját” teszik narratív 
história tárgyává, főként olyan előtörténetet elme-
sélve, amely Ariadne labirintusból kivezető fona-
lába kapaszkodva kínálja a megismerés, megértés, 
megbocsátás és feldolgozás komplex élményét. 
Gyermekkorok, élethelyzetek, társas környezet, 

9 Kocsor Judit – László Klári: Különbéke. Embermentők és 
túlélők beszélgetései a holokausztról. Bencés Kiadó, Pannon-
halma, „Historia pro Futuro” sor., 2008, 244 old.

kiszolgáltatottság, marginalitás, megszégyenítés, 
menekülés és megmenekülés hullámai sodorják 
tova a kötet tizenöt portréját, melynek keletkezési 
alapja a kor- és élményközösség volt, intim törté-
netisége pedig a múltba visszavezető vagy onnan 
jelenünkbe ívelő megértőközösségi élményanyaga. 
A soá feldolgozása, melynek során a visszafogott 
vád épp oly élesen hasít a kapcsolatok között, mint 
az árulások története vagy a kifosztások szégyene, 
ebben a kötetben a morális küldetéstudat nélkül is 
spontán segítő magatartások gazdagságát engedi 
látni. „A holokausztról sokat írtak már történel-
mi szakkönyvekben, folyóiratokban és tanköny-
vekben; számos túlélő visszaemlékezése látott 
napvilágot egyszerű dokumentumként vagy iro-
dalmi formába öntve. Azt gondolhatnánk, hogy 
alig maradt feltáratlan, elmeséletlen tény a vész-
korszak történetéből. Az Ariadne-csoport könyvét 
olvasva azonban rá kell jönnünk, hogy egyvalami 
biztosan nem kapott eddig elegendő hangsúlyt. 
A holokauszt áldozatainak és túlélőinek saját, sze-
mélyes történetei nem kerültek még párbeszédbe 
azoknak a kortársaiknak a történeteivel, akik nem-
csak tétlenül, közönyösen, vagy éppen elégedet-
ten szemlélték az eseményeket, hanem életüket 
kockáztatva próbáltak szembeszegülni az ember-
telenséggel…” – összegzi ajánlásában Randolph 
L. Braham, kiemelve, hogy e tisztázási-belátási fo-
lyamatban a zsidó és keresztény egyházak közös 
szembenézése, párbeszéde is részét kell képezze a 
holokauszt-kutatásnak. Ez az intézményes, hitbéli 
és morális „különbéke” azok számára, akik áldoza-
tok mentői vagy megmenekülők voltak, egyaránt 
jelképezi az egykori hétköznapi hősök történetét, 
s azokét is, akik e példázatokat ma vagy a jövőben 
mint lehetséges sorsot élhetik át a vallomások ta-
nulságaként. Ez a történelmi koreográfi a csendül 
ki az idős emberek korképéből, meghatározó tet-
teik értékvilágából, a lágernaplók mögé historikus 
kontextust életvilág-díszletek közé helyező narra-
tívákból: „Apám paraszt-zsidó családból szárma-
zott, és ez talán nagyobb különbséget jelentett a 
szüleim között, mint amekkora különbség zsidó 
és nem zsidó házastársak között lehetséges”; /…/ 
Az évek során a férfi ak valahogy mindig eltűntek 
a nők mellől, vagy ha nem tűntek el, a párok bol-
dogtalan házasságokban éltek. Talán az én gene-
rációmban történtek az első olyan házasságok, 
mikor nem tűntek el mellőlünk a férfi ak, és nem 
is lettünk boldogtalanok. Ez azért fontos, mert a 
férfi ak megőrzésének, ’otthon tartásának’ fontos-
ságát gyerekkoromtól kezdve úgy éltem meg, mint 
szigorú válási tilalmat”; /…/ „Az apai családom-
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ból mindenki elpusztult a holokausztban, minden-
ki lágerben pusztult el, kivéve azokat a férfi akat, 
akik munkaszolgálatosok voltak….Az anyai ágon 
mindenki megmenekült a holokausztból. Anyám 
és apám családjának eltérő sorsa furcsa és érdekes 
egyensúlyt teremtett nálunk. Tehát egyrészt nem 
volt titok – mint annyi családban az volt – sem a 
zsidóságunk, sem a holokauszt, másrészt mégis 
titok volt. Tilos volt az apukám előtt erről beszél-
ni. Ez nehéz, és végül mégis titokkal teli légkörét 
teremtette meg a gyerekkoromnak… Az ilyen tí-
pusú házasság nagyon gyakori volt a háború utá-
ni úgynevezett ’maradék zsidóság’ körében. Egy 
szóval kifejezve ez valami összekapaszkodás-féle 
volt. Sok fajtája teremtődött ennek a háború utáni 
zsidóság körében. Sokan elvették feleségül, vagy 
hozzámentek ahhoz, akit mentettek, vagy aki őket 
mentette, más nők sokkal idősebb, apáik korában 
lévő férfi akhoz mentek feleségül, vagy azokhoz, 
akik elvesztették előző családjaikat, gyerekeiket. 
Vagyis ők mindannyian összekapaszkodtak” (222-
225. old.).

A maradék identitás és a befogadó megértés 
nemcsak akként szólal meg e kötet lapjain, aho-
gyan az összekapaszkodók személyes életében 
ez sorkérdés, megoldás, kényszer, remény vagy 
egyszerűen történő történelem volt, hanem a ha-
gyományátadás alakjában is. A családmegtartó 
nagymamák, akik magukhoz veszik árva unokái-
kat, írásban viszik tovább a történelem élményét 
naplóikban és meséikben, mintáikban és „kivá-
lasztott” sorsuk méltó vitelében, vagy lokálpatrio-
tizmusukban, helyi kötődéseikben láttatnak pél-
dázatot, éppúgy fenntartói annak a múltképnek 
és múlt-tudatnak, amelyben ha tilos is (volt) zsi-
dónak lenni, sokszor épp oly tilos (lett) keresztény 
hívőnek lenni is, az így kialakuló helyzetközösség 
pedig véd- és dacszövetséget ébreszt, „ami ab-
ból állt, hogy mi, gyerektársak tiszteltük egymás 
vallását és meggyőződését. Tudtuk és értettük 
egymás világát” (233. old.). Ehhez olykor a fővá-
ros világvárosias légköre is keretet nyújtott még, 
a kisvárosok és falvak történeti tudata pedig szinte 
mindig, a kollektív emlékezet ilyetén belülről épí-
tése a morál szakralitásával hitelesítette a létbe-
vetettség kríziseit is. Amikor pedig egy fővárosi 
ház lakói nyolcvan-száz menekülőt mentenek-fe-
deznek-rejtenek, amikor életutak egész korszakait 
„lopják”-rabolják el fanatikus erők, vagy „lekáde-
rezéssel” teszik lehetetlenné gettót túlélő emberek 
számára a jövőt, s amikor más, testvérgyülekezeti 
hitvilágban lel reményre a túlélő, mindétig jelen 
van a feljelentéstől az irigységen át a korcs gyű-

löletig mindaz a környezeti feltétel, amely utóbb 
már nehezen „megbocsáthatóvá” teszi a történte-
ket. De épp a hit mélységéből fakadó belátás, meg-
értő tolerancia és (vallás)környezeti kölcsönhatás 
közelíti egymáshoz a párhuzamos identitás-törté-
neteket, vagyis már nemcsak arról vall, „ki a zsi-
dó?”, hanem épp annyira arról is, hogyan s miként 
értendő-érthető meg az évszázados kérdés: „ki a 
magyar?”. Ezt a sorskérdést az 1937. év júniusában 
megjelent Szép Szó folyóiratszám „Mi a magyar 
most” kérdésként vetette fel, majd 1939-ben a Szek-
fű Gyula szerkesztette (azonos című) kötet is, nem 
bátortalanul nemzetkarakterológiai válaszokat ku-
tatva, korszakos trendváltozásoktól félve, világ-
égések emlékezetét és előjeleit regisztrálva, „Köl-
csey, Vörösmarty, Arany sötét kétségbeesésébe” 
zuhanás élményével együtt. Az 1938-as felszólítás 
Thomas Mann tollából: „Európa vigyázz!” – most, 
2011-ben éppúgy fi gyelemre int, önvizsgálatra 
késztet, én-meghatározásokat igényel és környeze-
ti függésrend belátását tudatosítja. A Sándor Iván 
válogatta és szerkesztette friss kötet10 valamelyest 
szemben is áll azzal a történeti vízióval, amely a 
magyar jellemre kérdez rá, s nem a magyar jelen-
re, a „kipróbált és bevált világos és demokratikus 
megoldás” (Ignotus) helyett a történelem visszás-
ságai és megszakításai miatt meg nem teremtődő 
magyar polgárság hiányolásában látja feladatát, 
nem pedig a történelmi hatásokat napi refl exióknál 
mélyebben átlátó és problematizáló refl exivitásban 
(10-11. old.). S itt a fél évtizede ugyan e címmel 
publikált Romsics – Szegedy – Maszák összellí-
tás is hangsúlyt nyerve a „miben vagyunk mások, 
mint egykori elődeink?” témakörrel bővül, de még 
nem „uniós” válaszokkal gazdagodva. A szerkesz-
tő viszont úgy látja: a korszakosan is érvényesen 
gondolkodó „szellem számára elengedhetetlen az 
önismeret, jó ideje az európai, s hatására a magyar 
történettudomány egyik központi témája”, e tu-
dományos diskurzus azonban még mindig „nem 
ér le a magukra hagyottakhoz. Nem képes pár-
beszédbe kezdeni a sok millió Tiborccal”, akiket a 
Bánk bán jellemzően nemes históriája óta épp az 
jellemez, hogy korszakos panaszaik nem érik el 
a párbeszédképes kiváltságosakat, akik azonban 
mind-mind elbeszélnek egymás mellett, történel-
mi idők óta. Márpedig minden gyilkos környezet-
szennyezésnél is „vészesebb a történelmi tudat-
szennyezés. Holott egy nemzet az önmagára való 
hiteles emlékezet nélkül csak állétbe ringathatja 
magát. A régi hitvilághoz, az avult tételekhez, kép-
10 Sándor Iván szerk. Mi a magyar most? Kalligram, 
Pozsony, 2011, 220 old.
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zelgésekhez való ragaszkodás kizárja az ország ér-
dekében hozható racionális döntéseket” (18. old.). 
A múlt tisztázásában és a nemzeti önismeret meg-
találásában pedig nem elsősorban vezérideológiák 
kellenek, nem csupán szókimondó Tiborcok vagy 
az idegen-ellenességben fel sem tűnő ráébredések 
(a Bánk bán alakjai közül kik is az idegenek?!), ha-
nem az időről időre újra meg újra föltett kérdés 
pontosításai: ki és mi a magyar ma? Mi történik 
velünk, Európával, az országgal, múltunk trauma-
tikus fejezeteivel, revansvágyak és mitikus múlt-
képek koreográfi áival, a nyugati demokráciákhoz 
felzárkózással, az államszerkezettel, a gazdaság-
gal, az igazodás-kényszerekkel, az „ósdi-keleties” 
visszacsúszással, a demokrácia megteremtődött 
körülményeinek értetlen kezelésével.

Az Olvasónak fölajánlott narratívák közül a 
Gyáni Gábor jegyezte történeti olvasat kínál itt első 
perspektívát, Sorskérdések és az önmegérés nemzeti 
diskurzusa a globalizáció korában címmel. S ha fön-
tebb a célszerűen ezer-árnyalatú interpretációtól 
megriadva csupán a lehetséges olvasói refl exiókra 
bíztam Gyáni értelmezését, itt sem tehetek más-
képp, mint az „identitásdiskurzus egyedisége” 
alapján intellektuális felfedező munkát közzétevő 
alkotóra hagyom a kisebbségi, nemzetépítő, belső 
„tükörrendszereket” megnevező és összehason-
lító, „bensőségesség és idegenség mint attribútu-
mok” rendszerében tiszta képet adó, elképzelt és 
kirekesztő közösségeket felállító jelkép-erdőben 
(erődben?) kalauz-szerepre vállalkozó történész 
ébresztő felhívását. Múltra és jelenre vonatkozó 
sorskérdéseinek, a transznacionális térben való el-
igazodási szándéknak roppant impozáns ajándé-
kával olyan „önmegértési diskurzus” bevezetőjét 
kapjuk, amelyben már szinte megágyazott helyet 
kaphat Bauer Tamás kitűnő tanulmánya Magya-
rok, romokon címmel az elmúlt évtizedek sokkjait és 
napjaink kilátás(talansága)it néven nevező rend-
szerelemzése; Halmai Gábor elegáns, A jogállami 
forradalomtól az illiberális demokráciáig felfestett össz-
képe 1989 és 2010 közötti létünkről; Pataki Ferenc 
A magyar lelkiállapotról szőtt korszakos áttekintése 
a lélek közgondolkodási és kollektív pszichébe 
ékelődött tapasztalati tömegérzelmeiről, szabadsá-
gok és konszolidációs nemzedékek közösségi köz-
ügyeiről; Vásárhelyi Mária „Roncstársadalmunk” 
megosztó és szétziláló, „kétharmados politikai 
erőtérbe” kényszerítő, bizalmatlanságba taszító vi-
lágainkról szőtt érzékeny állapotrajza; Závada Pál 
nemzeti túltengést sajtószabadsági jogtiprással és 
mintegy „Tiborcosítással” együtt megvilágító írói 
„hazairata”; Ungváry Rudolf betegségtüneteket 

magyar/magyar dimenziók közt felvázoló riposzt-
ja nyelv, kultúra, identitásfosztás, pártpolitikai vá-
laszhiányok és kényszerasszimilációs narratívák 
elviselhetetlensége okán (Mikor magyar a magyar?); 
majd Spiró György Áfi uma, melyben a nemzet-
állami létfeltételek fundamentalizmusok-szülte 
képtelenségeit a nyugati mintákkal és török idők 
óta sorsszerű határhelyzetünkkel értelmező vallo-
másos esszéje; végül Poszler György fi gyelmeztető 
kérdése: Hol vagy, Mario? – mintegy a vidéki va-
rázsló, Cipolla státusát vetítve napjainkra: akarata 
csak neki lehet, nekik nem…, így a mai klasszikus 
műelemzés „az akarathiányról, a közömbösített, 
kiiktatott, megbénított, elrabolt akaratról… s en-
nek félelmetes, egyéni, társadalmi, történelmi kö-
vetkezményeiről” szól kiadósabban. A rossz köz-
érzet sűrűjében született végzetes szörnyeteg az 
„értelem alatti erők” révén „vezér és tömeg egy-
ségének” szemfényvesztő álgondolatait, csaló bű-
vészkedését, „a világos értelem megvetését” kivi-
telező pusztítását a téboly fékezhetetlen tánca és 
a rút legyőzhetetlen diadalma veszi körül, a torz-
ság az ördög hatalmaként és a tettetés látványos 
színpadán eluralkodó korszakos közösségi akarat 
abszurdjaként lengi át az élők terét. Olyan ko-
reográfi a ez, amelyben az „önkéntes igazságtevő” 
Mario örök vesztes marad a későn eljött, de végül 
még idejében érkezett felszabadításhoz, a végzetes 
helyzeten azonban kétségtelenül rajtaveszít maga 
a korszak, a tömeg, a folytathatatlan folyamat, s ez-
által a harcias humanizmus is, mely Mann szavai-
val még némi bizodalmat rejteget, de már hatása 
kétségessé válhat: „Amire ma szükségünk lenne, 
az egy harcias humanizmus, egy humanizmus, 
amely felfedezi a maga férfi asságát, és megtelik az-
zal a felismeréssel, hogy az igazság, a türelem és 
kétely elvének nem szabad egy szemérmet és ké-
telyt nem ismerő fanatizmustól kihasználtatnia és 
legázoltatnia magát” (218. old.).

Egykori és kortárs Mario-k, történelmet meg-
testesítő koreográfi ák, művészetbe formált kér-
désfeltevések és válaszkísérletek tehát akképpen 
lehetnek válaszok, amiként vállalni képesek va-
gyunk őket, nemzettudatunk vagy perszonális 
identitásunk támasztékaként, esetleg végcéljaként 
vagy értékelveként. A személyes életútformálás és 
a külső kényszerek viszonyában, ha megannyi his-
tóriai tény ellent is mond, zord eseménymenetet 
szab bizonyos csoportoknak, előfordulhat mégis, 
hogy a kedvezőtlen körülmények közt is kimód-
oltatik megoldás, amely fényesen tovább hat, mint 
az egyedi és esetleges emberi sorsok. Ilyen történet 
Señora Gracia Mendes, jeles és jellegzetes, kivéte-
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les és arisztokratikusan reprezentált úrhölgyé,11 aki 
a 16. században már az Európa-szerte elhatalma-
sodó antiszemitizmus feltételei dacára a kontinens 
egyik legnagyobb kereskedelmi vállalkozását ve-
zette, rettentő vagyont halmozott fel, s az irigység-
gel ellene fordult Habsburg-ház és inkvizíció elől 
Itáliába majd Törökországba emigrált, ahol azután 
már szabadon vállalhatta zsidóságát, közhaszon-
nal és az Oszmán Birodalom gazdaságának gyara-
pításával együtt folytathatta nemzetközi üzleti te-
vékenységét. Korábban mint portugál származású 
katolikus leányzó titkos zsidóként tizennyolc éve-
sen ment hozzá az ugyancsak titkos zsidó férjéhez, 
gyermekével később elhagyni kényszerül Portu-
gáliát, midőn sok százezer hasonlóan elbizonyta-
lanodott és kiűzött sorstársával együtt kellett mu-
zulmán országot felkutatnia, ahol békén hagyják. 
Előtte az „áttértek”, a „meggyóntak” és „újkeresz-
tények” százezrével veszítették el társadalmi és 
anyagi státuszukat, lettek „gyanús” vagy „kripto-
zsidó” állapotúak, az asszimilációs úton azonban a 
spanyol inkvizíció nemcsak „a keresztények védel-
mét” óhajtotta biztosítani, hanem a spanyol nemes-
ség régi vágyát is a „színtiszta keresztény ország” 
stabilizálására. Az eredmény azonban egy másik 
„olvasat” lett: az áttérített, asszimilálni próbált zsi-
dóság és muszlimok miatt az inkvizíciós gyanak-
vás csak megerősödött, a „visszaesőktől” félve az 
egész közfelfogás görcsökben állt, az „álkeresz-
tények” elleni gyanakvással viszont még élhetet-
lenebbé is vált ez a világ. Marianna D. Birnbaum 
könyve ezt a régvolt világot a legkisebb „kikacsin-
tás” nélkül is a mai világok analógiájaként értelme-
zi, elemzésében a mikrotörténetírásnak épp olyan 
aspektusa gazdagodik, mely alapján a társadalmi 
környezetéből kilépni kényszerűlő (vagy ilyesmi-
re vetemedő) egyén szinte egész kora teljes ural-
mi ármádiájával kerül szembe, s legfőbb eszköze 
a menekülés maradhat csupán, vagy valamely 
messianisztikus képzet, hogy ha a keresztény Eu-
rópa falai áthatolhatatlannak bizonyulnak, akár a 
Fényes Porta bűvkörében is létre tudja hozni túlélő 
közösségét, kiérdemli a kor legnagyobb tekintélyű 
bizánci, olasz, németalföldi és ibériai rabbijainak 
elismerését, s utóbb azt a vádat is, hogy „proto-cio-

11 Marianna D. Birnbaum: Gracia Mendes hosszú útja. 
L’Harmattan, Budapest, 2008, 188 old.

nistaként” titkos útvonalakat épített ki a menekülő 
zsidóság biztos célba éréséhez, nagylelkű megsegí-
téséhez. A Mendez-család kivételes életű Garciája 
lehetett tehetséges kereskedő, nagyvilági udvart 
fenntartó, önzetlen szponzor, de meneküléstör-
ténete hitelesen írja le a nyugati zsidóság útjának 
épülését: Aragónia, Zaragoza, majd Antwerpen és 
a németalföldi családi ág üzleti szférája, Flandria, 
Lyon, Ferrara, Mantua és Velence mint állomá-
sok, zsarolásnak kitett és szentszéki bevádolással 
titkos zsidóvá minősítés, inkvizíció előtti és más 
jogfosztás vagy korrupcióra kényszerítés, végül 
Raguzán át Konstantinápolyba érkezés oly tipikus-
nak mondható „sztori” e nem kifejezetten tipikus 
család esetében is, hogy aligha kell kósza analógi-
ákat keresgélnünk a huszadik századi vallomásos 
irodalomból, a fentebb felvillantott kötetek (Benda, 
Gyáni, Vincze, László) mindegyike esetleírásokban 
gazdag illusztrációt nyújt ahhoz, hogy a szakrali tá-
sok tiszteletére kevésbé adó, primer haszonvétel-
ben annál harsányabb uralkodó hatalmak műkö-
déslogikáját tükrözze. Gracia Mendez históriája, 
az eltérő utókori leírások „tényei” és adatai dacá-
ra egykor is más, utóbb még eltérőbb jelentéstar-
talommal bír(hatot)t, minthogy az utókor is, saját 
kora is épp önnön múltjához vagy élő jelenéhez 
kellett szabja a bemutatás, rögzítés, intenció, belá-
tás és magyarázat gesztusait, a történő történelem 
kontextusait. Megerősítő tehát a Szerző szándéka, 
hogy ha Gracia históriája minden egyedi vonásá-
val együtt is „tantörténet”-szerű, lehet mindezt 
másként is megérteni, ha jelenünk és múltunk di-
menziói között merészkedünk közlekedni hozzá.

Egykor vagy ma? Ez volt áttekintésünk alap-
kérdése, hogy azután követhessük mindazokat, 
akik az egykori ma, a mai múlt, a két világ pár-
huzamai közül is a történelmi koreográfi ák dina-
mikáit, mozgásrendszerét, térhasználatát és a ha-
gyományfogalom hasonló kánonjait tárták fel saját 
nézőpontból. Szakrális történetek és deszakralizált 
múlt, artisztikus jelen mindenkori jelenléte, hét-
köznapi koreográfi ák rendje és időrendje szabhatja 
meg egykorunkat és jelenkorunkat egyaránt. A kö-
zelítéshez pedig a jó könyvek, invenciózus szer-
zők, rákérdező nézőpontok, tudásban elégedetlen 
kérdezőkészségek szükségeltetnek – ameddig még 
kérdezni lehet s válaszolni érdemes.



Sültfej, Kása, Kavicsos (Celldömölk felé, Külsővat 
körül)
Kispodár (Nyárád)
Teke (Csikvánd)
Hanka (Szerecseny: maga a falunév is különleges, 
ritka)
Gelegenyés, Tuskós, Kát (Bakonybánk)
Hajmás, Lesalja, Hamuház, Hétháza, Csősz(pusz-
ta) (Csesznek, ahol a híres vár is található)
Hertelendyújhely, Gasztonyitelep, Kajmát(puszta) 
(Magyargencs környéke)
Irtás (Várkesző)
Árpádliget (Szil)
Vica (Beled)
„Cigámmajor, Putrimajor, Tetümajor”: mintha 
csak kitaláció lenne, egyszerű gúny (???)…
Lőrinte: Ajka környékén található, Hathalom miatt 
fontos, mivel a Jókai család birtokai közül ezt a lő-
rintei birtokot a református egyháznak ajándékoz-
ták, és ezért a család a hathalmi birtokra költözött. 
Magukkal vitték Hathalomra Tóth Káró bátyánkat 
is, a kiváló parádés-kocsist, aki aztán Apám tanító-
mestere lett. Káró bátyánk nem akárkiket fuvaro-
zott! Egyszer egy bakonyi vadászatról magát Hort-
hy Miklós kormányzót szállította egy négylovas 
hintón Pápára, az ottani kastélyba. A kormányzó 
úr annyira meg volt elégedve a szállítással, hogy 
a parádéskocsisnak 100 pengőt, a lovásznak pedig 
50 pengőt ajándékozott.

Szépnevű majorok
A Bakonyban Zirc környékén több is található 
ilyen. Petőfi , Arany, Vörösmarty, Kisfaludy, Jókai 
műveibe illő majornevek: Szépalma, Kisszépalma, 
Tündérmajor, Kerteskő (méntelep, ahol a híres 
csodaló, Imperiál is hosszú éveket töltött), Ménes-
járás, Odvaskő (barlang, ahova azelőtt a jónép bújt 
el az üldözői elől, majd betyárok búvóhelye lett, 
ahonnan a legenda szerint titkos alagutak vezettek 
egész az ugodi várig, de be a Bakony belsejébe is), 
Szarvaskút, Szentkút.

A Bakonyalján is találunk egy-két szép major-
nevet: pl. Rózsamajor: csupa zönge, csupa zene, 
dallam a neve, miközben a falu, ahova tartozik, Va-

szar neve kellemetlen hangzású. Marcaltő környé-
kén található Liliommajor és Ilkamajor, amelyekről 
hasonlóakat mondhatunk el, mint Rózsamajorról.

Hidegnevű majorok
A nevük hallatán az ember szinte megijed, bár nem 
is mindig magyarázható, miért viszolygunk tőlük. 
Pl. Hidegvőgy(völgy), Górépuszta, Agácis, Hejter, 
Hathalom. Az utóbbi major az ún. „főmajor”, Lo-
vászpatona, Nagydém (Patona, „Naddím”) szom-
szédságában. A nevükben hordozzák a majorok is, 
a falvak is a katonás, feszes, pergő, pattogó ritmust. 
Különös módon, ez mintha valami még nagyobb 
tekintélyt is adna nekik. Hathalom esetében fel-
merül a kérdés, vajon miért nem a hetes, a szim-
bolikus számot kapta, amire azt is mondhatnánk, 
talán azért, mert a hat jobban összesimul a halom-
mal, mint a hét, Hathalom így tehát csupa h, csupa 
mély magánhangzó, sokkal hatásosabb így a név.

Vicse (Vaszar mellett), Vecseny (Sikátor mel-
lett), Vejm, Vinye (Zirc mellett): sajátos hangtani 
helyzet, hogy mindegyik major neve v-vel kez-
dődik, s a közelükben levő falvak nevével együtt 
„összesimulnak”, önnön hidegségükben.

„Furcsa párok”
Vannak olyan majorok, amelyek együtt szerepel-
nek egy-egy faluval, ahol a falu neve előtt a nagy 
jelző, a major neve előtt a kis jelző szerepel. Aztán 
vannak olyan majorok, amelyek egymással vannak 
párban, alsó- ill. felsőmajorként.

Kisdém- Nagydém („Kizsdím- Naddím”), ahol 
az a sajátos történelmi helyzet, hogy feltételezhető, 
valamikor Kisdém is falu lehetett, ráadásul még 
talán jelentősebb is volt, mint a „Nagy Testvér”. 
Sajgódémként is említik a lexikonok (Ila-Kovacsics) 
Kisdémet. Mindenesetre tény, hogy temető is van 
Kisdém határában, ahova egészen az 1970-es éve-
kig temettek is, magam is emlékszem, mikor a ’60-
as évek elején temettük szegény Bonnyai bácsit. 
A kisdémi kastélyban, ahol laktunk, a padlásun-
kon pihent a Szent Mihály „lova” („szemmihálo-
va”), s mindig megrémültünk, ha véletlen, gyanút-
lanul rápillantottunk. Amúgy is furcsa, zavarbaejtő 
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volt a „kizsdímiek” viszonya a „naddímiekkee”, 
mert „naddímiek” voltak pl. az „árkulók”, akik 
rendszeresen karbantartották a major környéki fo-
lyókat, árkokat. Kemény, nehéz munka volt ez, de 
rendesen megfi zették. Az „árkulók” pedig nem-
csak a munkában tettek ki magukért hanem a mu-
latozásban is, amikor ugyanis „füzetísnap” volt, 
akkor még a cigányok is megjelentek, ha más nem, 
legalább egy muzsikus, aki húzta-húzta rogyásig, 
kifulladásig, s az „árkulók” gálánsan meghívták a 
fél majort együtt mulatni velük. Mert azt azért a 
kisdémi nép is tudott, de még mennyire. Legendá-
sak voltak amúgy a kisdémi „bucsuk” is május ele-
jén. Tudni kell, hogy a majori nép egyébként nem-
igen tartotta számon a folyókat név szerint, mivel 
előfordult, hogy esetleg évekig nem volt egy csepp 
víz sem a medrükben, vagy éppen az „árkulók” 
miatt egészen más irányt vett a szegény „folyó” 
útja. Annyira személyes volt a kapcsolat az embe-
rek és a vizek között, hogy már névre sem volt iga-
zán szükség, hanem csak úgy emlegették, hogy a 
folyó, amelyik a „Kűkímínyesnéé” van, és rákászni 
szoktunk benne. A forrásokat is többnyire úgy em-
legették: az, „amellik” ott a „Kanászlegellő szílin 
van valahun”, vagy a másik „aara van a Zurház aj-
jába”, a harmadik a Bonnyai- malom „környíkinn”.

Kisacsád – Nagyacsád: Kisacsád már eltűnt, pe-
dig nagy, erős major volt valaha …

Kistíma –?: Azóta a major is eltűnt, a „párja”, 
„Nagytíma” pedig talán sose volt, de legalábbis 
nem hallott róla senki …

„Major-físzkek”, „főmajorok – almajorok”
I. Kizsdím (Kisdém): „főmajor”: „ almajorja”, de 
inkább ikerpárja, tejtestvére: Csárda, ahol a Kos-
suth-Meszlényi-féle kápolna legalább egyik, ha 
nem a legfontosabb jelképe lehetne a bakonyal-
ji majoroknak, pusztáknak. Emléktábla is van a 
falán, de nem tudni, hogy vajon miért csak most 
(az 1990-es években?!) emlékeztek meg Kossuth 
Apánkról és nem korábban.
II. Kisdém dűlői:
„Csikórejcsor”: lásd korábban
„Kűkímínyes” (Kő-kéményes): valami régi malom 
nyomai voltak még régebben láthatóak itt.
„Vágotterdő”: (Vágott-erdő) valamikor erdő volt, 
mára szántóföld.
„Fenyves”: ma is erdő.

„Bugyogó”: nem a női fehérnemű, hanem az állan-
dóan bugyogó víz miatt kapta a nevét, tehát vizes 
terület.
„Nígylába” (Négy lápa?): valószínű, hogy lápos te-
rület lehetett valamikor.
„Tapó”: többek szerint a taplóból származhat a 
neve.
„Temető”: a kisdémi temető környéke.
„Urház”: (Úrház) valamikor régen egy másik ma-
jor lehetett itt, de már csak az emléke, legendája él.
Bonnyai-malom: valamikor gyerekkoromban még 
működött, s nagyon jó vize volt, amit én, mint víz-
hordó gyerek nagyon értékeltem.
III. Járóháza: „felnevelő majorom”, „almajorja”: 
Pusztagyimót: Idesanyám szülőmajorja. Kisdém-
mel szemben Járóházának semmiféle híres ember-
rel nem volt kötődése. Viszont találtak a háború 
után az egykori intéző házának árnyékszékében (!) 
értékes római leleteket. (Magyarország régészeti 
topográfi ája, 1972).
IV. Járóháza dűlői:
„Tilosut” (Tilos út): lásd korábban
„Haggyula” (Hat Gyula): az egykori tulajdonos ne-
véről (de ezt csak kevesen tudták)
„Zác” (az Ácz): a Járóháza előtti major lehetett va-
lamikor a középkorban a Gerence folyó mellett, 
nem messze a hídtól, ahol jókat lehetett fürdeni. 
Mondják, hogy a „Zác” alatt valamikor alagút volt 
egész a Bakonyig a vörös barátok tanyájáig, de más 
legendák szerint a török időkben építették, a har-
madik legenda szerint a betyárok is használták bú-
vóhelyül.
„Körises”: itt jó kaszálók voltak mindig
„Szilos”: ez vizenyős terület volt
„Homoggödör” (Homokgödör): honfoglaláskori 
leleteket találtak itt többször is az utóbbi ötven-hat-
van évben.

Összegzés
Majorok népe – puszták népe címet adtuk a dolgoza-
tunknak, de a téma olyan óriási nagy, hogy ahogy 
szokták mondani, ezt csak abbahagyni lehet, de 
befejezni talán soha. Munkám során mindig azt 
éreztem, hogy sokkal többet is lehetne írni az adott 
témából, de egyelőre az erőmből csak ennyire fu-
totta. Bízom benne, marad még erőm, időm, hogy 
a kutatásaim során feltárt anyagból újabb dolgozat 
vagy dolgozatok születhetnek.
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Amikor volt, és amikor nem volt mit ennünk.
Téli időszakban reggelire: rozslisztből és faggyú-
ból készült rántott leves, metélt tésztával. Húsvét 
után már a kisgidák mellett lehetett egy kis tejet 
fejni a kecskéktől, ilyenkor kukoricakása, kemény-
re főzve és a tányérba mellé tejet tettünk. Jobb na-
pokon tejeskávét cikória kávéból készítettünk. Ez 
hígvizes kávé volt. Cukrot módjával tettek a szü-
lők, mivel az nagy kincs volt. Egyes családok még 
a konyhakredenc ajtaját is kulcsra zárták, nehogy 
idő előtt a cukrot megegye a gyerek. Tojás helyett 
pici zacskós tojásport lehetett kapni. Kenyér több-
féle volt. Mi a legolcsóbb Perli kenyeret vettük. 2 
Ft volt 2 kilogramm barna rozskenyér. A Bilik néni 
fűszerestől vásároltuk.

Ebédre: tésztalevesek, fokhagymás zsíron kis 
piros paprika. Krumplilé leves ugyanígy, csak 
hagymával. Sok tésztát ettünk, mivel az volt a leg-
olcsóbb. Mákos, diós, lekváros, krumplis, grana-
dénmars, nokedli, tótgaluska, lisztsmarni, (gáni-
ca), gombóc. Ezen kívül: nyúl volt az elérhető hús, 
mivel a határban fű az mindig volt, így gyorsan 
nőttek és jó kis pörkölt nokedlival volt a vasárna-
pi ebéd. Rántott húst nem nagyon ettünk, mert az 
nem volt gazdaságos, de a pörkölt az igen. Ősszel 
a Sikátori pusztára jártunk gombát szedni apuval. 
Néha egész zsákkal vittünk haza. Két napig is et-
tük. Télen apu varjút szokott fogni, meg verebet 
csapdával. Megnyúzta és fi nom húsleves készült 
belőle. Legalább 2 varjú 4-5 veréb kellett egy le-
veshez. Nem bántuk, miből készült, csak ízes le-
gyen. Sokat éheztünk, nem volt pénz élelemre. 
Apám dolgozott egyedül, és 5-en voltunk. Még-
is 1950-ben megkapta az elbocsájtásról a levelet. 
Az arcát ma is előttem látom, ahogy átvette a hal-
ványkék borítékot és elolvasta. Mit érzett, azt el-
gondolni sem lehet. Ezt követően reggelenként a 
bögre kecsketejjel indultunk a padlásra, mivel ott 
gyűjtöttük a száraz kenyeret, amit apu a munka-
helyén összeszedett az állatok részére. Elővettük 
az 5 kilogrammos nagykalapácsot, és darabokra 
törtük. Az apraját áztattuk, rágtuk, csak teljen a 
hasunk. A két testvérem bírta, de én minduntalan 
szájfertőzést kaptam.

Főzelékek: Tökfőzelék, karalábé, kelkáposzta, 
sárgarépa, spenót (májusi eső után fostosparéjból 
készült, a szomszéd Mariska néni receptje szerint). 
Paradicsomos káposzta. Minden főzelék berántva 
készült. Főzeléket nem húsfeltéttel, hanem sok ke-
nyérrel ettünk. Bátyám nagyétkű volt, sokszor 3 
ujjnyi vastag kenyeret is megevett abból a vastag, 
ragadós, sületlen kenyérből, amit néha kaptunk. 
A szomszédban lakott egy család, aki a Belügy-
minisztériumból hordta a moslékot a malacnak, 25 
literes alumínium tejes kannával. Este a hússzele-
teket kiszedték, a rántott húsok panírját leszedték, 
átmosták és pörköltnek újra megfőzték. Jóízűen 
elfogyasztották. Mi pedig irigyeltük, hogy milyen 
szerencsések.

Választási malacot vettünk, egy feketét. Nagy 
gond volt az etetése, mivel fent a padláson az ege-
rek igencsak elpusztították a száraz kenyeret. (Nem 
mertük megmondani, hogy mi voltunk az egerek). 
Naponta szedtünk kint a határban disznóparajt, 
fodros parajt, amit nyersen is, de főve is adtunk a 
malacnak. Gödröt ástunk, és egy vasrúdra akasz-
tottuk az üstöt. A gödörbe lógatva alágyújtottunk 
száraz kukoricacsutkával, vagy gazzal. Megpárol-
tuk a füvet, száraz kenyeret beleáztattunk, egy-két 
marék kukoricadarát szórtunk rá, ez volt a moslék, 
felöntve egy kis mosogatószer nélküli mosogatóvíz-
zel. Biztosan nem érezte jól magát nálunk a malac, 
mert az ólat hátul mindig kitúrta. Hiába karikázták 
meg az orrát. Bezzeg akkor sírt, visított, de harmad-
nap már megint túrta a vályogfalat. Egy este sikerült 
a betyárnak kiválasztani olyan sötét estét, amikor a 
hold nem világított, és a rozstáblák már az egy mé-
tert elérték. Mikor indult el csendben, azt nem tud-
tuk, csak az ólajtó bezárásánál derült ki, hogy nem 
röfög, és a hátsó oldala hiányzik az ólnak. Nosza 
rajta, az 5 fős család, 5 felé indult keresni a cocát, sö-
tét éjjel. Apám az ól renoválását kezdte el. Mi pedig 
szólítgattuk és haladtunk kukoricáson és rozstáblán 
át, egyikből a másikba, kezünkben egy cső kukori-
cával. Ha rátalálunk, egyszerűbb csalogatni kuko-
ricával, mint hajtani. Házunk a mai 69-es villamos 
végállomásánál állt, a malacot pedig majdnem a 
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Nádastónál találtuk meg. Nagy örömünk volt, ami-
kor visszaröfögött a co-co-co hívásunkra. Talán ő is 
örült, hogy rátaláltunk, mivel igen magányosnak 
érezhette magát azon a hosszú kiránduláson. Olyan 
80-90 kilogrammos volt és fi atal, de az apám nem 
akart még egyszer ilyen éjszakát, így kiadta az uta-
sítást. Holnap disznót vágunk. Nagy feladat volt ez. 
Rizs és paprika, bors kell hozzá, ami csak ritkán volt 
a fűszeresnél. Különben sem volt disznóvágás ideje. 
Nem volt mese, mielőtt végleg meglóg a malac, meg 
kell venni mindent. Azt hiszem, 1951-et írhattunk 
ekkor. Apám este 6-kor jött meg mindig a munká-
ból. A vacsora után előkészült a vágáshoz. Kések, 
edények a vérnek, üst alágyújtás, a pörzsölőt mindig 
a Nagy nénitől kértük kölcsön. Hagyma, fokhagy-
ma elkészítve, minden kéznél legyen. Aznap kevés 
ennivalót adtunk, hogy könnyen be tudjuk csalni 
a konyhába, ahol majd az apám, leszúrja. A kony-
ha kicsi volt, 2,5x4 méteres. Itt nemigen tudott az 
asztal és a sparhelt között megfordulni, nem hogy 
elszaladni. Megtörtént a lefogás, visítás, mindenki 
igyekezett jól csinálni a reá bízott feladatot. Pityu 
volt a lefogó, ő már akkor is jó súlyban és erőben 
volt. A malac elhallgatott, a lámpát meggyújtottuk, 
és a lámpafénynél kezdtük pörzsölni. Egyszer csak 
kopognak az ajtón. Nagy meglepetésre 2 idegen ér-
kezett. Fináncok voltak. Kérdőre vontak, mit csiná-
lunk. Elmondtuk az előző esti eseményt, aminek ez 
lett a következménye. Látták a körülményeket és 
csak annyit mondtak, a beszolgáltatást el ne felejt-
sük. Természetes, 2 kg zsír, amit holnap viszünk is, 
mivel előre megtudakoltuk, mivel jár, ha 5 fős csa-
lád disznót vág, még ha csak malac is az a disznó. 
Másnap elindult anyu a beszolgáltatás helyére. Itt-
hon lemérte a 2 kg zsírt, de rátett még 20 dekát, hát-
ha a két mérleg nem egyformán mér. Hófehér zsír 
volt, igen sajnáltuk, mert nem igen volt zsírja még a 
malacnak. Mitől is lett volna, a parajtól? A leadásnál 
pontos volt a mérleg és a többletet visszaadták, de 
nem a mi fehér zsírunkból, hanem csúnya, szürke, 
kitudja kiéből. Annak is örültünk, hogy egyáltalán 
jól mértek. A hús további sorsa már nem maradt 
meg az emlékezetemben, de az évekig foglalkoztat-
ta a családot, hogy a fi náncok hogyan kerültek oda 
az Isten háta mögé. Ki értesíthette őket? Hiszen a 
falu széle is (Pestújhely) fél óra járás oda és fél óra 
vissza, ezek pedig 20 percen belül ott voltak nálunk.

Fűszeresek
Pestújhelyre jártunk bevásárolni. A Thököly út és 
Neptun utca sarkán volt a Bilik Fűszerüzlet. Itt 
még felírásra is kiszolgálták a törzsvásárlót, aki a 
hétvégi fi zetésből egyenlítette ki számláját. A te-

jet kimérték egy huszonöt literes tejes kannából és 
másfél literes csatos üvegben vittük haza. Ezen kí-
vül két kiló kenyeret, meg még, amit ránk bízott a 
szülő, hogy iskolából jövet vásároljunk be. A tás-
ka mellett még a vásárolt dolgot is cipeltük. Most 
sokszor elnézem az iskolából jövő gyermekeket. 
A nagymama viszi a táskát, a gyerek sétál mellet-
te. Nekünk nem volt ilyen jó dolgunk! Visszatérve 
a fűszeresekhez. Mindenről és mindenkiről ott le-
hetett megtudni a legpontosabban a híreket. Amit 
az újság ír vagy a rádió mond, vagy a helyi ese-
ményeket. Kint a határban nem volt villany, csak 
1953-ban vezették végig. Addig ott szereztük be a 
híreket. Az ötvenes években le akarták foglalni a 
Povázsai fi ú autóját, mert magánszemély nem tart-
hat autót. Éjjel a teljes négy kereket leszerelték róla. 
Így nem tudták elvinni a kocsit. Örültek az embe-
rek, hogy a hatóság tehetetlen vele szemben. Ilyen 
és hasonló eseményekről tájékozódhattunk. Ezen 
kívül még, hogy a mi barackfáinkat ki dézsmálja és 
viszi eladni éppen a fűszereshez.

Bilik nénivel Iduka és Pityu 1941-ből
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Pestújhely másik neves fűszerese Dutkevics volt. 
1936-os évektől fogadták a vevőket a Nádastó utca 
és Bank utca sarkán lévő üzletben. Bözsi néni, Ró-
zsika néni és a fi a Laci, később már Laci bácsi. Akit 
2009-ben kísértünk utolsó útjára, a dinasztia utolsó 
tagját. A temetőhöz közel lakók inkább a Dutkevi-
csékhoz jártak vásárolni. Az Erdődűlő végén lakók 
pedig a Bilikéket látogatták vásárlás céljából. Ciga-
rettáért a Thököly úton levő Kosárékhoz jártunk. 
Pici üzlet volt, beugró kerítéssel. Csak az utcán 

álltunk, úgy szolgáltak ki. Háború után a hadirok-
kantak trafi kot kaptak kártalanításként. Pici helyisé-
get, hogy ültéből elérjen minden polcot. Apukám is 
ilyenre számított, amikor 100%-os hadirokkantként 
hazajött a három és fél éves hadifogságból. Biztatott, 
hogy tanuljak meg számolni, mert a trafi kban kell 
a jó fejszámolás. Ő már nem kapott trafi kot, hanem 
Vitéztelket kapott, valahol messze Újpesten. A te-
lekkel nem tudott törődni, mivel az egészsége nem 
engedte, egyébként is volt elég baja a családdal.

Dutkevics fűszeres



Fényképen édesanyámmal
Szemben velem a keskeny polcon, a számítógépem 
monitora mögött egy huszonötször tizenötös fény-
kép. Megszoktam, hogy ott van, de csak most, évek 
után bámulok rá igazán. Édesanyám látható rajta, 
meg jómagam. Felnagyított amatőr kép. A felesé-
gem készítette. Anya ül a fotelben, mellette a fotel 
karfáján, én. Jobb kezem a jobb vállán, a mozdu-
latom karoló. Amolyan kettős portré. Édesanyám 
előre néz, valószínűen a fényképezőgép lencséjé-
be. Mosoly húzódik a keskeny szája szélén, én kis-
sé fentebbről, mintegy félprofi lból tekintek rá. Az 
arcomon kevés a fény, a fekete szarukeretes szem-
üvegem amúgy is beárnyékolja a szememet, de a 
derű, ami a félhomályon át is sugároz, jelzi, mi itt 
ketten összetartozunk.

Nyár lehetett, mikor a kép készült, rövid ujjú 
póló van rajtam, anyukámon is virágos mintájú, 
könnyű anyagból készült ruha, de a szobában csak 
motoszkál a fény – késő délután lehetett –, a lámpa 
fénylő burája is látszik. Hogy segítsük a fotográ-
fust, nyilván felkapcsoltuk a villanyt.

Nézem a fényképet, de most úgy, mint ki a fény-
kép mögé is lát. Édesanyám ekkor már özvegy, 
egyedül él a régi lakásban, apa meghalt váratlanul, 
néhány évvel korábban, s mi fi úk, gyermekei, büsz-
kék vagyunk anyánkra, látszik ez az én felé fordu-
lásomban is, büszkék, amiért nem vesztette el élet-
kedvét, amiért tud örülni, most történetesen annak, 
hogy itthon van az elsőszülött fi a, feleségestől.

Anya annyi idős a képen, mint én most. Magam 
meg harminc évvel fi atalabb.

Milyen nemes az arca és mennyi életerő sugár-
zik belőle, én meg, az ötvennégy éves férfi , milyen 
fi atalnak, s milyen derűsnek látszom!

Nézem egykori magunkat. Óh, a szárnyas idő! 
Mint repült, óh mint repül! És tolulnának a kérdé-
sek, ám visszaparancsolom őket. Ne zavarják az 
idillt.

„Csak a derű óráit számolom.”

„Közbevetőleg: József Attila”. Vas István írja
Kezembe került Vas István Nehéz szerelem című 
életrajzi regénye – ő nevezi regénynek, de engem 

az életrajz szó vonzott –, mit kezembe került, tuda-
tosan levettem a polcról, hogy lefekvés előtt beleol-
vassak vagy újra beleolvassak. Úgy vagyok, talán 
írtam is már máskor, valahol, hogy mást, mint élet-
rajzi vonatkozású könyvet mostanában nemigen 
olvasok, kevés az időm s egyre kevésbé érdekel, 
hogy mit talál ki, mit fantáziál össze a regényében 
az alkotója. Az olvasást nem az elején kezdtem, 
oda lapoztam, ahol író-nevekre bukkantam, Kas-
sákra, Illyésre, Babitsra, Kosztolányira meg Dé-
ryre. A kapcsolatok, azok érdekeltek, mint viszo-
nyult hozzájuk a hangját kereső, fi atal, huszonéves 
Vas István, aki ekkor óhajt polgárból szocialistává 
válni.

Aztán lecövekelődtem a százötvenedik oldalon, 
annál a fejezetnél, mely ezt a címet viselte: Közbe-
vetőleg: József Attila. Nagyon őszintén, magát sem 
szépítve ír ez a Vas István, arról ír, hogy senki a 
kortársak, a barátok közül nem sejtette – ő se – 
hogy közöttük él az a költő, aki Ady után megte-
remti a modern magyar költészetet. Kassák Lajos 
nem közli a lapjában, mivel nem eléggé avantgárd, 
a szocialista középszernek nem elég szocialista. 
A Munka című lapban le is fasisztázzák. Fenyő 
László szocialista költő a verseit ízléstelennek és 
döcögőnek mondja. Illyés Gyula jó költőnek ne-
vezi ugyan, de hát a közepesekről szóló kritikát 
szokták így kezdeni. Németh László és Füst Milán 
hidegnek és keresettnek látja József Attila költésze-
tét, és miután Babitscsal faséba kerül, a Nyugatban 
nem kap egy jó szót sem. Az irodalmi életben senki 
nem veszi komolyan, a kihívó hetykeséget, amely 
magatartására oly igen jellemző, rávetítik a költé-
szetére. Vas István maga írja, hogy ő is csak későn 
látta meg benne a zsenit, őt is zavarta, hogy Attila 
a vitatkozásban kötözködő, hogy idegesítő feszült-
séget gerjeszt, hogy másokról megfeledkezve szen-
vedélyesen játszik. „És nem volt a kortársak közt senki 
– írja –, aki kritikai fegyverét ne döfte volna bele…”

Ezt csak úgy leírtam, miközben eszembe jutott a 
régi sláger, hogy is énekeltük egykoron: „az egyik-
nek sikerül, a másiknak nem.”

Akik még élünk, tűnődhetünk, hogy is van ez, 
mért is van ez.
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Fájdalom, hiányzik belőlem a Pál hite
Hogy melyik csatornán láttam az Indiában készült 
riportfi lmet, annak is a közepét, nem emlékszem, 
nyomkodtam a gombokat, s egyszer csak megálltam.

Egy harminc év körüli, értelmes tekintetű, 
csontsovány férfi t mutatott a kamera – megtudtuk, 
éhségsztrájkot folytat, mivel a Gangeszt valahol 
megcsapolják –, egy falnak támaszkodva, lótusz-
ülésben ült, szemközt a szent folyóval. Egy hölgy 
interjúvolta éppen. Megtudtuk, hogy a férfi  nem 
eszik már hónapok óta, időnként infúziót kap, de ő 
bírja az éhezést, és addig folytatja a sztrájkját, míg 
vissza nem kapja a szent folyó a természetes víz-
mennyiségét.

– Nem fél a haláltól? – kérdezi a riporterhölgy.
– Mért félnék? – válaszolja. Ha meghalok, Isten-

nel egyesülök.
– Tudja, én Európából jöttem – szól a hölgy –, mi 

nagyon is tudjuk, mi az a halálfélelem.
– Hát persze – feleli az indus –, érthető, a tudo-

mány maguknál megölte a hitet.
S nekem Pál apostol jutott eszembe, vele fog-

lalkozom éppen, bemutatóra készülök, Pál, aki 
ugyancsak nem félt a haláltól, nem félt, miként a 
fi atal indus. „Nekem a meghalás nyereség”, írta ta-
nítványának az egyik levélben. Hát persze! Hitte 
ugyanis, hogy Jézussal lesz odafönn.

Mondom a Pál szöveget a drámámban, mon-
dom sokadszor már, s megpróbálom hitelesen és 
hihető módon mondani. Ám amikor a magam ha-
lálára gondolok, elfog a szorongás.

Igen! Hiányzik belőlem az indus hite, a Pál hite.
Sajnos.
Hogy is fejeződik be a monodrámám, az És ki az 

a Pál? „Kegyelem nékem és békesség.”

Tisza István kontra Szabó Dezső
Pompás kis antológia. Olvasása felvillanyoz. Leg-
alább is az a rész, amelyről az alábbiakban szólok.

Az idézendő szövegek előzménye. 1910-ben fel-
ingerelte a hír a pedagógusokat, hogy a kormány 
nem a fi zetésüket akarja emelni, hanem a szolgálati 
időt és a kötelező óraszámot.

Szabó Dezső, aki ekkor középiskolai tanár Szé-
kelyudvarhelyen, a tantestület nevében éles hangú 
kiáltványt fogalmaz. Annak szövegét az országos 
tanárkongresszus is magáévá teszi. S hogy mi van 
ebben a kiáltványban? Többek között ez a mondat: 
„Meg kell gondolni, hogy a Himnuszt éhes hassal csak 
egy bizonyos ideig lehet énekelni.” És ellenállásra biz-
tat, összefogásra és sztrájkra.

Tisza István, aki éppen nem miniszterelnök, Sza-
badgondolkodás címen cikket ír a lapjába, a Házi fi -

gyelőbe, s cikkében nevet nem említve, kitér a vidé-
ki tanár kiáltványára is. Ebből idézek,

A szöveget nem kommentálom.
Tisza István: „Az atheista és materialista világ-

nézeten felépülő nemzetköziség mind merészebben, 
mind cinikusabb leplezetlenséggel üti fel fejét, s a ma-
gyar fi atalság modern prófétái ki akarják lelkéből ölni a 
valláserkölcsi világnézetet, a nemzeti ideált…. Micso-
da elmaradott ember, aki még ma is nemzetről beszél? 
A felvilágosodott modern ifjúság ajakán emberiség, 
világpolgárság a cégér, a minden közcél szolgálata alól 
felszabadított és minden kötelességérzet nyűgétől meg-
mentett egyén jóllakása a lényeg Ez magva annak a 
hitvallásnak, amely az eszmélni kezdő magyar fi atalság 
lelkét a maga egyedül üdvözítő dogmái számára kívánja 
lefoglalni.”

Szabó Dezső Tisza Istvánnak írt válaszából, mely 
válasz a Nyugatban jelent meg. Ebből idézek. A szö-
veget szintén nem kommentálom.

Szabó Dezső: „Kompetens-e a Kegyelmes Úr, hogy 
elbírálja, mit tesz az ember éhes gyomorral? Nem ko-
mikus – s bocsásson meg –, nem szemérmetlen dolog-e, 
hogy Nagyméltóságod, felröpülve a maga húsz vagy 
nem tudom, hány ezer holdas nívójára, odaénekli a nyo-
morgó tisztviselőknek: legyetek idealisták, éhezzetek a 
hazáért!… De van a gyors éhenhalásnál borzasztóbb: 
a napról napra való vegetálás, a folytonos süllyedés az 
adósságokba, a rettentő aggodalom minden darab ruhá-
ért, minden kis betegségért. Aztán méltóztassék eltűrni, 
hogy konstatáljam, hogy egy tanár van olyan kultúrem-
ber, mint a Kegyelmes úr. Tessék elhinni, hogy ha a ta-
nár csak századrészét kapná a Nagyméltóságod jövedel-
mének, nem gondolna a státusrendezéssel… Adják meg 
az anyagi békét azoknak, kik az ország jövőjét gyúrják, 
mert ezeknek a nyomora nemzeti veszedelem.”

Mit tennék, ha ellenzéki magyar képviselő lennék Brüsz-
szelben
Tűnődöm, mit tennék, ha ellenzéki magyarként 
kellene képviselni Magyarországot az EU-ban, 
Brüsszelben, mit tennék, ha nem értenék egyet a 
választott magyar kormány politikájával, s sza-
vaznom kellene egy, az országot elítélő javaslatról, 
olyanról, amely gazdasági következményében a 
népemet is sújtja.

Tudom magamról, hogy módfelett utálom 
a kormányfőt, nem értek egyet annak a pártnak a 
politikájával, melynek képviseletében a miniszter-
elnök kormányoz, de nem tudom fi gyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a döntés azokat a magyar 
polgárokat is sújtja, akiknek az adójából én Brüsz-
szelben tanácskozgatok és szavazgatok, nem is 
akármilyen fi zetésért. És nem vagyok cinikus sem, 
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és nem felejtem, hogy mindenekelőtt – mindegy 
milyen pártpolitikát képviselek, s milyen pártuta-
sítást kapok – a hazámat szolgálom.

Miután mindezt tisztázom magamban, döntök. 
Az említett javaslat határozatba hozatalakor tar-
tózkodom a szavazástól, nem voksolok. Csak így 
lehet tiszta a lelkiismeretem, csak így nem tekint-
hetnek hazaárulónak.

Öregedésünk diszkrét bája
Az öregedés diszkrét bája, ezt a címet adtuk annak 
a kuckós összejövetelünknek, melyen el akartuk 
felejteni, hogy napi élményünk az öregedés dur-
va jeleinek konstatálása. Önirónikus történetekkel 
bújtunk el a valóság elől, meg vicceket meséltünk s 
nevettünk magunkon. Nevettünk azon, hogy fele-
dékenyek vagyunk, hogy állandóan keresünk va-
lamit, hogy nehezünkre esik a hajolgatás, szóval, 
hogy meszesedünk, s fogyóban az erőnk, a nemi 
potencia is, s hogy régi szép álmok eltörpülnek. 
Nevettünk, hogy egyre több a vizelési problémánk 
– van akinek már pészmékere van, másokat meg 
prosztatával operáltak –, hogy ráncosodunk, és 
erőfeszítéseket teszünk avégett, hogy kinézzünk 
valahogy. És többször járunk masszírozásra, pedi-

kűröshöz meg bőrgyógyászhoz, s egyre több koz-
metikumot kenünk magunkra.

Nem szóltunk viszont arról, hogy egyre többet 
járunk temetésekre, egyre többet foglalkozunk a 
halállal, hogy végrendeletet kellene készíteni, s ne-
hezen viseljük, hogy hovatovább fele sincs az érett-
ségi találkozókon azoknak, akikkel együtt voltunk 
fi atalok.

De mondtunk szép történeteket az unokákról, 
dédunokákról, olvastunk verseket a szép öregség-
ről, mesenovellát, gyerekeknek valót, mutattunk 
képeket a leszármazottakról. Mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy feledjük a tudottat, hogy 
minden nappal közelebb kerülünk a véghez. Ma-
gától értetődő természetességgel vettük tudomá-
sul, hogy kopaszodunk, őszülünk, pocakosodunk, 
terebélyesedünk, hogy kopunk, akár tetszik, akár 
nem, hónapról hónapra kopunk.

Mindazonáltal sokat nevettünk, jókat ettünk, it-
tunk, örültünk egymásnak, beszéltünk erről, arról, 
amint nyelvünkre jött, s megnyugtatott bennünket 
az érzés, hogy mi még vagyunk, hogy jól érezzük 
magunkat egymás társaságában, s mi több, még 
kedveljük, sőt szeretjük is egymást.

Hát ebből fakad a mi öregedésünk diszkrét bája.



Kicsi lett a nagyház
A falu közepén áll a nagyház. Akár kétszintesnek 
gondolhatnánk, de csak a különös terepviszonyok 
miatt került a pince elég magasra, arra ültették rá 
a kockaházat. A jó Isten is borozónak szánná, ha 
nem lakóház lenne, benn a falu legközepén van, 
szemben a bolttal, kocsmával. A kocsmában igazán 
jó bor nem nagyon volt, inkább a sör fogy, meg a 
tömény. Azt még soha semmilyen kezelőnek, tulaj-
nak nem sikerült elérnie, vagy nem állt érdekében 
elintézni, hogy a falut körülvevő borvidékről, akár 
a kistermelőktől, akár a nagy gazdaságokból a he-
lyi kocsmába átkerüljön a legegyszerűbb, de nyá-
ron fröccsnek kiváló olaszrizling.

A nagyház pincéjében házi bor van, most már 
csak talán volt. A család foglalkozott vele, a két 
testvérfi ú készített bort. Fehér szőlőből, a kör-
nyékről származó szőlőből. Sok bíbelődés, munka 
volt a borral, a szürettel, még ha nem is saját volt 
a szőlő. Felesben vállaltak egy darabot, vagy vala-
honnan vették, esetleg került valahonnan, valami-
lyen egyéb kaláka munka után, ezt helyben nem 
illendő fi rtatni. Volt szőlő ősszel, neki lehet állni a 
préselésnek, meg aminek kellett. A szükséges esz-
közök mind szép rendben megvoltak, valamilyen 
atyáról-fi úra örökített tudás is a gyártáshoz. Nem 
lett szép a bor, gyakran lett opálos, az íze is inkább 
savanyú. De a bor mégis megvolt, ez adta a napi 
fogyasztás alapját. Ez a fogyasztás pedig nem volt 
elhanyagolható semmiképpen. Sem a mennyiség, 
sem az, hogy mennyit lehetett azon fogni, hogy 
nem a boltból kerül a bor. A bolti vagy a környező 
gazdaságok palackozott borai a helyieknek meg-
fi zethetetlenek, Teca néni talán megfi zethető, de 
amíg van saját, addig minek.

A két fi útestvér, aki érkezésünkkor a házban élt, 
rendes helybeli őslakos volt, minden felmenőjük 
itt született, és akik már nem élnek, rendre kinn 
vannak a Fenyvesek alatt, a temetőben. A házat 
az ősi házra építették újjá, komfortosították. Nagy 
család élt együtt. A családfő, a fi úk apja, már nem 
élt, de az anyjuk igen. A nagyobb fi ú, Laci meg-
nősült, feleséget hozott más faluból, a csinos Évát, 
gyerek is lett, kislány. A kisebb fi ú, Zsolti évekre 

eltűnt, de nem nősült meg, legalábbis papír nem 
lett róla, mint ahogy hivatalosan gyerek se. A nem 
egészen jóindulatú nyelvek szerint, egyszerűen 
egy cigánykaraván ragadta el az izmos, jóképű és 
fi atal gyereket. Annyira rabolni sem kellett Zsoltit, 
sem a szabadság nem volt ellenére, sem a szép lá-
nyok. Prózaiabban: egy szomszéd faluban élt éve-
kig, valakivel összeköltözve. Aztán hazajött, öröm-
mel fogadták. Zsolti kedvenc fi ú volt, afféle ráadás, 
kedveskedő-bújós, a legkisebb. Talán a legszebb is 
az összes közül. Szelídebb arcú, magasabb a többi-
nél és persze fi ú. A lánytestvérük valamelyik kör-
nyékbeli faluba költözött, férjhez ment, sok évvel 
ezelőtt. Ők csak vendégségbe járnak haza.

Három generáció élt együtt a kockaházban, 
a nagymama, a fi atalok, az unokalány és Zsol-
ti, legényemberként. A pince feletti, utcára néző 
szobában lakott a nagymama az unokával, innen 
szinte állandóan kékes tévéfény szüremkedett ki. 
A középső szobában lakott Zsolti, ez a régi konyha 
volt. A másik oldalon a házaspár. Mindenki szépen 
elfért. Gyönyörű vadszőlő-lugas futott le a kőbás-
tyán, a kert vége elkanyarodott a kuglipálya felé, 
a telek átér a másik utcára, nem túl nagy, csak pont 
úgy kanyarodik az út. Kocsibejáró fut fel a másik 
oldalon, kicsit rámpaszerűen, áthidalva a telek lej-
tését. Bokrok, virágok, leanderek fogják fel az út 
porát, muskátlis ládák kerültek elő a fagyok után. 
Bár a ház nem modern, sem autentikusan régi, sem 
autentikusan felújított, de harmonikusan illeszke-
dik a falu képébe. A pince baloldalán kőlépcsősor 
vezet fel a felső kertbe és a bejárathoz. A lépcsősor 
is szépen illeszkedik a házhoz, csak kevésbé pasz-
szol az ingatag léptekhez, amivel a férfi ak egy-egy 
kiadósabb italozás után hazatérnének. Nemegy-
szer szurkolta végig a kocsma nézőközönsége, 
sikerül-e hazakapaszkodni vagy újabb erőt kell 
gyűjteni, ami még reménytelenebbé tette a vállal-
kozást, mert rendszerint egy-két újabb fröccsel lett 
a koncentráció megtámogatva. Aztán, ha volt még 
valaki abban a formában, segített a hazajutásban, 
ha ez újra szükségessé vált.

Kutya is mindig adódott, kisebb is, nagyobb is. 
Néha szabadon, néha kötve. Szegény kutyák nehe-
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zen viselték, hogy a pince mellől, a kocsma felől, 
a térről jól hallják a gazda hangját, mégse mehet-
tek utánuk, sőt a sűrű bokrok mögül ki sem láttak. 
Ugattak erősen, a fi úk meg rájuk-rájuk üvöltöttek 
csitítva, de egyre erőteljesebben, ahogy egyre in-
kább délután lett, és az alkoholszint emelkedett. 
Ezek a hangok, képek hozzátartoztak a minden-
napokhoz. Senki fejét fel nem kapta ezekre. Ijedt-
ség csak akkor volt, ha valamelyik fi ú felfelé menet 
szokatlanul nagyobb kilengéssel igyekezett és nem 
kerülhette el a zuhanást. Erre a tompazajra azért 
mindig izgalom kerekedett.

Ilonka néni, az anyjuk nyugdíjas volt már régen. 
Amíg tudott, kertet tartott, elég nagyot, volt a falu 
mögött, a műút felé is vetemény, kukoricás is. Ilon-
ka a főzésben is segített. Foglalkozott a virágokkal. 
Megnézte a kora délutáni sorozatokat, majd útra 
kelt. Régebben kapálni kicsit, a nagyját már a fi úk 
csinálták akkor is. Hol meg a temetőbe, locsolni, vi-
rágot vinni. Esetleg gombászni. Ez felszínes szem-
lélődőnek a séta látszatát kelthette, de nem az volt. 
Ilonka ismerte, mikor mit kell gyűjteni. Rosszabb 
napokon pár kaszvadt tyúkgombát szedett csak 
össze a kiskosárba, de nagyfogáskor szép színes 
gombákat mutatott büszkén. Pöfeteget is hozott. 
Egyet nekünk ajándékba. Ha pöfetegek voltak, he-
tekig takargatta azokat levelekkel, neki nőjenek 
nagyra. Ha megtalálták, volt bosszankodás. Aztán 
egyre ritkábban járt, hol a meleg zavarta, hol a hi-
deg, inkább csak tévézett. Egyszer újra nekiindult, 
de akkor már nagy volt a baj. Ilonka tévézett tehát, 
esténként is. A kutyalárma mellé nemegyszer az ő 
kiabálása is hozzátartozott, valamelyik fi át, vagy 
mindkettőt hazahívta, ha túl hangosnak találta már 
őket, vagy másokat.

A két fi ú egyébként dolgozott, abban az időben. 
Zsolti a bányánál volt éjjeliőr, az idősebb már ak-
kor is közmunkás volt a faluban. Füvet nyírtak, 
kaszáltak, bokrot ritkítottak, a kivágott ágakat ap-
rították. Többnyire betartották, hol kell lenni, volt 
hogy felülírták a szabályokat, de a falu rendezett 
volt, virágokkal teli. Kevés bérhez jutottak így hoz-
zá, de valamihez mégis. A faluból kijutni, máshol 
munkát vállalni nem tudtak vagy nem akartak. 
Annyival többet nem fi zettek volna, amennyibe a 
közlekedés kerül. Egyébként is csak az egyiküknek 
volt jogosítványa, és kocsi is csak később került, az 
is hitelre. Laciék, az idősebb fi vérék vágtak bele. 
Éva, Laci felesége akkor a Víznél volt, nem is ke-
resett rosszul. Egy faluval arrébb vitte munkába a 
kis busz. Ez a kis busz gyűjtötte össze a környékről 
azokat, akik nem sok pénzért vállalták a tizenkét 
órás műszakot, az alkalmazkodást a folyamatos 

üzemmódhoz. Főként nők vállalták ezt a kötött-
séget, azt hogy ez idő alatt nem lehet hazaugrani 
egy fröccsre, nem lehet néha az árnyékba leülni, és 
azt hogy folyamatos a fi gyelem, fegyelem. Éjsza-
kázni is kell. Zsolt a bányában csak-csak be volt 
osztva, de nagy fegyelem nem volt ott már, inkább 
csak a semmit kellett őrizni. A nyári közmunka in-
kább a korai órákhoz igazodott, reggel hajnalban 
kezdtek. Az ebédidőt otthon töltötték, ekkor még 
többnyire főzött valaki otthon, a délután már rövi-
debbre sikerült. Az erős fi zikai igénybevételt, a ka-
szálást, a szemet-szájat teleporoló fűnyírást, gépi 
kaszálást, muszáj volt ivással könnyíteni. Bor meg 
volt otthon, hideg szóda is. A házi bor hétköznapi, 
napközbeni italnak számított. Az esti szórakozás-
hoz, kocsmázáshoz, ha erre maradt erő és még volt 
pénz, sör és röviditalok jártak.

A kocsmába egyik nyár elején új pultos került. 
Nem ő volt a bérlő, alkalmazottnak hozták le. Pest-
ről vagy Budáról szerezte valaki, akihez takarítani 
járt volna, de aztán szívességből átadta Annát az 
akkori bérlőnek, aki nem talált megbízható alkal-
mazottat. Nem is kereste valami nagyon korán az 
alkalmas emberét, mert jócskán késő tavasz volt, 
amikor Anna beállt a pult mögé. Erdélyből jött, 
szép kislányokat hagyott otthon, sírva nézegette is 
a fényképüket, mutogatta az ákombákom levelei-
ket. Segítettünk válaszolni, Anna nehezen boldo-
gult a mondatokkal írásban. Nem akarta, hogy a 
gyerekek nevessenek rajta. A férje miatt jött át, na-
gyon ivott, a keze is eljárt olyankor, és aztán a me-
zei munka is nagyon nehéz volt. Annának otthon 
saját pénze sose volt, folyt bele a közösbe, az meg 
aztán folyt el szépen, semmi eredménye nem volt 
a munkának az ember mellett. A férj egyébként ra-
gaszkodott Annához, vagy a munkaerejéhez, mert 
nagy haragra gerjedt, amikor elszökött otthonról. 
Nagy verést ígért, amikor üzent azokkal, akik a fa-
luból szintén átjöttek dolgozni.

Anna egyszer őszintén megmondta, hogy na-
gyon fél a részeg emberektől, szerencse hogy itt 
nem bántanak. Azon az este Laci különösen berú-
gott. Jó idő volt, de ki nem mozdultak a fi úk a kert-
helyiségbe, ami itt a főteret, az aszfaltos utcát jelen-
tette. Örömmel nézték a sürgő-forgó Annát. Anna 
vékony volt, magas és inas, de inkább sovány, 
mint karcsú. Meleg volt, a söntés fülledt, sokat 
ivott mindenki, a helyiek rendes szokása szerint 
külön-külön asztaloknál, mindenki a helyén. Laci 
az ablaknál, felállt, úgy tűnt még egy kört akar ren-
delni, aztán minden tántorgás nélkül teljes hosszá-
ban hanyatt esett a kövön. Moccanatlan volt, üveg 
nem tört, semminek nem ütődött, szépen középre 
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ájult vigyázzállásban. Anna rémülten rohant ki a 
térre, menjen valaki segíteni, összeszedni. Laci fe-
gyelmezetten, zárt lábakkal, moccanatlan feküdt, 
mozdulni nem próbált, vérezni nem vérzett. Va-
lahogy hazakerült, testvéri, cimborai segítséggel, 
nagy üggyel-bajjal. A kocsma környékén napokig 
nem láttuk, hogy az asszony nem engedte vagy 
maga sem akart, nem tudtuk.

Ilonka bármilyen vehemensen harsogott ki időn-
ként az ablakán csendre teremtve a népet, próbálva 
hazaparancsolni a fi ait, a délutáni találkozásainkon 
soha szóba nem hozta a fi úk ivását, férfi dolognak 
tekintette, természetesnek, mint az inget vagy a 
káromkodást. Arról, hogy Zsolti talán udvarol 
Annának, szintén szót sem ejtett. Minek ilyesmi-
ről. Csak az tűnhetett föl, Zsolti egyre többet ül a 
fülledt söntésben és elég ritkán iszik be alaposan. 
Segít a rekeszek cipelésében, szemmel tartja a ven-
dégeket. Segédkezik zárásnál, mindig ő az utolsó. 
Megnyugtató jelenlétével veszi körül Annát. Zárás 
után haza is kíséri. Mivel Anna a bolt-kocsma hátsó 
traktusában lakott, rövid séta volt.

Apránként mindenki megszokta, tudta hogy 
összetartoznak. Ők egy pár. Ősszel Zsolti még 
haza is vitte Annát a falujába. Merész vállalkozás 
volt. Valószínűleg ilyen távol nem került még Zsolt 
otthonról, főként nem autóval. A látogatás nem si-
került úgy, ahogy remélték, pont úgy sült el, ahogy 
várható volt. A dühödt férj még nagyobb harag-
gal fogadta Annát, hogy hozhat rá ilyen szégyent. 
Nem elég, hogy elszökik, még kurválkodik is. De 
legalább tartaná titokban. Nem így világnak csúfjá-
ra, persze arról hogy a gyerekeket elvigye, szó sem 
lehet. Maradnak azok idehaza, semmiféle papírt 
alá nem ír. Nem viheti őket az asszony külföldre. 
Hallani sem akar róla. A feltüzelt cimborák együtt 
kergették ki a faluból Annát és Zsoltit, épp hogy 
megúszta a Suzuki, hogy fel ne borítsák, talán csak 
egy kő talált célba, de ők épen megúszták.

Jött a tél, kegyetlen hideg volt a boltban, a hátsó 
kis szobát képtelenség volt melegre fűteni. Zsolti 
gondolta, hazaviszi Annát. Legyen ő is melegben. 
A házat ők szépen fűtötték, volt fa elegendő, fel-
vágva állt a nyári konyha mellett.

Kicsi ez a ház, már így is alig férünk, határoztak 
odahaza. Még Laci csak morgott a bajsza alatt, de a 
nők kikeltek. Nem kell ide még egy asszony. Isten 
ments! Nem. Ez a ház kicsi ennyi embernek.

Aztán Annának újra lejárt a tartózkodási enge-
délye. Nem tudta, vagy nem akarta meghosszab-
bítani, hazament, eltűnt a faluból. Zsolti sokáig 
várta, de nem üzent. Állítólag átjár dolgozni, de a 
faluba soha többé nem jött.

Üres a nagyház
Anna elment, híre-hamva sem volt az egykorvolt 
szerelemnek. Zsolti járt a bányába, szorgalmasan, 
ahogy elő volt írva. Leginkább őrködni kellett, 
a bányát éppen leállították, inkább csak a felesle-
gessé vált munkagépekre kellett felügyelni, el ne 
lopják azokat. Elvileg a bányaterületre tilos volt a 
bejárás. Ezt mindenféle felirat tiltotta. Az üzemel-
tetők csak azt felejtették el, hogy gyakorlatilag egy 
elnéptelenedett falut kerítettek körbe, amely azon-
ban nyáron igenis lakott volt. Így aztán a ki-bejá-
rást bajos lett volna tiltani. Zsolti őrtársnak egy-két 
ásványüvegnyi bort, szódával minden este elvitt 
társnak a munkába.

Éva is elköltözött, egyszer csak úgy gondolta 
megpróbálja mással vagy egyedül. Albérletet kere-
sett egy közeli forgalmasabb helyen, a pékségben 
dolgozott. Állítólag a tulaj miatt indult világgá, 
összejöttek. Talán megelégelte, hogy nem történik 
semmi. Azokon a napokon, amikor éjszakás volt 
a Víznél, elszabadult a pokol. Laci és Zsolti is azt 
érezték, szabadok. Nincs vigyázó szempár. Nap-
közben a borospincében tűntek el gyakrabban, 
a kocsmában is többet ittak. Ilonka, az anyjuk nem 
bírt velük. Különben is, rég ágyban volt már, mire 
a fi úk végleg eláztak.

Éva és Laci lánya középiskolás lett. Szép terve-
ket dédelgetett, ruhákat akart tervezni. Varrónőnek 
adták, városba került, kollégista lett. Az első félév 
után, azonban többet volt otthon, betegség miatt, 
mint amennyit az iskolában, meg a kollégiumban. 
Nem bírja a gyerek a távolságot, az utazást, a csa-
lád hiányát mondogatták, aztán kimaradt az első 
év végén. De akkor már kevés időt lakott otthon, 
elment az anyjával az albérletbe. Haza már nem 
jött többet, látogatni legalábbis nem.

Laci és a másik közmunkás, Gyalu nyírtak, ka-
száltak, havat lapátoltak, mikor mit kellett. Amíg 
bírta őket tartani az önkormányzat, aztán megvál-
toztak a támogatás formái. Egyiküket el kellett kül-
deni, először Gyalunak mondtak fel. Laci megúsz-
ta. De aztán kiderült, hogy Gyalu foglalkoztatása 
után, mivel speciális iskolába járt, valamiért több 
állami támogatást lehet kapni. Így aztán visszavet-
ték. Felváltva voltak állományba ezután. De nem a 
papír szerint dolgoztak, mindig együtt. Laci tartott 
rendet, Gyalu pedig hűségesen követte, amit mon-
dott. A falu csoda szépen nézett ki, rendezett volt 
minden. Nyaranta izmos, barnára sült felsőtestük 
hol itt, hol ott tűnt fel. Tudtak együtt dolgozni, ér-
tették egymást, még ha néha összekaptak is. Ha va-
lamelyikük jobban berúgott, azt a másik szapulta 
álló nap. Aztán másnap cseréltek.
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Laci kissé lefogyott, bár Ilonka néni főzött a fi -
úkra, de azok már inkább Éva kosztjához voltak 
szokva. A faluból nem mozdultak ki. Nem hallot-
tam arról, hogy Laci valaha is utána ment volna az 
asszonynak. Nem is beszélt róla. Csak egyre többet 
ivott. Vagy csak egyre jobban ártott.

Gyereknapot szerveztek a faluban. Ami azért 
különös, mert nem nagyon volt gyerek, de an-
nak a párnak mégis. A Kultúrban volt a bál. Oda 
mindenki elment, ha volt gyereke, ha nem. Voltak 
szendvicsek, sütemények, zene, tánc. Elment Laci 
is, Zsolti is, elment Gyalu is. Gyereket egyikőjük 
se vitt, mert hármójuknak is csak egy volt, az is ép-
pen elköltözött az anyjával. Szóval mentek a bálba, 
szépen felöltözve. Ilyenkor nem a munkásruha du-
kál. Gyalu öltönyei nagyon híresek, mellényekkel, 
suvickolt, hegyesorrú cipőjével, hatalmas kalap-
jaival, egy Dallas-fi gura. Jól ment a bál, minden-
ki hozta a formáját. Gyalu végigtáncoltatott min-
denkit. Fogytak a szendvicsek, fogyott a bor, sör, 
miegyéb. Egyszer csak Laci kiszaladt, gyomrára 
szorította a kezét, másik tenyerét a szája elé kapva. 
Rosszul van legyintettek, ment a buli tovább. A fa-
lusi kocsmából, kultúrból a férfi nép kijár, ha van 
wc, ha nincs. Így akadtak Lacira. Feküdt a földön, 
próbálták keltegetni. Gondolták, nagyon berúgott. 
De valahogy gyanús volt. Amikor a mentősök ki-
értek, már csak a tényt tudták megállapítani, meg-
halt. Megfulladt. Ha észreveszik, egy mozdulattal 
meg lehetett volna menteni, de nem vették észre. 
Ott feküdt az aszfalt mellett, a gondosan nyírt gye-
pen. Várták a szállítókat. Jó sokára jöttek. Pár fér-
fi  vigyázta. Az anyjuknak az öccse, Zsolt se mert 
szólni. Majd reggel.

Szegény Laci temetésén volt a lánya utoljára a 
házban. A faluban még a férfi ak ássák a sírt, csak-
hogy itt a két férfi , aki jóformán maradt, az egyko-

ri barát és a testvér volt. Gyalu és Zsolti kimentek 
korán, hogy idejében végezzenek. Nem ment ital 
nélkül. Ilyen girbe-gurba gyászmenetet is régen 
láttak. Ilonka nem tudni, mennyit értett az egész-
ből. Siratta aztán a fi át, úton-útfélen. Mert aztán 
nekiindult. De ez már nem a céltudatos gombázás 
volt. Bóklászott, kavart, tévesztett. Nem tudta me-
lyik fi a él, halt meg. De gondolataiban a másik is 
hazajárt. Nem lehetett tudni éppen melyikükről 
beszél, keverte a neveket. Mindkét fi át egybegyúr-
ta. De néha mind a kettőt halva látta, hol meg élve. 
Zsolti nem tudott a dologgal mit kezdeni. Féltek is 
kicsit, egyszer Ilonka felgyújtja a házat, vagy va-
lami nagy galiba lesz. Kórházba került. Nem jött 
már haza.

Zsoltot kirakták a bányából, mert féltek egyszer 
csak balesete lesz, beesik a gépek közé vagy a víz-
be, egyébként is bezártak. Átvehette a közmunkát, 
belépett a testvére helyébe. Gyaluval naphosszat 
nyírják a füvet. Körjegyzőséghez tartoznak, így 
néha elvezénylik Gyalut máshová. Ilyenkor Zsolti 
egyedül van. Egyébként is. Árulja a házat, annyit 
kér érte, hogy nem veszi meg senki. A megörökölt, 
hiteles Suzukit összetörték a lánytestvéréék. De a 
hitel a nyakán maradt. Bolt nincs, egész héten írja, 
mit akar hozatni. Muszáj írni, különben egy hétig 
nem lesz, ami hiányzik. Sokat iszik, volt elvonón, 
aztán megint. Mostanában olyan elvonóra küldték, 
ahová csak józanul veszik be a beteget. Még nem 
sikerült jelentkezni, majd holnap.

A borospince ajtaján a felirat, ez a ház eladó. 
Rajta a telefonszám. A kerítésen kiakasztva lóg 
a műanyag ételhordó. Hét közben hoznak enni. 
Zsolti most a templom mellé rak kőfalat, odairá-
nyították. Habarcs nincs, arra nem telik. Keserűen 
nevet, mitől állna össze a kő habarcs nélkül. Rakja 
a követ kőre.



Mottó: „minden történeti pillanatban van mérlege 
nemcsak a tényleges helyzetnek, hanem a valóságban 
benne rejlő lehetőségeknek is, melyek megvalósítása nem 
szükségszerű, hanem erőfeszítés és jóakarat kérdése.”  
(Bibó István)2

»„Volt egyszer, hol nem volt, mesék
Tündérországa táján
Volt egyszer egy csodálatos
Szépséges-szép királylány”3

„Szüleinek egy-sarja volt
És mindenek közt drága,
Mint Szűz a szentek, s mint a hold
A csillagok sorába’«4

Ezekkel a varázslatos, balladás sorokkal kezdődik a 
román irodalom egyik legnagyobb alakja, Mihai Emi-
nescu (1850–1889) legismertebb, s minden bizonnyal 
leghatásosabb, 1883-ban keletkezett fi lozófi kus költe-
ménye, a Luceafărul (Az esticsillag), amely megannyi 
nagy költőnk és műfordítónk (Áprily Lajos, Berde 
Mária, Franyó Zoltán, Kis Jenő) tolmácsolásában 
minden magyar olvasó számára is hozzáférhető.

Nem, az alant következő szöveg nem irodalom-
történeti traktátus, hanem csupán rövid, fi gyelem-
felkeltő bevezető/előszó kíván lenni egy tavaly 
megjelent szigorúan történeti munka5 második 

1 A fogoly Bibó vallomásai az 1956-os forradalomról. 
Összeállította Kenedi János; előszó: Kende Péter. 
Budapest, 1996, 1956-os Intézet, 185.
2 A szöveg némileg rövidített változatát lásd – Bevezető 
címmel – Koszta István: Nem [csak] Erdély volt a tét II. Má-
ria román királynő párizsi követsége 1919. Budapest, 2011, 
Kárpátia Stúdió, 13–28.
3 Áprily Lajos fordítása. In: A román irodalom kis tükre. 
Második kötet. A XIX. század második felének irodalma. Szer-
kesztette Mihai Gafi ţa és V. András János. Bukarest, 1963, 
Irodalmi Könyvkiadó, 199. (a továbbiakban: Áprily.)
4 Berde Mária fordítása. In: Román költők antológiája. 
Válogatta és szerkesztette, az utószót és az életrajzi 
jegyzeteket írta Köpeczi Béla. Budapest, 1982, Kozmosz 
Könyvek, 168. (a továbbiakban: Berde.)
5 Koszta István: Nem (csak) Erdély volt a tét – kései tudósí-
tás a párizsi konferenciáról. Csíkszereda-Budapest, 2010. 
május–június, 312 old. (a továbbiakban: Koszta 2010)

részéhez, amelynek már az alcíme is sokatmondó: 
Nem (csak) Erdély volt a tét II. nem is beszélve a ta-
lányos főcímről: Királyi követ Párizsban – 1919. Sze-
rencsénkre a két mű szerzője, a Gyulafehérvárott 
1945. augusztus 11-én született és jelenleg Csík-
szeredában élő Koszta István rögvest fellebbenti a 
fátylat második kötetének rejtélyes főszereplőjéről. 
A belső címlapon ugyanis ez olvasható: Levelek, 
feljegyzések, levéltári okmányok, emlékiratok, napló-
részletek Mária román királynő párizsi követjárásáról. 
S mivel a könyv borítóján egy jó minőségű korabeli 
fotó formájában a hajdani Edinburgh-i hercegnő 
vonzó arcvonásai is közszemlére tétetnek, e sorok 
írója is bevallhatja: e – csupán a mi Erzsébet király-
nénkhoz hasonlítható – valóban „királynői jelen-
ség” képmása láttán éledtek fel benne Eminescu 
halhatatlan strófái, amelyek a román eredetiben 
még szebbek, még szívbemarkolóbbak, mint anya-
nyelvünkön.6 A román változat (s Eminescu csak 
József Attiláéhoz mérhető géniusza) ráadásul még 
többet is mond, mint Áprily Lajos fordítása: nagy 
birodalmi rokonságról („din rude mari împărăteşti”)7 
regél, ami Viktória brit anyakirálynő (1837–1901) 
1875. október 25-én a Kent grófságban lévő East-
well Parkban született bájos unokalányáról8 – s V. 
György angol király (1890–1936) unokahúgáról9 – 

6 „A fost odată ca’n poveşti/A fost ca nici odată/
Din rude mari împărăteşti/O prea frumoasă fată/./
Şi era una la părinţi/ Şi mândră ’n toate cele/Cum e 
Fecioara între sfi nţi/ Şi luna între stele.” Mihai Emi-
nescu: Luceafărul In: Mihai Eminescu: Poezii. Ediţie 
revăzută de Ion Scurtu. Bucureşti, é. n., Editura Librăriei 
„Universale” Leon Alcalay, 161.
7 Lásd az előző jegyzetben (a kifejezés elsődleges értel-
me „császári”, de „birodalmi’-nak is értelmezhető, annál 
is inkább, mert a leendő Regina Maria nagyanyja 1876-tól 
India császárnője is volt, anyai nagyatyja pedig nem 
más, mint II. Sándor, minden oroszok cárja! Lásd erről a 
8. és a 9. számú jegyzeteket is.
8 Mária királynő élete 63. évében 1938. július 18-án 
hunyt el Sinaiaban. Lásd Koszta 2010, 29. (az 55. számú 
jegyzetben.)
9 Erről ezt írja Scotus Viator: „on the 10 January 1893 
Prince Ferdinad was married to Princess Maria of Edin-
burgh, the grand-daughter at once of Queen Victoria 
and of Tsar Alexander II and niece of the king’s close 
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lévén szó alighanem telitalálat. A forgandó szeren-
cse (és a román nemzetépítés esélyei) szemszögé-
ből mindenképpen.10

Az már más lapra tartozik, hogy az észvesztően 
szép, szőke hajú, ibolyakék szemű leányka11 az 
eminescui remekmű születése pillanatában, 1883-
ban, mit tudhatott leendő hazájáról, miközben – a 
nyarakat rendszerint az angol királyi család Wight 
szigetén fekvő Osborne-i kastélyában töltvén – a 
Sax-Coburg-Gotha (1917-től Windsor) dinasztia 
leszármazottaival, s velük egyívású egyéb, az ifjú 
hercegekkel és hercegkisasszonyokkal csaknem 
egyenrangú arisztokrata-csemetékkel – köztük a 
főhősnőnknél alig egy évvel idősebb leendő Sir 
Winston Leonard Spencer Churchill-el (1874–1965) 
– mezítláb tapicskolt a La Manche-csatorna tenger-
parti homokjában…12

Gyaníthatóan szinte semmit, s nem elsősorban 
azért, mert nyolc-tíz éves kislányok ritkán forgat-
nak vaskos földrajzi atlaszokat; inkább amiatt, hogy 
– meglehet – az az ország, amelynek Ferdinand de 
Hohenzollern-Sigmaringennel 1893. január 10-én 
kötött házassága révén 1914. október 10. és 1927. 
július 20. között majd királynője lesz, a szó szoros 
értelmében még „nem volt a térképen”… Hiszen, 
gondoljunk csak bele, maga a fogalom – Románia 
– neve 1816-ban jelent meg először nyomtatásban, 
akkor is újgörög nyelven; román nyelvű említéséig 
ismereteink szerint 1838-ig várni kell, államjogi ka-
tegóriává – Moldva és Havaselve 1859. január 24-i 
egyesülése/egyesítése, majd a két vajdaság külön 

friend and kinsman the late Emperor Frederick.” Lásd 
R. W. Seton Watson. A History of the Roumanians from 
Roman Times to the Completion of Unity. Cambridge, 1934, 
University Press, 369. (a továbbiakban: Seton-Watson.)
10 Scotus Viator szavaival: „From the dynastic point of 
view this not only brought added prestige to Roumania, 
but seemed a fresh move towards the Triple Alliance, 
both in view of the close kinship between the British and 
German royal familes and of the apparent strenghtening 
of political ties between their respective countries during 
the second Salisbury ministry: while the mother of the 
future queen linked her with the court of Russia.” Seton-
Watson, 369.
11 Vö. Czigány Lóránt: Ibolyakék szempár. Heti Válasz, 
2004/45., 47–48.(Diana Mandache: Later Chapters of my Life. 
The Lost Memoir of Queen Marie of Romania. Sutton Publis-
hing 2004 című könyvének rövid ismertetése.) Szépségét 
és sokoldalúságát, valamint az egyéniségéből sugárzó 
életörömet Scotus Viator így örökíti meg: „Her own 
beauty, versatility and joie de vivre soon won many hearts.” 
Seton-Watson, uo. (kiemelés az eredetiben – franciául!)
12 Lásd Koszta István: Királyi követ Párizsban – 1919. Nem 
(csak) Erdély volt a tét II. Budapest-Csíkszereda, 2011, 122. 
(a 272. számú jegyzetben.) (a továbbiakban: Koszta 2011) 

adminisztrációjának fokozatos megszüntetése kö-
vetkeztében – 1862-ben válik, míg – I. Hohenzol-
lern-Sigmaringen Károly [1866. április 8-tól a Dunai 
Egyesült Fejedelemségek, angol nevén: The United 
Principalities of Moldavia and Walachia „uralkodó 
hercege” (Prince régnant)] 1881. március 14-i király-
lyá koronázásával – csak 1881-ben veszi föl a Román 
Királyság (Regatul României) nevet.13

Vagyis minden rosszhiszeműség nélkül szö-
gezhetjük le, hogy történelmileg vadonatúj kép-
ződményről van szó, amely jobbára még csak az 
álmok és vágyak (s persze az intenzív politikai 
tervezgetések) szintjén létezett, amiként a modern 
román nemzet sem volt még egyéb akkortájt – Bene-
dict Anderson elhíresült kifejezésével – elképzelt 
közösségnél (imagined community).14 Tegyük tüs-
tént hozzá: akárcsak a magyar!

Újabb nehezen megválaszolható kérdés, hogy 
a csodaszép brit hercegkisasszony,15 akinek édes-
anyja – a Romanov családból származó Maria 
Alekszandrovna nagyhercegnő – révén, mint már 
olvashattuk, orosz (és német) vér is csörgedezett 

13 Lásd Mircea Babeş–Ion Calafeteanu–Christi-
an Popişteanu–Şerban Rădulescu-Zoner–Valeriu 
Stan–Nicolae Stoicescu: Politica externă a României. 
Dicţionar cronologic. Bucureşti, 1986, Editura Ştiinţifi că 
şi enciclopedică, 141. (a továbbiakban: Dicţionar 
cronologic.) A fogalom újkeletűségének további jele, 
hogy a jelenlegi angol elnevezés – Romania – csupán a 
múlt század nyolcvanas éveiben rögzült, addig többnyi-
re a Rumania alak, ritkábban a Roumania forma szerepelt 
a szomszédaink történetét tárgyaló kiadványokban. (Ál-
lításunk még egy olyan kis minta alapján is ellenőrizhe-
tő, mint jelen bevezető jegyzetanyaga, hiszen a fi gyelmes 
olvasó mindhárom változatot megtalálhatja benne!)
14 Lásd Benedict Anderson: Imagined community. 
Refl ections ont he Origin and Spread of Nationalism. Lon-
don–New York, 1991 [1983], Verso. Magyar változata: 
Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről 
és elterjedéséről. Fordította Sonkoly Gábor. Budapest, 
2006, L’Harmattan–Atelier.
15 A leendő Regina Maria szépsége mindenkinek szemet 
szúrt, bárki találkozott vele. Egy Bukarestben több 
alkalommal és több minőségben (a húszas évek elején 
már nagykövetként) is szolgáló magyar diplomata, 
Hory András ügyvivő korában, föltehetően még az 
első világháború előtt, ilyennek látta – s emlékiratai 
egyik kiadatlan passzusában az akkor érvényben lévő 
helyesírással meg is örökítette – „Mária angol királyi 
hercegnő”-t: „Feltűnően szép, eszes asszony, elsőrangu 
lovas volt, akinek kegyeiért sokan versenyeztek és 
bizony nem egy fi atal diplomatát kellett mint »persona 
non gratá«-t hirtelen más állomáshelyre áthelyezni, 
ha tulságosan belefelejtkezett a Principessa Maria 
hipnotikus erővel biró, csodás szemeibe.” Hory András: 
A Belmagyar utcától a Dísztérig (1909–1919). Gépirat, 
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms. 10.864/2., 152. fol.
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ereiben, s csupán 1892 késő őszén került Buka-
restbe, mennyiben tekinthető románnak, jóllehet új 
hazáját és annak népét annyira megszerette, hogy 
angolul és franciául vezetett naplóiban szinte min-
dig ez a kifejezés szerepel – románul (s nem egy-
szer nagybetűvel): „ţara mea”16… Mint ahogy az a 
tény sem tartozik keleti s dél-keleti szomszédaink 
kézikönyveinek kiemelt témái közé, hogy nem 
csupán az első román koronás fő, I. Hohenzollern Ká-
roly (1839–1914) nem született (az akkor még nem 
is létező) Romániában, hanem unokaöccse, a má-
sodik román uralkodó, Ferdinand de Hohenzollern 
is a dinasztia sasfészkében, Sigmaringenben látta 
meg 1865-ben a napvilágot… S bár erejüket meg-
feszítve próbáltak alkalmazkodni, sőt, a felesége 
által „Nando”-nak szólított Ferdinand románul is 
kitűnően megtanult, végeredményben mindketten 
meglehetősen idegenül mozogtak a bukaresti elit 
akkoriban még igen keleties, a rossz emlékezetű 
fanarióta kor (1711–1821) jó néhány negatív voná-
sát magánviselő, a nyugat-és közép-európai men-
talitástól jelentősen eltérő, s ennél fogva számukra 
(is) nagyon nehezen értelmezhető egzotikus vilá-
gában…

A sajátos bukaresti couleur locale a Havaselvére 
(Munténiába) a XIX. század elején-közepén, majd 
az 1918–1920-as „Nagy Egyesülés” után kivándo-
rolt erdélyi román értelmiségi és politikus nemzedé-
kekben ugyanazt a hatást keltette, mint amit fél év-
századdal korábban a fejedelemségekbe vetődött 
magyar emigránsokban! Erre kiváló példa Koszta Ist-
ván előző könyvének főszereplője, Alexandru Vai-
da-Voevod (1872–1950) is, aki hosszú, többnyire 
szarkasztikus, olykor maliciózus oldalakat szentel 
regáti élményeinek.17 A jelenség időnként annyira 
kétségbe ejtette őket, hogy olykor nyomdafestéket 
nehezen tűrő kifejezésekre ragadtatták magukat, 

16 „Az én országom” (román). Azt azért érdekesnek 
tarthatjuk utólag, hogy az ezzel egyenértékű, de na-
gyobb érzelmi azonosulást feltételező „patria” (haza) 
szót viszont nemigen használta… Sőt, egy darabig – hi-
szen anyja révén maga is Romanov-származéknak minő-
sült (sőt, egyenesen a „jobbágyfelszabadító” II. Sándor 
cár unokája volt!) – azzal az ötlettel is kacérkodott, hogy 
megpályázza az októberi forradalom zavaros eseményei 
során megüresedett orosz trónt… (Koszta 2011, 142.)
17 Lásd Alexandru Vaida-Voevod: Memorii. I–IV. 
A szöveget gondozta, az előszót, a jegyzeteket és a 
kommentárokat írta Alexandru Şerban. Cluj-Napoca, 
1994, 1995, 1997, 1998, Editura Dacia (a továbbiakban: 
A. Vaida-Voevod I–II–III–IV. [A köteteken a szerző neve 
kötőjel nélkül szerepel.]. A hivatkozott passzusokat lásd: 
A. Vaida-Voevod II., 76–80., 166–169.; III., 153–154.; IV., 
139., 142–144., 166., 189–190., 199–200., 206–208.)

mint például maga Voevod, aki egy helyütt18„ma-
halaua sufl etească” (körülbelül: kültelki szellemi-
ség, a „lealjasulás” értelmében) súlyosan sértő ösz-
szefoglaló névvel illette ezt a mentalitást. A kiváló 
megfi gyelőképességű, s a tollal is jól bánó erdélyi 
román politikusnak sikerült egyetlen bekezdésbe 
sűríteni két tűz közé szorult politikus nemzedéké-
nek áthidalhatatlan erkölcsi dilemmáit: „Bukarest-
ben káoszra találtunk, mely maga volt a közélet 
alapja. Úgy éreztük magunkat, mint a bolondok 
házában. A bennszülöttek mindezt természetesnek 
és jónak találták. A mi koncepciónkban ők a kor-
mányzati tapasztalat hiányát látták. Számukra mi 
az ellenzék emberei voltunk […] valamiféle eszelős 
[erdélyi] parasztok, szánalmas, deklasszált hazát-
lanok. Nem mondták ugyan, de éreztették velünk 
társadalmi és politikai alacsonyabbrendűségünket. 
A magyar »grófok« nagyzási hóbortja a velük való poli-
tikai és szokványos érintkezés során demokratikus volt 
az akkori idők politikai parvenüinek krémjéhez képest.”19

A regátiak is érezték a „hegyeken túli testvérek” 
fenntartásait, Vaida egyik legnagyobb bukaresti 
ellenlábasa – a Ion Brătianu örökébe lépett, a Vas-
gárdisták által élete virágjában kegyetlenül legyil-
kolt tehetséges Ion Duca (1879–1933) – így ír erről, 
azoknak a napoknak hangulatára emlékezve, ami-
kor, 1919 novemberében, először hívták össze teljes 
ülésre Nagy-Románia parlamentjét: „Az erdélyiek 
úgy óvakodtak tőlünk, akárha pestisesek lettünk 
volna”, s a pártpolitikai okokon túl e tartózkodás 
okait „a rejtett [erdélyi] felsőbbrendűségben, a re-
gionalizmusban, valamint Maniu20 és Vaida min-
den regáti sajátossággal szembeni megvetésében” 
jelölte meg,21 amit azzal a tagadhatatlan ténnyel 
hozott összefüggésbe, hogy – úgymond – „a Régi 
Királysággal ellenséges magyar szellemiségben 
nevelkedtek”.22

18 A. Vaida-Voevod IV., 189–190.
19 A. Vaida-Voevod II., 15. (Az én kiemelésem! – B-K. 
B.). Ezt a szövegrészt saját fordításában Koszta István 
is idézi tavaly megjelent ugyancsak fi gyelemre méltó 
könyvében, Koszta 2010, 164–165.
20 Iuliu Maniu (1873–1953) Vaida-Voevod mellett a 
legjelentősebb erdélyi román politikus, Vaida barátja 
és bizalmasa, az Erdélyi Román Kormányzótanács 
(Consiliu Dirigent) elnöke. Vaida hozzá intézett jelenté-
seit dolgozta fel Koszta István már többször hivatkozott 
2010-es könyvében (Koszta 2010), további életrajzi adata-
it lásd uo. 26. (a 39. számú jegyzetben.)
21 I. G. Duca: Amintiri politice. Vol. III. München, 1982, 
Jon Dumitru Verlag, 194.
22 Uo. 152. Ezt a kétségtelenül felemás erdélyi román 
attitűdöt egy ízben – igaz, meghatározott politikai céllal 
és kényes lélektani helyzetben: az ország megcsonkítása 
és Erdély bekebelezése ellen a pesti román nagykövetség 
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E passzusokat azért is idéztük, hogy érzékeltes-
sük, ha még az erdélyi románság tehetséges, kitűnő 
szimatú, minden hájjal megkent politikusainak is 
milyen embert próbáló feladat volt a „regáti” kör-
nyezetben való eligazodás, könnyen elképzelhető 
mennyi nehézséget, mekkora fejtörést okozhatott 
mindazoknak, akik – akárcsak Mária királynő, és 
férje „Nando” Hohenzollern (1865–1927) – az euró-
pai kontinens szerencsésebb régióiból csöppentek 
a Török Birodalom nemrég volt egzotikus tarto-
mányaiba, s következésként egészen más erkölcsi/
politikai értékek mentén „szocializálódtak”, mint 
azok, akikkel nem egyszerűen sorsközösséget vál-
laltak, hanem – miként Koszta István kitűnő mun-
kája is példázza – elhatározó módon hozzájárultak 
választott hazájuk boldogulásához.

Ennél fogva csupán nagyon halkan merem egy-
általán megpendíteni, hogy a szépséges Regina 
Maria, minden románok fenséges királynője – aki 
kútfőink egybehangzó tanúsága szerint a nálánál 
gyöngébb személyiségű,23 félszeg Ferdinand ki-
rály helyett többnyire maga tartotta a kezében a jo-
gart! – vajon tudatában volt-e annak, hogy a min-
denható bukaresti kamarilla (Ionel Brătianu, Barbu 
Ştirbei, Elisa Brătianu [B. Ştirbei húga, I. Brătianu 
második felesége] beltagjaként – bármennyire nagy-
ra becsülték, s rendkívüli képességeit sokra tartot-
ták is, sőt szorult helyzetükben (mint például épp 
1919 román szempontból sorsfordító, s e könyv fő 

előtt 1918. december 15-én tüntető felajzott magyar 
egyetemisták lecsillapítása céljából – egyikük, Ioan 
Erdelyi [Erdélyi János] emígy fogalmazta meg: „Én 
is magyar nevelésben részesültem – jelentette ki a 
román politikus – mindig rokonérzéssel viseltettem 
a magyarok iránt és ezért is bíztak meg engem az 
ellentétek elsimításával. Biztosíthatom a magyar 
ifjúságot, hogy bármiképpen döntsön a békekonferencia 
és bármiképpen változzon meg Európa térképe, 
mi testvériességben, jó barátságban és békességben 
akarunk élni a magyarokkal és aki magyar, székely vagy 
szász volt eddig, az marad ezután is.” Idézi Viczián 
János: Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 
1914–1919. Budapest, 2002, Közreadja az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Levéltára, 226.
23 „The new King, Ferdinand I, lacked his uncle’s prestige 
and political associations. Though well-read, versatile and 
good judge of character, he was defi cient in will power, slow 
to reach a decision: a natural diffi dence made him uncertain in 
the expression of opinion, and he was thus more amenable to the 
infl uence a powerful minister. His fi rst and natural impulse 
– in which Queen Marie, despite her natural sympathies 
with Britain and Russia, wisely encouraged him – was 
to husband the ressources of the country and avoid all 
complications until it became possible to form a clearer 
estimate of the main struggle in Europe.” Seton-Watson, 
481–482. (az én kiemelésem! – B.-K. B.)

témáját képező koratavaszán!) – nagyon is számítot-
tak szolgálataira, valójában a bizánci politikai iskola 
kései képviselőinek hasznos eszköze lehetett csu-
pán24 abban a nagyszabású politikai játszmában, 
amelynek tétje „nem (csak) Erdély”, még csak nem 
is Nagy-Románia megteremtése (a román nemzeti 
törekvések betetőzése), hanem a román és magyar 
nemzetfejlődés- és építés jellegének, s e két nép és 
nemzet kapcsolatrendszerének hosszú távú kijelö-
lése/meghatározása volt – máig ható érvénnyel?

*

S most egy csábító gondolatmenet kedvéért térjünk 
vissza Eminescu klasszikus alkotásához, amelynek 
egyik vezérmotívuma, tudvalevőleg – s persze 
erősen lecsupaszítva – a halhatatlan lángész (Hy-
perion) és a közönséges halandók zökkenőmen-
tes együttélésének megoldhatatlansága, egymás 
megértésének lehetetlensége, a géniusz magány-
ra ítéltetése. Következésképpen hiába epekedik a 
tündérszép királylány az éjszakai égbolton ragyo-
gó Esthajnalcsillagért, hogy az deli legényként lo-
pózzon be szobájába a nyitott ablakon át, s Hype-
rion is hiába szórja sugárözönét a vánkosok közt 
vágyakozó hús-vér földi szerelmesére, a beteljesülés 
csak a képzeletben: gondolatban lehetséges – de nem 
a valóságban. A hoppon maradt királyleány (aki 
hiúságában, önbecsülésében vérig sértett örök nő is 
egyben) őrlődésére, önértékelésének elbizonytala-
nodására s csalódására érez rá az udvarban – jókor, 
jó helyen – szolgáló „apródgyerek”:

„Volt ott a várban egy inas:
Leon, hamis legényke,
Ő mérte asztalnál a bort
A színezüst edénybe.
Sokat ringott apród-kezén
Királyné szép uszálya

24 A bukaresti Akadémiai Könyvtár (B. A. R.) kézirat-
tárának Brătianu-hagyatékában ez a lakonikus, ám 
annál sokatmondóbb vélemény olvasható Regina Maria 
párizsi és londoni küldetéséről: „Frumuseţea femeii e 
deja apreciată. Pe stradă mulţimea o aclamă. Am căutat 
să îi stabilim aci o popularitate de eroism care cred că o 
merită. Va sta pînă marţi, cînd pleacă la Londra.” (A nő 
szépségét máris sokra értékelik. Az utcákon a tömeg 
lelkesen ünnepli. Igyekeztünk a hősiesség népszerű pó-
zában feltüntetni, amit azt hiszem, megérdemel. Keddig 
marad, aztán tovább utazik Londonba.) Ion Brătianu–
Sabina Brătianu [a miniszterelnök húga], Párizs, 1919. 
március 7. B. A. R.. Msse, Fondul I. C. Brătianu, S1(206) 
CCCLXVI: Idézi Anastasie Iordache: Ion I. C. Brătianu. 
Bucureşti, 1994, Editura Albatros (Historia), 422–423. 
(a továbbiakban: Iordache.)
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Víg fattyú volt s szemet vetett
Királykisasszonyára.
Orcája rózsásan tüzelt
S addig sodorta vágya:
Leonát nézni átosont
A halk leányszobába”25

Consummatum est! Bevégeztetett. Ki-ki elképzelhe-
ti, mi következett, minek kellett – a természet (a lé-
lektan, a társadalom/történelem) törvényei szerint 
– történnie!

A vakmerő, mindent egy lapra feltevő kalan-
dor észjárását emígy öntötte formába Eminescu – s 
ekképpen tolmácsolta, mesterien, Áprily Lajos (és 
Berde Mária):

„Milyen szép lett! Tűz vesse fel
Ezt a gyönyörűséget!
Ha bátorságod van, Leon
Ma tán a célt eléred.”26

Vagy, immár Berde Mária tolmácsolásában:
„Most itt a perc, apródgyerek,
Megfogni a szerencsét!”27

(Több mint érdekes, hogy a magyar nemzettudat- 
és önszemlélet szemszögéből a talán legnagyobb 
csapást jelentő Erdély elcsatolása kapcsán egyik 
legjobb esszéjében Németh Lászlónak is a férfi /
nő viszony egyetemes törvényszerűségei ötlenek 
eszébe, amikor így elmélkedik: „Iszonyú elgondol-
ni, hogy a magyarság ezt a földet elvesztette. Mia-
latt Erdélyt jártam, egyre jobban kivilágosodott, 
hogy az elveszett Erdély nem csak terület. Erdély 
vizsga volt s az, hogy nem tudtuk megtartani: le-
vizsgázás, mert Erdélyt nem úgy vették el tőlünk. 
Mi nem fejeztük be a meghódítását s mi eresztettük ki 
a kezünkből, amit meghódítottunk belőle […] Mert egy 
országrészt nem fogadalom, fegyver és birtoklás tart 
meg, hanem az a titkosabb hódítás, mely úgy ejti meg a 
földet, mint férfi  a nőt. Erdély a legkülönb nő volt, akivel 
a magyarságnak itt Európában dolga akadt s a kései uta-
zó, aki komoly zöld szemei előtt járt heteken át, a mél-
tatlan, legkülönb párját elvesztett hím szomorúságát 
érezhette: ezután a nő után már csak lefelé mehetek.”)28

25 Áprily Lajos ford. Uo. 199.
26 Az eredeti román szöveg még „népiesebb” formulát 
használ: „Ei Cătălin, acu-i acu/Ca să-ţi încerci norocul” 
Uo. 169.
27 A strófa első két sora: -„Láng vesse föl, de büszke 
lett./ S be gyönyörű jelenség!”; Berde, 168. 
28 Lásd Németh László: Magyarok Romániában. In: 
Németh László: A minőség forradalma – Kisebbségben. Po-

S hogy mi köze mindennek bevezetőnk ’logiká-
jához’ rögtön érthetőbbé válik, ha néhány korabeli 
dokumentum segítségével egyfelől fölidézzük mi 
is történt a mindent eldöntő 1916. augusztus 27-i 
bukaresti koronatanácson, ahol a Monarchia hát-
batámadását elhatározták (és a vonakodó Hohen-
zollern Ferdinand királlyal is elfogadtatták), majd 
az ott kierőszakolt sorsdöntő határozatot miként in-
dokolta szerettei körében (vagyis nem „publiku-
san”) az erős akaratú román miniszterelnök: Ionel 
Brătianu – aki, mint föntebb céloztunk már rá: tö-
kéletesen tisztában volt a vállalkozás valamennyi 
kockázatával, köztük egy súlyos, akár a román nem-
zetállamiság megsemmisülését „eredményező” 
vereséggel is – pontosan ezeket a szavakat használ-
ta: ezt is vállalni kell – jelentette ki –, „mert »ki tud-
ja, vajon a századok során lesz-e még egy ilyen kedvező 
pillanat, mint a mostani«, amikor a nagyhatalmak 
(zöme) egyértelműen elfogadta a román területi 
igények megvalósítását”.29 Az „államalkotó” nagy 

litikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok. II. köt. 
Budapest, 1992, Püski Kiadó, 771–772. (az én kiemelé-
sem! – B.-K. B.) 
29 Szász Zoltán: A sorsban bizakodó Románia. Szövet-
ségben az ellenséggel. História, 2004/6–7., 42–44. (Az 
idézett passzust – Szász Zoltán fordításában és fo-
galmazásában – lásd a 44. oldalon. Az én kiemelésem! 
– B-K.B.) A sorsfordító koronatanács előzményeihez, és 
Brătianu bizantinizmussal elegyes machiavellizmusához 
idemásoljuk egy korabeli újságcikk alábbi részleteit: 
„[1916.] Julius huszonhetedikén Czernin [gróf, a Mo-
narchia bukaresti követe] megjelent a román királynál. 
A király szerint Bratianu a monarkia felosztásánál meg 
akar jelenni, nem pedig annak érdekeit előmozditani. 
Huszonkilencedikén [Czernin] jelenti, hogy Bratianut 
fi gyelmeztette, hogy utoljára tárgyal vele, mivel tudja, 
hogy az ántánt hatalmakkal tárgyal. Bratiano kijelentette, 
hogy nem gondol mostan a háborura, csupán jelen akar 
lenni a felosztásnál, mivel leverésünk elkerülhetetlen. 
Czernin fi gyelmeztette őt, hogyha megtörténik a román 
árulás, akkor német csapatokat vetnek Erdélybe és 
félmillió bolgár megtámadja Romániát […] A koro-
natanács összeülésekor [román] katonaság vette körül 
a követséget. Bratianu a koronatanácsot megelőzőleg 
becsületszavára fogadta, hogy semlegesek maradnak. Az 
utolsó pillanatban a királyt tolta előtérbe, elháritva a 
felelősséget. Kétségtelen, hogy Bratianu még szivesen 
várakozott volna, amit előre láttam, az bekövetkezett – 
irja a külügyminiszter [Berchtold Lipót gróf, ti. a közös 
külügyminisztérium ún. »Vörös könyvében«] – az 
ántánt hirtelen kierőszakolta Románia közbelépését.” 
Lásd A legnyomorultabb fi ckó. – Bratianu jelen akart lenni 
a monarkia felosztásánál. – Temesvár okt. 11. Temesvári 
Hirlap, 1916. október 12., 3. A korabeli román diplomácia 
hatékonyságához (s kivált Ionel Brătianu stratégiai gon-
dolkodásához és partnereire gyakorolt szuggesztív hatá-
sához) lásd legújabban: Diana Mandache: Later Chapters 
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román politikus a fanarióta eredetű Maria Moruzi 
hercegnővel30 kötött rövid életű házasságából szár-
mazó egyetlen fi a,31 a jeles történész (Gh. I. Brătia-
nu, 1898–1953) szerint atyját egész augusztusban 
nyomasztotta a nagy horderejű döntés felelőssége, 
minden energiáját a helyzet elemzése vette igénybe, 
s egy gondterhelt percében a borotválkozó tükör 
előtt így szólt az akkor 18 éves ifjúhoz: „Látod, a je-
len pillanat döntő. Ha nélkülünk kötik meg a békét, 
akkor Nagy-Magyarország és Nagy-Bulgária kö-
zött összeroppanunk. Látnia kell a világnak, hogy 
mit akarunk, és hogy miért akarjuk azt […] Ezzel 
az útmutatással léptünk be a háborúba.”32

Talán nem szentségtörés, ha ideírjuk, az ilyesfé-
le elhatározó élethelyzetek bölcseleti szempontból is 
értelmezhetők. Erről ezt írja például a múlt század 
egyik legeredetibb brit történetfi lozófusa: „A törté-
nész által tanulmányozandó racionális tevékenység 
sohasem mentes a kényszertől: attól a kényszertől, 
hogy számoljon helyzete tényeivel. Minél racionáli-
sabb a tevékenység, annál teljesebben veti alá ma-
gát ennek a kényszernek. Racionálisnak lenni any-
nyi, mint gondolkodni; s annak, aki cselekedni akar, 
arról a helyzetről kell leginkább gondolkodnia, amelyben 
éppen van […] A cselekedni készülő embernek a 
helyzet az ura, orákuluma, istene. Cselekedete attól 

of my Life. The Lost Memoir of Queen Marie of Romania. 
Sutton Publishing 2004. Vö. a 10. számú jegyzettel is.
30 Vö. Mihail Dimitri Sturdza: Grandes familles de Grèce 
d’Albanie et de Constantinople. Dictionnaire historique et 
généalogique. Paris, 1983, Achevé d’imprimer sur les 
presses de l’Imprimerie Alençonnaise, 359.
31 Forrásunk szerint Brătianu csupán „tisztességből”, 
pro forma vette el a nálánál némileg idősebb hercegnőt 
(1863–1921), hogy fi a törvényesen viselhesse apja nevét. 
Iordache, 80–81. Ugyanez a szerző tudni véli, hogy 
1902-ben az akkor négyesztendős leendő akadémikus, 
az anyja környezetében lévő tisztek által „Mein Prinz”-
nek nevezett „copilaş oacheş şi zglubiu […] vorbea 
ungureşte cu bona” (a nagy barna szemű és hajú, vir-
gonc kisfi ú magyarul beszélgetett a [feltehetően székely] 
házvezetőnővel.) Iordache, 81.
32 Idézi – Gheorghe Ion Brătianutól: Nagy napok emléke. 
1918. december 1. Visszaemlékezések és dokumentumok. 
Bukarest, 1988, Kriterion Kiadó, 9. – Papp Lívia: Az 
első világháború képe a román emlékiratok és szépirodalmi 
művek tükrében (kézirat), 90. fol. (Az én kiemelésem! – 
B-K. B.) A román hadüzenet előzményeiről, magáról 
a támadásról és annak következményeiről, valamint 
az elhíresült tanácskozásról – Ion Mamina: Consilii de 
coroană. Bucureşti, 1997, Editura Enciclopedică (főként: 
58–83.) alapján – saját fordításában újabb revelatív 
részleteket közöl és értékel Veres Emese-Gyöngyvér: 
„Mikor Oláhország háborut izene…” A barcasági csángók 
kálváriája. Budapest, 2008, Barca Kiadó című értékes 
könyvében (a koronatanácsról lásd 29–31.)

függően bizonyul sikeresnek vagy sikertelennek, 
hogy jól vagy rosszul ragadta-e meg a helyzetet […] 
És ha fi gyelmen kívül hagyja is a helyzetet, a helyzet nem 
fogja fi gyelmen kívül hagyni őt. Nem tartozik azok közé 
az istenek közé, akik nem torolják meg a sértést.”33 Hát, 
igen, (még komolyabbra fordítva a szót), nem csak 
a célt kell világosan látni, nem csupán azt a helyzetet 
kell előidézni/megteremteni, legalábbis felismerni, 
amelynek révén a köznapi elképzelés versus tör-
ténelmi vízió egyáltalán megvalósulhat, hanem a 
cselekvés kínálkozó pillanatát is meg kell érezni, az 
esélyt pedig, ha adódik, tüstént, és – két kézzel – kö-
telezően meg kell ragadni! Késedelem, habozás, této-
vázás, bizonytalankodás nélkül! Annál az egyszerű 
oknál fogva, hogy – bárki ellenőrizheti evilági éle-
tében! – szinte sohasem ismétlődik meg. (Ha pedig 
netán a helyzet „kimarad”, Fortuna istenasszony ke-
gyetlen bosszút áll/hat…)

Azonnal és a legteljesebb eltökéltséggel kell 
tehát cselekedni, hogy az ember (közösség, nép, 
nemzet) ura lehessen sorsának!34

Ha pedig az események láncolata egyszer már el-
indult, még akkor is lehet korrigálni, helyesbíteni, 
az eredeti forgatókönyvön módosítani/fi nomítani, 
ha a dolgok vontatottan haladnak, vagy előre nem 
látható fordulatot vesznek, netán megfenekleni lát-
szanak, amiként az végeredményben a brătianui el-
képzelésekkel 1916 késő ősze és 1919 koratavasza 
között történt. Ismeretes, hogy az augusztus 28-án 
indított román benyomulásra adott válaszként az 
osztrák-magyar csapatok Erich von Falkenhayn 
vezetésével szeptember végén ellentámadásba 
mentek át, dél-kelet felől August von Mackensen 
tábornok német hadai indultak el Bukarest irányá-
ba, és 1916. december 5-én el is foglalták a román 
fővárost.35 A fi atal román királyság harapófogóba 
került, a kormány és az udvar Iaşi-ba menekült, 
s bár a román hadsereg a Kárpát-könyökben 1917 
július/augusztusában három csatában (Mărăşti, 

33 Lásd Robin G. Collingwood: A történetírás termé-
szete, tárgya, módszere és értéke. In uő: A történelem 
eszméje. Budapest, 1987, Gondolat Kiadó, 383–384. (az én 
kiemelésem! – B.-K. B.)
34 Prendre son destin en plein main (erős kézzel kell meg-
markolni a sorsot) mondja erre a francia.
35 Lásd erről Erich von Falkenhayn: Der Feldzug der 9. 
Armee gegen die Rumänen und Russen, 1916-17, Berlin, 
1921., E. S. Mittler; Nagybaczoni Vitéz Nagy Vilmos: 
A Románia elleni hadjárat 1916–1917. (Második és 
bővített kiadás) I. kötet, Erdély. A M. Kir. Honvédelmi 
Minisztérium kiadása. é. n.; Julier Ferenc: 1914–1918. 
A világháború magyar szemmel, Budapest, Magyar Szemle 
Társaság, 1933
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Mărăşeşti, Oituz)36 is vitézül helytállt, mégis Ionel 
Brătianu 1916 augusztusi rémálmai sejlettek föl a 
román államiság összeroppanásáról. Tudjuk, nem 
így történt, a (hadi)szerencse megfordult, a Köz-
ponti Hatalmak ármádiái 1918 őszén egymás után 
tették le a fegyvert, Oroszország az 1917-es októbe-
ri forradalom folyományaként már egy év óta meg-
szűnt hadviselő fél lenni. Más szóval a Közép- és 
Dél-kelet-európai fronton hatalmas geostratégiai 
űr keletkezett, amelyet (a lengyel egység helyre-
állítása mellett, azzal mondhatni párhuzamosan) 
csupán egyetlen ésszerű módon lehetett betölteni: 
a román hadsereg energikus újjászervezésével és 
masszív nyugat-európai (francia) hadfelszereléssel 
való ellátásával. Vagyis, következésképp: Románia 
egyenrangú (katonai) szövetségesként való (újra)
elismerésével! Csakhogy volt (maradt) egy óriási 
(államjogi, diplomáciai és persze morális) bökke-
nő: az 1918. május 7-i megalázó bukaresti béke a 
Marghiloman-kormány általi aláírásával Románia 
formálisan megszegte az Antanttal 1916. augusz-
tus 17-én ugyancsak Bukarestben kötött „titkos 
szerződés” egyik legfőbb kitételét, miszerint sem-
milyen esetben sem köt különbékét! Ennek további 
következményeként, jóllehet szinte minden geostra-
tégiai adu Brătianu kezében volt, s az elképesztően 
kifi nomult taktikai érzékű román államférfi  hajszál-
pontosan tudta, hogy az idő neki dolgozik, a ro-
mán diplomáciának nem csupán azt kellett elérnie, 
hogy régi/új nyugat-európai szövetségesei (főként 
a látványos politikai győzelme ellenére valójában gaz-
daságilag, s emberanyagában a szó szoros értel-
mében kivérzett Franciaország) ráébrendjen „igazi” 
(valós, nyers) geopolitikai érdekeire, hanem a követ-
kezetesen makacs román érdekérvényesítő törek-
véseket – s kivált azok semmire tekintettel nem 
lévő kíméletlen brutalitását – is el kellett fogad-
tatnia. Lehetőleg még azelőtt, hogy a legnagyobb 
történelmi rivális – Magyarország – képviselői 
is szóhoz jussanak a párizsi békekonferencián… 
Ahogy mondani szokás: „le kellett velük nyelet-
ni a békát”! Emellett, valljuk be, nyugat-európai 
beidegződésekkel Brătianu manőverei, időhúzó 
taktikája, fölényeskedő, kioktató stílusa, olykor a 
pökhendiségig elmenő arroganciája meglehetősen 
sok ellenérzést keltett brit és francia partnereiben 
(leginkább Clemenceau francia kormányfőben, 
a békekonferencia elnökében), olyannyira, hogy 
hovatovább úgy tetszett: a román diplomácia zsák-
utcába jutott, legalábbis kátyúba került. Magyarán: 
veszélybe kerül(het)tek a tűzön-vízen át megva-

36 Dicţionar cronologic, 163.

lósítandó célkitűzések. Ráadásul a legfőbb tárgyaló 
partnerei szemében napról-napra ellenszenvesebb 
színben feltűnő román kormányfő nem tudott an-
golul, ami leginkább a franciául nem beszélő Wil-
son esetében minősülhetett hátránynak…

*

Ebben a történelmi pillanatban – egészen pontosan 
1919. március 5. és április 16. között – került sor 
Mária királynő (Queen Marie, Regina Maria) pári-
zsi és londoni követjárására.

S hogy mit és hogyan végzett, mit és milyen kö-
rülmények között cselekedett, miként korrigálta 
Brătianu és közvetlen munkatársai, és utasításait 
szolgai módon végrehajtó feltétlen bizalmasai (Ni-
colae Mişu37 és Victor Antonescu38 londoni, illetve 
párizsi nagykövetek) ott és akkor hibának minősü-
lő csökönyösségét, merevségét, és kíméletlenségét, 
milyen határozott fellépéssel (olykor ellenálhatat-
lanul nőies praktikákkal) nyerte el a legfőbb dön-
téshozók (Clemenceau, Lloyd George s főként Tho-
mas Woodrow Wilson) rokonszenvét, s mi (sokkal) 
több: Románia iránti politikai jóakaratát, vagyis ho-
gyan aknázta ki „a valóságban benne rejlő lehető-
ségeket” (Bibó); egyszóval mit tett választott hazája 
érdekében,39 az – sok egyéb érdekesség, s mindeddig 
homályban maradt részlet, összefüggés mellett – 
kiderül ebből a könyvből.

Olvassák fi gyelemmel! Megéri. Hiszen főszereplő-
je, Mária királynő, első monográfusa, Mabel Potter 
Daggett (tudtán kívül Eminescu Esticsillagára hajazó) 
szavaival: „olyan tünemény volt, aki felkavarta, és 
varázslatos géniuszával ámulatba ejtette a világot”.40

37 Rövid életrajzát lásd Koszta 2010, 28. (a 48. számú 
jegyzetben.)
38 Rövid életrajzát lásd Koszta 2010, 27. (a 41. számú 
jegyzetben.)
39 A román politikai élet két tagadhatatlanul legerősebb 
személyiségének Nagy-Románia megteremtésért végzett 
oeuvre-jét így hasonlította össze egy angol ismeretterjesz-
tő kézikönyv szerzője: „The long drawn-out negotiations 
in Paris which were to shape the fi nal form of the Peace 
Treaties found Rumania in a very unfavourable position. 
The forceful personality of I. Bratianu, who put forward 
excessive and unreasonable demands of the Rumanian 
troops in Hungary, who requisitioned and transferred 
great quantities of railway and other materials to the 
Old Kingdom, estranged many of Rumania’s friends. In 
spite of that, and thanks to the intervention of Queen Marie, 
Rumania emerged as the greatest and most populous of all 
Balkan States.” Lásd C. Kormos: Rumania. Cambridge, 
1944, University Press (British Survey Handbooks 2), 72. 
(az én kiemelésem!– B.-K. B.)
40 Idézi Koszta 2011
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Veres Péter

A nemzetépítő Veres Péter
Megtiszteltetés számomra, hogy a XX. századi ma-
gyar parasztság jelképévé vált kiváló író és politi-
kus, a nemzetépítő és nemzetmentő férfi  legendás 
alakját fölidézhetem, méltathatom.

Veres Pétert én falusi parasztgyerekként; csalá-
di összejöveteleken, tanyázásokon hallottam em-
legetni. Félve dicsérték és suttogva mondták róla, 
hogy Rákosiék kimarták a politikából, mert különb em-
ber volt mindegyiküknél. Azok nem tűrték soká, hogy 
egy csizmás paraszt dirigáljon és szónokoljon nekik… 
1956 lélekemelő napjaiban új remény ébredt Dózsa 
népében. Hallották, hogy Péter ismét színre lépett. 
Ő beszélt a Bem szobornál… Pár napig lángolt a 
lelkünk, azután megint fájó csönd következett… 
Ekkoriban kezdtem olvasni műveit, s a „Mit ér az 
ember, ha magyar” c. könyvével fölvillanyozott; mert 
egy parasztfi úhoz írt leveleivel, nekem is üzent.

A hatvanas évek közepén, a Bölcsészkar diákok-
kal zsúfolt előadótermében láttam és hallottam először. 
Szálfatermetű tanárunk, Czine Mihály kísérte az előadói 
asztalhoz a takarosan; szürke ruhába, nyakig gombolt fe-
hér ingbe öltözött, középtermetű, szelídarcú, bajszos pa-
rasztot, akit nagy reverenciával köszöntött és mutatott 
be nekünk. Csizmás, csorvási nagybátyáimra emlékezte-
tett, s mielőtt megszólalt volna, már a szívembe zártam. 
Amikor pedig elkezdett beszélni a magyar társadalom 
minket is foglalkoztató jelenségeiről, az ország gond-
jairól, közös feladatainkról, már nem csak az én szívem 
dobogott vele. Magával ragadta a hallgatóság zömét. Az 
ideológiailag szigorúan ellenőrzött egyetem falai közé – 
ízes tájszólásával; okos, világos és sokrétű előadásával 
– behozta a való életet. Kérdések özönét váltotta ki, vita-
partnerekre is talált. Egyenrangú félként bánt velünk. 
Érdeklődéssel fi gyelt mindenkire, mindig türelmesen 
válaszolt, vitázott. Lenyűgöző ismeretanyagát, élet-
tapasztalatát érzékeltük, ám szellemi fölényét sohasem 
fi togtatta. Ez eléggé szokatlan volt e teremben. Embersé-
ge, tudása, természetes intelligenciája átszivárványozta 
a közönséget. Délután kezdődött, de este kilenckor alig 
tudtuk berekeszteni a találkozót. Ezután ismerősként ke-
restem vele a találkozást, részt vettem Kiss Ferenc meg 
Czine tanár úr szemináriumán, olvastam a lapokban 
megjelent írásait, könyveit. Ismerkedtem vele…

Veres Péter 115 éve, 1897. jan. 6-án Balmazújvá-
rosban, szerelemgyermekként született. A kötele-
ző négy elemi után dolgoznia kellett; volt kisboj-
tár, napszámos, alkalmi mezőgazdasági munkás, 
részes arató, majd a vasútnál pályamunkás. Részt 
vett az alföldi agrárszocialista mozgalmakban, tag-
ja lett a Földmívelő Egyletnek, melynek könyvtá-
rában szerezte meg műveltségének alapjait. 1919-
ben megnősült. Élete párjával, Nádasdi Juliannával, 

1946-ig Kadarcs utcai kis házukban laktak, gya-
rapodó családjukkal. Szorgos paraszti és szellemi 
munkás volt. Istenáldotta tehetségének és szorgal-
mának köszönhetően íróvá nevelte önmagát. Írói 
pályáját az alföldi parasztok életét feltáró szocio-
gráfi ája (Alföld parasztsága, 1936.), majd (Számadás, 
1937.) c. önéletrajzi jellegű könyve alapozta meg. 
Nagy Lajos, Móricz írtak róla, Püskiék kiadták, a 
népi írók alakuló tábora befogadta. A 30-as évek-
ben a Századunk, a Korunk, a Válasz, a Kelet Népe, 
s más folyóiratok is közölték cikkeit, elbeszéléseit. 
Szenvedélyes hangú publicisztikai írásokban nyil-
vánított véleményt a kor legégetőbb társadalmi 
kérdéseiről (földkérdés, német veszély, népi-ur-
bánus ellentét, nemzete sorsáért érzett felelősség), 
ami miatt támadták, olykor bántalmazták is a ra-
dikális írót. József Attila: Hazám c. költeményének 
egyik versszaka eredetileg úgy szólt: „De férfi t, 
mint Veres Pétert,/ ki gondra bátor és okos,/ és nem 
szorongva fal be ételt/ a közigazgatás botoz.” Halha-
tatlanná így nemesült:„S a gondra bátor, okos férfi t,/ 
ki védte menthetlen honát,/ mint állatot terelni értik,/ 
hogy válasszon bölcs honatyát.” Veres Pétert, a népi 
mozgalom egyik hangadóját, 1937-ben a Márciusi 
Front alapítói között találjuk. A híres 1943-as Szár-
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szói Találkozón kiegyensúlyozó szerepet játszott a 
népiek táborában, csakúgy, mint 1945-től 1949-ig 
a Nemzeti Parasztpárt elnökeként. Németh László, 
a nemzet vezetőjének egyedül őt fogadta volna 
el, akárcsak pár év múlva az ország parasztsága. 
Született néptribun volt, aki rendkívüli szónoki 
képességével, őszinte beszédével, majd’ minden 
fórumon megnyerte hallgatóságát. Parasztnépét a 
nemzetbe integráló szelíd, szívós, határozott kiál-
lásával, öntudatos fellépésével, erőt adott. Erőt, a 
vesztett háború és az elsőnél is szörnyűbb, idegen 
elnyomással tetézett, második trianoni csapás át-
vészeléséhez, az ország talpra-állításához. Hallat-
lan tekintélyének, türelmének és híveinek köszön-
hető, hogy a baloldali NPP, pártszakadás nélkül 
túlélte a moszkoviták aknamunkáját, s a kommu-
nisták fi ókpártja szerepéből is kitört. Növekvő 
népszerűségét rivális politikustársai nehezen tűr-
ték, Rákosiék sápadoztak tőle. A koalíciós partne-
rek 1947-48-ban szövetkeztek ellene. Neki, a volt 
„közlegénynek” ajánlották föl a honvédelmi mi-
niszteri posztot, az általa igényelt földművelésügyi 
tárca helyett. Végül ezt is vállalta: „Aki dudás akar 
lenni, pokolra kell annak menni!”. Becsülettel szol-
gált, s átvészelte a „pojácás” megalázásának szánt 
hadügyi évet, sőt a likvidálására irányuló merény-
leteket is. A legnagyobb csapás ezután, a ma ismét 
aktuális Paraszti jövendő miatt érte. Ebben az – 1948 
elején, sebtében írt – művében fölvázolta a kis- és 
középbirtokosságra, a HANGYA típusú szövet-
kezésre épülő mezőgazdaság; a magyar falu és a 
parasztság, általa óhajtott jövőjét. A kommunisták 
hevesen támadták könyvét, amely a paraszt-létfor-
mától idegen kolhoz-rendszer elhárítására szüle-
tett. A honi földosztás atyja; az új, vagy újjáéledő 
kis- és középparaszti gazdaságok nagyüzemekbe 
olvasztásának, ill. államosításának a gondolatát 
sem bírta elviselni. Azután 1948 aug. 20-án, hírhedt 

kecskeméti beszédében, a diktátorrá vált Rákosi – 
minden korábbi megállapodást, ígéretet fölrúgva 
– a kolhozosítás programját hirdette meg. Beszédé-
ben Veres Pétert élesen támadta, kikényszerítette a 
politikából, így ő „a paraszti alkalmazkodás vonalán” 
visszatért az irodalomba. Egymás után (1950, 1952) 
két Kossuth-díjat adományoztak neki, s 1954-57 
között az Írószövetség elnöke. Őrző a strázsán, aki 
állandó perlője volt a tékozló hatalomnak, védel-
mezője a magyar hagyományoknak, értékeinknek. 
Az októberi forradalom után számára is tartós szi-
lencium következett, de haláláig a nemzet élő lelki-
ismerete maradt.

„A népi írók mozgalma és művelődéspolitikája” 
című diplomamunkámban – a népi írókat elítélő 
1958-as párthatározattal szemben, tényekkel alá-
támasztva – bizonyítottam, hogy a demokratikus 
magyar művelődéspolitikát éppen ők, Veres Péter 
és társai alapozták meg. Példájuk nyomán az Eöt-
vös Kollégiumban Kisfalu-és Tanyakutató Csoportot 
alakítottunk, amelyben részt vettek fővárosi és ha-
táron túli diáktársaink is. A felkészítő munkába si-
került megnyernünk Illyés Gyulát és Flóra nénit, 
még halála előtt Veres Pétert, támogató-előadóként 
pedig Erdei Ferencet. 1970-es másfél hónapos so-
mogyi kirajzásunk, munkánk eredményeiről a Va-
lóság közölt összeállítást. Életre szóló emlék marad 
ez is, csakúgy, mint az 1971 tavaszán, az Egyetemi 
Színpadon szervezett Veres Péter emlékműsorunk. 
Akkor a Falukutató Csoport vezetőjeként méltat-
hattam őt; „aki példaképe marad szellemi örököseinek, 
a nemzethű magyar ifjúságnak.” Hálás vagyok, hogy 
négy évtized múltán ismét szólhattam róla, amikor 
életműve, nemzetépítő munkássága immár beke-
rült a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumá-
ba; Magyar Örökség.

Bakos István
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Veres Péter

Feljegyzés Veres Péter művei, életútja értékeléséhez
Nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy Veres Péter 
életművét a Bíráló Bizottság Magyar Örökség díj-
jal tüntette ki. A 20. század egyik legtisztább lelkü-
letű magyar alkotóját, gondolkodóját tisztelhetjük 
benne. Emberi tisztessége is szinte egyedülálló a 
maga nemében. Társadalomtörténeti helyzetét 
eleve meghatározták külső tényezők. Az egyéni 
magatartását dicséri, hogy a gerinctörő kénysze-
rek elől mindig következetesen kitért. Nem volt 
véletlen, hogy 1956. október 23-án a Bem szobor-
nál az ő beszédével indult a történelmi viharrá 
váló gyűlés. Születése determinálta, hogy a ma-
gyar agrárszegénység érdekeit képviselje. Sors-
szerűen kereste helyét, küldetését. Politikatörté-
netünk jellegzetessége, hogy a harmincas évek 
hazai szociáldemokrata mozgalmában nem talál-
ta / nem találhatta meg a helyét. Mind a paraszti 
lét iránti elkötelezettségét, mind a patriotizmusát 
fokozódó gyanakvással, idegenkedéssel fogad-
ták – mind a szociáldemokraták világában, mind 
a hatalomra törő Kommunista Párt vezetői. Élete 
végéig csak az irodalom eszközeivel teljesíthette 
ki világlátását. Politikai érdekérvényesítési, szer-
vezési kísérleteit haláláig minden politikai rezsim 
ellehetetlenítette.

Sajnálatos, hogy a hazai közvélemény túlnyomó 
része pártállástól, világnézeti hovatartozástól füg-
getlenül mendemondák, előítéletek alapján köze-
lített személyéhez, irodalmi műveit, tanulmányait 
úgy utasították el, hogy nem is ismerték sem a tar-
talmát, sem a jelentőségét!

Az egyik ilyen visszatérő balhiedelem volt, 
hogy ő „irányította” volna 1944 őszétől a kasté-
lyok, udvarházak felszámolását, kirablását. Tudni 
való, hogy 1944 nyarán bevonultatták a Magyar 
Királyi Honvédséghez, és a front már részben a 
Dunántúlon volt, amikor korára és egészségi ál-
lapotára tekintettel leszerelték, akkor már nem is 
térhetett haza, Balmazújvárosba. Lakóhelye már a 
front másik oldalán volt. Budapesten kellett meg-
húznia magát, a Bethesda Kórház fogadta be, ott 
élt 1945 februárja végéig, amikor is meghívták 
Debrecenbe, ahová március derekán jutott el. Saját-
ságos módon az Ideiglenes Nemzeti Kormányban, 
illetve a Nemzetgyűlésben nem kapott igazi, je-
lentős funkciót. Mindeközben 1944-től mindenütt, 
ahol a szovjet Vörös Hadsereg megjelent, a szovjet 
katonaság politikai szervezete tervszerűen moz-
gósította a lumpenelemeket a helyi rombolásra, a 
műemléki értékű világi objektumok kifosztására, 
tönkretételére. Rögzítenünk kötelességünk, hogy 
fi zikailag is, történelmileg is képtelenség lenne fel-

tételezni, hogy Veres Péternek a romboláshoz bár-
mi köze lehetett volna.

Külön gúnyolódás tárgya az is, hogy elvállalta 
a Honvédelmi Minisztérium vezetését. A furcsa 
politikai döntés hátterét, körülményeit a közvéle-
mény egyáltalán nem ismeri. Az 1945. évi őszi vá-
lasztások után kialakult koalíciós kormányzásban 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, illetve 
az Újjáépítési Minisztérium került a Veres Péter ve-
zette Nemzeti Paraszt Párthoz. Keresztury Dezsőt 
jelölték, és be is iktatták a VKM miniszteri székébe. 
Amikor Keresztury eredményesen tevékenykedő 
miniszterként érzékelte Rákosiék egyházellenessé-
gét, a történelmileg kialakult egyházi iskolarend-
szer tervezett államosítását, lemondott. A Nem-
zeti Paraszt Párt vezetőit terhelte az új miniszter 
jelölésének kötelessége. Tamási Áront kandidálták 
utódjául, mert tudták, hogy a baloldal számára el-
fogadható, ám független személyiség, aki a nyu-
gati kapcsolatainkat is felvirágoztathatná, mivel 
kitűnően tudott angolul, az Egyesült Államokban 
élt éveken át. Kiváló angolszász kapcsolatai voltak. 
Mindezek mellett közgazdasági, pénzügyi kép-
zettsége is volt. Tudták, hogy hívő katolikus, szo-
ros barátság fűzte egész életén át Márton Áronhoz, 
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a legendás szerepű erdélyi püspökhöz. (Tamási 
Áron nagybátyja is még az első világháborút meg-
előző időben gyulafehérvári kanonok, majd nagy-
prépost volt.) A székely író jelölését, személyét 
Mindszenty József hercegprímás nem fogadta el. 
(Az akkori szokásjog szerint csak római katolikus 
egyént jelölhettek a VKM élére, de a kormányala-
kításra javaslatot tévőknek előzetes prímási egyet-
értést kellett biztosítaniuk.) A prímási vétó után a 
kisgazdák vették át a tárcát, és tüstént jelölték Or-
tutay Gyulát, aki azonnal meg is kapta a herceg-
prímási jóváhagyást. Rákosiék körömszakadtig 
ragaszkodtak, hogy a Nemzeti Paraszt Párt vállal-
jon másik tárcavezetést, ám egyik koalíciós partner 
sem volt hajlandó bármely más minisztériumot át-
engedni. Veres Péternek kényszerűen el kellett fo-
gadnia a honvédelmi tárca vezetését. Akkor még 
joggal reménykedett abban, hogy miniszterként is 
és pártja vezetőjeként a koalíciós üléseken védheti 
népe érdekeit.

Szellemi függetlenségére, sajátos magatartásá-
ra jellemző, hogy a HM minisztereként írta meg, 
és adta ki a Paraszti jövendő című könyvét, amely 
élesen szembe helyezkedett a kolhozosítással, az 
állami gazdaságok paraszti birtokterületeket beke-
belező fejlesztésével. A paraszti, családi birtokok, 
a családi kisüzemek, kis gazdaságok – az európai 
párhuzamokat is fi gyelembe véve – fejlődőképes-
ségéről, távlati fejlesztési lehetőségeiről adott át-
fogó képet. Ugyan a kommunista vezetők közéleti 
botrányt nem robbantottak ki, de heves bírálatok-
kal illették, egyben a könyv terjesztését körmön-
font módokon akadályozták. A könyvtári hálózat-
ból gyorsan el is tűntették. Mából visszatekintve 
Veres Pétert igazolta a történelem. Lengyelország 
volt az egyetlen a szovjet érdekszférába tartozó 
állam, amelyik a paraszti gazdaságokat nem volt 
hajlandó a sztálini módszerekkel felszámolni. Elég 
Ausztriát, Német- és Franciaországot, Dániát, Hol-
landiát említeni, hogy megértsük, a családi gazda-
ságok hordozói lehetnek jóléti államok gazdasági, 
társadalmi, kulturális fejlődésének. Az 1945 utá-
ni szellemi életben senki nem volt ennyire bátor, 
hogy a fordulat éve kibontakozása idején szembe 
szálljon a diktátori ideológiával.

Politikai tevékenységét megmérgezték azzal is, 
hogy a minisztériumi munkatársai és a Nemzeti 
Paraszt Párt politikai funkcionáriusai közé a Kom-
munista Párt titkos tagjait építették be. A sárospa-
taki Comenius Tanítóképző Főiskolán, 1964-ben 
tartott előadásán az egyik ilyen beépített embert – 
aki Veres Péter beszédéhez kapcsolódó hozzászó-
lásában el is dicsekedett egykori megbízatásával, 

pártbeli kettős munkájával – 1964-ben nyilvános 
válaszában Péter bácsi szelíden megszégyenítette, 
majd ismertette, milyen módszerekkel gyakorol-
tak reá nyomást Rákosiék. Akkor mondta el elő-
ször nyilvánosan, hogy kétszer is rágyújtották a 
tartózkodási helyét. Utóbb a két történetet meg is 
írta. (Az első alkalommal a HM bakonyi vadász-
házát gyújtották rá. Veres Péter maga értesítette 
éjjel a tűz észlelésekor a tűzoltóság ajkai, illetékes 
parancsnokát, aki a következő nap délre vonult ki 
szerkocsijaival. A második alkalommal miniszteri 
dolgozószobájában okoztak tüzet. Ennek a máso-
dik esetnek magyarázata olyan gyermeteg volt, 
hogy nem tudták palástolni, hogy „koncepciós 
tűz” keletkezett. Azonnal lemondott, visszavonult 
a kormányzati munkából.

Sárospataki múzeumigazgatóként két alka-
lommal is szállóvendégül a lakásomon fogadhat-
tam. Az egyik ilyen alkalommal a vacsorájáról is 
gondoskodnom kellett. Az akkori kisváros egyik 
vendéglőjének alkalmazottai jóval záróra után 
is (éjszakai munkájuk közben) lelkesen ellátták. 
A Nemzeti Paraszt Párt hajdani borsodi, zempléni 
vezetői barátként kísérték. A vacsora alatti bizal-
mas beszélgetésben megrendítő kritikát mondott a 
kádári agrárpolitikáról, a falusi lakosság minden-
napjainak állami / politikai kezeléséről. Ennek so-
rán nagyon szomorúan panaszolta el, hogy mind a 
Rákosi féle, mind a kádári vezetés minden fejlesz-
tést, iskolatelepítést megtagadott szülőhelyétől, 
Balmazújvárostól. A tisztes mezővárost megbün-
tették miatta, útját állták, hogy a helyi tehetségek 
kibontakozhassanak, netán a helyi tradíciót foly-
tatva, Veres Péter híveiként be tudjanak kapcso-
lódni az ország életébe.

Veres Péter jellemének értékelésére rögzítenem 
kell egy sajátos esetet, amikor hivatalos megbízatás 
alapján hozzá kellett fordulnom. Az 1960-as évek 
derekán hazánkkal szemben nemzetközi támadás 
indult a múzeumi műkincsek, levéltári források 
birtoklása ügyében. A művelődési kormányzati 
vezetők közül azok, akik nemzeti felelősséget hor-
doztak, joggal aggódtak, hogy a kádári vezetés a 
magyar érdekeket feláldozhatja az internacionaliz-
mus oltárán. Konspiratív módon előkészületeket 
tettek, hogy lehetőséget teremtsenek arra, hogy 
egy kedvezőtlen felső döntést ellensúlyozni lehes-
sen. Attól kellett tartani, hogy az 1918 óta képviselt 
álláspontot ebben az ügyben is feladhatják. A mú-
zeumok irányításának az egyik vezetője megszer-
vezte, hogy a közélet független, a pártvezetés által 
feltétlenül akceptált személyiségeit keressük meg, 
bizalmasan avassuk be a felmerült problémákba, 
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kérjük fel, hogy szükség esetén összehangoltan, 
tájékozottan interveniálhassanak. Személy szerint 
nekem vált kötelességemmé, hogy Veres Péterrel 
megbeszélést folytassak. Telefonon felhívtam, ta-
lálkozót kértem, a témát is megjelöltem. Azonnal 
fogadott a Gárdonyi Géza utcai lakásán. Hosszú 
beszélgetést folytattam vele. Ismertettem a követe-
léseket, részletesen elmagyarázhattam, hogy a ma-
gyar közgyűjteményi vagyon, a nemzet kulturális 
örökségének milyen hatalmas hányadát érinti a 
jogszerűtlen, soviniszta indítékú akció. Figyelme-
sen meghallgatott. Előadásom után rengeteg kér-
dést tett fel, amelyek színvonala ugyan zavaróan 
egyenetlen volt, de mindezekre igyekeztem fegyel-
mezetten megfelelni. Kissé zavarba is estem, amit 
észrevett. Megszakította feleleteim sorát. Biztosí-
tott, hogy érti, miről van szó, de ismeri az appa-
rátus embereit, gondolkodásukat. Ő a „fejükkel” 
gondolkozva azokat a kérdéseket teszi fel, amivel 
egy esetleges kezdeményezését fogadnák. Kime-
rítően megválaszoltatta valamennyi felkészülési 
kérdését. Majd kijelentette, érti a helyzetet, feltét-
lenül vállalja, hogy országgyűlési képviselőként 
is, de különösen a parlamenti Kulturális Bizottság 
tagjaként nyilvánosan állást foglal, de – ha szüksé-
ges – személyesen megkeres személyeket a legfelső 
politikai vezetők közül. Ezt követően kijelentette, 
az eset olyan, amit ki kell értékelnie külön is.

– Tudod – fordult hozzám – két nagy baj van. Ká-
dár ugyan puritán ember, azonban nemzeti kérdésekben, 
ügyekben vak és süket! Ez nagyon megnehezíti minden 
fontos nemzeti kérdés tisztességes elintézését. A máso-
dik baj még nagyobb. A gilisztaemberek korát éljük!

Ezt a kifejezést addig nem hallottam, nem is ol-
vastam hasonlót sem. Kérdően tekintettem reá, de 
kértem is, hogy kifejezését magyarázza meg.

Szívélyesen fogadta a kérésem. Feloldotta tö-
mör kijelentését. Folytatta a helyzet elemzését.

– Nézd! Az államapparátusban és a politikai életben 
három típusú személy működik, ugyan néhány kivételt, 
elvétve, találhatunk szerencsére. Sokaknak nincsen sem 
fejük, és nincsen sem gerincük. Akinek gerince van, an-
nak a feje hiányzik. Ha valakinek feje lenne, nincsen 
gerince. Így foglalta össze tömören a korszak jel-
lemzését. Rámutatott, hogy a minisztériumok, az 
országos főhatóságok és a középszintű intézmé-
nyek, hivatalok működését, napi és távlati dönté-
seit mindez rendkívüli mértékben kedvezőtlenül 
befolyásolja. Elemzését végig meghallgatva na-
gyon elgondolkoztam állásfoglalásán. Nem csak 
az igazságát fogtam fel azonnal, de úgy éreztem, 
olyan súlyú állásfoglalást tett, ami csak ahhoz ha-
sonlítható, amilyen kijelentést Kemény János er-

délyi követ, a későbbi fejedelem, a klasszikus em-
lékiratíró Pázmány Péter kardinálistól az Erdélyi 
Fejedelemség szerepéről, funkciójáról hallhatott, és 
amit később oly plasztikusan rögzített irodalmi ér-
tékű memoárjában. (A „gallérunk mögé…” formu-
lára és szövegkörnyezetére kellett asszociálnom.) 
Úgy érzem, az egykori politika és államigazgatás 
rendkívül találó diagnózisát fogalmazta meg Veres 
Péter. Ebben benne volt a Rákosi- és a Kádár-rend-
szerek káderpolitikájának rendkívül erős kritikája 
is. Meggyőződésem, hogy az 1989 utáni fejlődé-
sünk torzulásai is részben ezzel a problémakörrel 
függenek össze.

Veres Péter életművében, közírói tevékenysé-
gében rendkívül nagyra kell értékelnünk azt, hogy 
abban az időben, amikor az álinternacionalizmus 
örve alatt leplezetlen nagyhatalmi érdekek szerint 
manipulálták a közvéleményt, meg nem szűnt a 
„népben, nemzetben” való gondolkodást szorgal-
mazni. A kultúrpolitikai hatalmasságok nem mer-
ték megvonni a szót tőle, mert tudták, hogy a félre 
állítása elképzelhetetlen, mivel a termelőszövet-
kezetekbe kényszerített szegényparaszti tömegek 
a politikai közéletből való kiszorítottsága után is 
vezérükként tekintenek reá. Aczélék kényszere-
detten tűrték irodalmi munkálkodását, folyama-
tos országjárását, író-olvasótalálkozókon elhangzó 
következetes és mindig erős kritikáját. Ezekben 
kényszerűen csak részproblémákat tett szóvá, ám 
a hosszúra nyúló előadásai csupa, a kor szóhasz-
nálatával szólva „építő kritikából” álltak. Minden 
felszólalása csak bírálatból állt. Napnál világosabb 
volt, hogy a részek elemzésével a nagy egész elhi-
bázottságát, ismétlődő tévedéseit emelte ki, és kö-
vetkezetesen tudatosította mindenkiben, akik oda-
fi gyeltek az írásaira, aki hallgattak a szavára.

Irodalmi munkásságából külön ki kell emel-
nünk azokat a könyveit, amelyek az alföldi, a ti-
szántúli táj és társadalom sajátos gondjaival fog-
lalkoztak. (Az Alföld parasztsága, a Falusi krónika, a 
Számadás is részben ide sorolható.) Ezek a könyvei 
a tudományos kutatás számára ma is forrásérté-
kűek, eredményei relevánsak ma is. Olyan kor-
társi megfi gyeléseket is tartalmaznak, amelyeket 
ma már nem lehet pótolni! A társadalomtörténet, 
a néprajz számára nélkülözhetetlenek, s ma is út-
mutatóak! Munkásságának ezt a részét Györffy 
István is és Tálasi István is a harmincas évektől 
nemcsak igen nagyra értékelték, hanem egyetemi 
előadásaikban, szemináriumaikban folyamatosan 
hasznosították. Amíg magam is egyetemi oktató-
ként tevékenykedtem, folyamatosan a vizsgára ké-
szülők irodalmi jegyzékében tartottam e műveket.



132

Különös értéke volt e műveinek, hogy a birtok- 
és a földaprózódás miatt nehéz helyzetbe került 
agrárszegénység sajátos problémáira ráirányítot-
ta a fi gyelmet. Ez a társadalmi csoport már nem 
birtokolhatott olyan mennyiségű földet, amiből 
gondtalanul megélhetett volna, de az adott körül-
mények között az ipari és a szolgáltató vállalatok 
sem adhattak nekik biztos egzisztenciát. Viszont a 
szükséges agrártechnikai felkészültségük európai 
színvonalú volt. Az utolsó 150 – 200 év hazai poli-
tikai vezetésének, gazdaság- és társadalomvezeté-
sének legnagyobb hibája, hogy ezt a sokra hivatott 
társadalmi csoportot sorsára hagyta. Nem vett tu-
domást arról, hogy csekély pénzügyi támogatás-
sal európai értékű, magas minőségű árutermelést 
folytathattak volna, és a hazai gazdaságot kiváló 
exportalapokhoz jutathatták volna. Ennek tudatá-
ban a szövetkezetesítés után rendszeresen foglal-
kozott agrár- és környezetgazdasági kérdésekkel, 
kritikával. Jellemző, hogy a kádári sajtó olykor az 
írásait igyekezett kigúnyolni, eljelentékteleníteni. 
Csak sajnálnunk lehet, hogy Veres Péter gondola-
tait 1989 után a sokszor dilettánsok kezébe került 
politikai irányítás sem hasznosította. (A magyar 

agrárpolitika nagy tragédiája, hogy táj-, társada-
lom-, agrár- és valóságismeret nélküli – legfeljebb 
budapesti ügyvédi gyakorlatra támaszkodó – po-
litikai dilettánsok kezébe, vagy az állami gazda-
ságok és az óriási álszövetkezetek bűvöletében 
élő apparátcsikok irányítása alá került a földmű-
velési / mezőgazdasági tárca.) Ugyan Veres Péter 
viszonylag korai és váratlan halála óta évtizedek 
teltek el, örökségének ma is érvényes tanulságai 
vannak! Szellemi hagyatéka méltán tekinthető élő 
Magyar Örökségnek!

Veres Pétert ugyan a 20. század eleji társadal-
mi viszonyok elidegenítették szülőföldje egyházi 
szervezeteitől, mégis példás, etikus életet élt. Min-
dig becsülte a népét szolgáló egyházi embereket. 
Szívesen elfogadta egyházi szervezetek meghívá-
sait. Méltó volna arra, hogy a történeti egyházak 
képviselői úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan 
Bellon Gellért püspök temetési beszédében Ve-
res Péter barátját, írótársát, Illyés Gyulát holtában 
megszólította, megkövette!

Budapest, 2012. március 14.

Filep Antal



A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit, 
amikor nem látják. (Henry Ford)

Az utóbbi években a gazdasági elvárások hatásá-
ra a hatékonyság és mérhetőség a kulturális terü-
leten is olyan kulcsfogalmakká váltak, amelyek 
egyre nagyobb hangsúllyal vannak jelen minden-
napjainkban. Mára már a szakma is eljutott oda, 
hogy elfogadja létjogosultságát, sőt egyre gyak-
rabban igényként merül fel a végzett tevékenysé-
gek eredményének számszerűsítése, mutatókkal 
(indikátorokkal!) való alátámasztása, vagy akár a 
befogadókra, használókra, az igénybevevői körre 
gyakorolt hatásának vizsgálata, elemzése.

Úgy gondolom, hogy a minőségbiztosítás első 
látásra igen bonyolultnak – a BMK két modul-
ja után már ember- és munkaközelibbnek – tűnő 
rendszere egy fontos lépés a mérhetőség elérésé-
hez. Azon az úton, amely a nem mérhető, de hasz-

nosból, a mérhető, és kimutatható, hogy miért is 
hasznosig vezet. Számomra a minőségbiztosítás – 
leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy ugyanazt a mun-
kát teljesítjük, amit eddig is, csak tudatosabban és 
tervszerűbben végezve.

Több éves szakmai műhelymunka előzte meg és 
készítette elő azt a 2010-ben megjelent minisztériu-
mi rendeletet, amely megteremtette a törvényi ke-
reteit annak, hogy a közművelődési intézmények 
is beléphessenek a minőségbiztosítás rendszeré-
be, Minősített Közművelődési Intézmény Címre vala-
mint Közművelődési Minőség Díjra pályázhassanak. 
A jogszabály megfogalmazása szerint a Cím és a 
Díj, a közművelődés minőségfejlesztésének alkal-
mazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtó intéz-
ményeknek adományozható.

A rendelet kibocsátását követő év tavaszán je-
lent meg a részletes feltételeket tartalmazó pályá-
zati kiírás, amely a gyakorlatban is lehetővé tette 
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a közművelődési intézmények megmérettetését. 
A pályázat szervezésével, lebonyolításával, vala-
mint a közművelődés minőségbiztosítási rendsze-
rének fejlesztésével megbízott Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus felkészítő 
képzés szervezésével, és az erikaneten közzétett, 
letölthető munkaanyagokkal, többek között szak-
értői team által készített útmutatóval segítette a 
pályázókat a 102 oldalas pályázati dokumentáció 
elkészítésében.

Az első évben pályázni mindig nehéz, hiszen 
egy „úttörő” munkáról van szó, egy új, ismeretlen 
feladatot kell megoldani úgy, hogy nincs meg a ki-
alakult gyakorlat és nincsenek előzetes tapasztala-
tok, amikre támaszkodni lehetne, nincs rutin, ami 
segítene, mindenkinek magának kell kitaposni az 
utat, ami aztán már mindenkinek rendelkezésére 
áll a későbbiekben.

2011-ben huszonegy intézmény vállalta ezt a 
nehézséget, huszonegy előjelentkezés érkezett be a 
kiírás szerinti módon és időben, a Cím elnyerésére. 
A kétlépcsős rendszer szerint, a tavaszi előjelent-
kezéssel még csak pályázati szándékukat jelezték 
a szervezetek, szeptember elején kellett a teljes pá-
lyázati dokumentációt benyújtaniuk. Természete-
sen a két időpont közötti rendelkezésükre álló né-
hány hónap csak gondolkodásra illetve az anyag 
összeállítására volt elegendő, hiszen egy komoly 
és tartalmas előkészítő munka hiányában nem lett 
volna lehetséges a pályázatot ilyen rövid idő alatt 
elkészíteni.

Sajnos úgy alakult, hogy négy szervezet – kü-
lönböző okok miatt – visszalépett, és végül is ti-
zenhét közművelődési intézmény (1. sz. melléklet) 
vállalta a megmérettetést.

1. sz. melléklet
A Minősített Közművelődési Intézmény Címre pályá-
zó szervezetek – 2011
Arany János Kulturális Központ, Nagykőrös
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelő-
dési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, 
Kecskemét
Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Köz-
művelődési Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság, Békéscsaba
Békés Városi Kulturális Központ
Békéscsabai Kulturális Központ
Budapesti Művelődési Központ
Debreceni Művelődési Központ
Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár
Fejér Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár
Klubkönyvtár, Városföld

Kossuth Művelődési Központ, Dabas
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombat-
hely
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofi t Közhasznú 
Kft.
Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár
Szandaszőlősi Művelődési Ház és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény
XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofi t Kft.

Nyolc megyéből és a fővárosból érkeztek be a pá-
lyamunkák (2. sz. melléklet), a legtöbb Békésből, 
Pest megyéből és Budapestről, mindegyik helyről 
három-három.

2. sz. melléklet
Beérkezett pályázatok megyék szerint

Megye Beérkezett pályázat (db)

Budapest 3

Bács-Kiskun 2

Békés 3

Fejér 1

Hajdú-Bihar 1

Jász-Nagykun-Szolnok 1

Pest 3

Somogy 1

Vas 2

A tizenhét szervezet összesen 68 tevékenységgel 
pályázott a címre (3. számú melléklet), leggyako-
ribb aktivitások az információs tevékenység, a képzés, 
kiállítás rendezése és rendezvények szervezése volt.

A Cím elnyerésének feltételeként az önértékelés 
során minimum 60%-os teljesítményt/eredményt 
kellett elérni a választott tevékenység esetén. Itt 
viszonylag nagy különbségek fordultak elő, volt, 
aki éppen csak meghaladta a minimumot, de elő-
fordultak szép számmal 90% közeli értékek is, 
összességében 60-90% között teljesítettek a pá-
lyázók.

A formai ellenőrzést követően került sor no-
vemberben a helyszíni szemlékre, vagyis a pá-
lyázatok tartalmi ellenőrzésére, amelyek során a 
szakértők az intézmények által készített önértéke-
lések helyességét vizsgálták. Az értékelő jelentések 
alapján a Magyar Művelődési Intézetben működő 
Szakmai Minősítő Testület által készített javaslatot 
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1.
Arany János Kulturális Központ, 
Nagykőrös

×   ×  ×       

2.
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Közművelődési Szakmai 
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete

  ×          

3.
Békés Megyei IBSEN Oktatási, 
Művészeti és Közművelődési 
Nonprofi t Kft.

  ×   × ×      

4. Békés Városi Kulturális Központ   ×   × ×      

5. Békéscsabai Kulturális Központ   × ×  ×   ×    

6. Budapesti Művelődési Központ × × × × × × ×   ×   

7. Debreceni Művelődési Központ ×  × ×         

8.
Együd Árpád Kulturális Köz-
pont, Kaposvár

 × × × × ×  ×     

9.
Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont

×      ×  ×    

10. Klubkönyvtár, Városföld     ×    ×    

11.
Kossuth Művelődési Központ, 
Dabas

   × ×        

12.
Marczibányi Téri Művelődési 
Központ

× × × × × ×   ×   ×

13.
Megyei Művelődési és Ifjúsági 
Központ, Szombathely

× × × × × × ×   ×  ×

14.
Művészetek Háza Gödöllő Non-
profi t Közhasznú Kft.

×   × × ×   ×    

15. Nagy Gáspár Kulturális Központ ×   × × ×    ×  ×

16.
Szandaszőlősi Általános Isko-
la, Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

     ×       

17.
XIII. kerületi Közművelődési 
Nkft.

     ×       

 68 8 4 9 10 8 12 5 1 5 3 3

3. számú melléklet
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jóváhagyva Szőcs Géza államtitkár valamennyi pá-
lyázót méltónak tartott a Cím elnyerésére.

Kiemelkedő teljesítményükhöz és sikeres mun-
kájukhoz ez úton is gratulálunk! A Minősített Köz-
művelődési Intézmény Cím viselésére három éven 
keresztül jogosultak a nyertesek, és lehetőségük 
van a továbblépésre, pályázhatnak a Közművelő-
dési Minőség Díjra.

Komjáti Gabriella

Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ

Miért szerethető a minőségbiztosítás a vasvári Nagy 
Gáspár Kulturális Központban?
Mert már 1964-ben láthatóan közünk volt hozzá, 
mint ahogy az látszik az alábbi levélrészletből: Amit 
én jónak látok programjában, s egyetérthetek vele, a kö-
vetkező mondat, mely a nagy célt kivihető közelbe hoz-
za: „Nem rendkívüli dolgokat kívánunk megvalósítani… 
Ehhez sem tárgyi, sem személyi adottságaink nincsenek. 
Azt akarjuk bebizonyítani, hogy az adott lehetőségek ki-
használása növelhető.” A vasváriak tervezésében az a ro-
konszenves, hogy nem új lehetőséget követelnek, ami egy 
módja a felelősség eltolásának, hanem az adottakat akarják 
élettel megtölteni.” (Németh László levele a vasvári 
művelődési ház igazgatójához, az 1964. évben)

És milyen nagy dolog az, hogy éppen Németh 
Lászlótól származik a levél.

Tapasztalatom szerint a közművelődés, a kö-
zösségfejlesztés lényegi vonása, hogy az emberek-
hez könnyebb úgy utat találni, ha van egy közös 
nevező. Németh László életművének, és benne a 
hangsúlyos helyet elfoglaló minőség fogalmának a 
kollégáimhoz közelítése akkor kezdődött, amikor 
a fenti idézettel megismerkedtek. Ez által közvet-
len kapcsolatba kerültek az íróval, hiszen ő abba 
az intézménybe írt levelet, amelynek ők a dolgozói. 
A levél és a felismerés mozgósító erővel bírt. Máris 
érdekelte őket a szerző több gondolata.

A „minőség” minden emberi tevékenység tekin-
tetében központi kategória Németh László gondolat-
világában. Szerinte a minőségnek az életet – annak va-
lamennyi megnyilvánulását – szabályozó legfőbb elvnek 
kell lennie. „Kultúra”-fogalma úgyszintén egyezik a 
század modern felfogásaival. A kultúra – írja példá-
ul már 1928-ban – „nem tudás, nem művészi produkció, 
hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercso-
port minden tagjának belső mágnese, irányítója.”

Németh László gondolkodói világképének 
kulcskérdése: Az összefüggések teljességének az 
igénye. A rész, az egésztől különálló vagy leválasz-
tott rész csonkaságának a fölismerése.

Az életünket, társadalmi környezetünket stb. 
meghatározó (és kifejező) páros – látszólag ellentétes 
– alapfogalmak, a fi lozófi ai, társadalomtudományi, 
politikai stb. alapkategóriák az ő gondolkodásában 
nem válnak ketté, nem polarizálódnak. Minőség és 
mennyiség, anyag és szellem, individuum és kollek-
tívum, személyiségközpontúság és szociális elköte-
lezettség, népiség és urbánusság, konzervativizmus 
és – igen – liberalizmus, magyarság és európaiság 
egymást feltételező kettősségei (végső soron tehát a 
történelmi gyökérzetű „haza és haladás”-eszme tár-
sadalmi és szellemi alapvariánsai) az ő gondolkodá-
sában nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. 
A Németh-életmű belső feszültsége és erőteljes su-
gárzása, Németh László gondolkodásának drámai-
sága éppen abból a rendkívüli erőfeszítésből, sok 
évtizedes szellemi küzdelemből fakad, amellyel ő 
a XX. századi magyarság és európaiság leglényege-
sebb sorskérdéseit a megoldhatóság igényével, hité-
vel és hitelével összekötni, összeolvasztani, szinté-
zisbe hozni igyekezett.

A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Kon-
cepciója fő vezérlőfonala a minőség.

Minőségbiztosítás: A minőségirányításnak az 
a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére 
összpontosít, azt illetően, hogy a minőségi köve-
telmények teljesülni fognak. (A közművelődési fo-
galomtár defi níciója letölthető: www.erikanet.hu.)

Miért kell a minőségbiztosítás? Azért mert a 
minőségi elvárások tudatosulnak. A folyamatban 
résztvevőt racionális tervezésre ösztönzik. A mun-
ka természetes velejárója lesz a mérés, a mutatók 
(indikátorok) használata, és ezek eredményekép-
pen folyamatosan javul a minőség.

A Nagy Gáspár Kulturális Központ miért tartotta 
fontosnak a megmérettetést, és miért tartja fontos-
nak a folyamatos minőségfejlesztő munkát?

A közművelődésben évtizedek óta egymásnak 
feszülnek a nézetek, hogy lehet-e mérni a közös-
ségfejlesztési folyamatokban az eredményeket. 
Azok is, akik ezt vitatják, be kell, hogy lássák, a 
mérhető rendszerek alkalmasak rá, hogy velük ér-
velni lehessen azok számára is, akik nem szakava-
tottjai a közművelődésnek.

Ugyanakkor itt tartom fontosnak leszögezni, 
hogy nem érdektelen Einstein lényegre mutató vé-
leménye, miszerint: „Vannak dolgok, amelyek meg-
számlálhatók, de nem számítanak, és vannak dolgok, 
amelyek nem számolhatók meg, de számítanak.” És ép-
pen ezért, Isten őrizz, hogy bekövetkezzen az az 
állapot, amikor már minden mérhető. A közműve-
lődés lényegi eleme, az, ami számít, nem mérhető.
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„Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűsége-
seket, a nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket.” És 
ez már Nagy Gáspár mondata, amely intézményi 
honlapunk elején is olvasható. Az értékeket szám-
ba kell venni. Folyamatosan tudnunk kell, hogy 
kinek és minek van emberi arca. A közös értéke-
ket meg kell találni, az újakat be kell építeni – a 
közművelődésbe is. Czakó Gábor nem véletlenül 
mondja, hogy: „Ha nincsenek alapvető, közös értékek, 
nincsen kultúra csak tömeg. Tömegkultúra sincsen, leg-
följebb szórakoztatóipar.”

Amennyiben a közművelődési minőségbiztosítá-
si önértékelést alkotó módon használjuk, akkor az 
enged bennünket „gúzsba kötve táncolni”. A rend-
szert kidolgozó kollégák elismerést érdemelnek, 
hogy képesek voltak azt úgy megalkotni, hogy il-
leszkedik a közművelődésen túli szférákhoz, s 
ugyanakkor mégis maradt lelke. Hihetetlenül nagy 
munka volt ez. E sorok íróját – mint egyik kétkedőt – 
sikerült meggyőzni a szükségességéről és alkalmaz-
hatóságáról. Többek között azért is, mert nem egy 
bebetonozott rendszerről van szó, hanem megőriz-
ve a vázát, állandóan és folyamatosan változtatni is 
lehetséges. A közművelődés lényege, hogy az em-
beri élet minőségét szolgálja. A minőséghez pedig 
elengedhetetlen azon trendek ismerete és alkalma-
zása, melyek a világban körülvesznek bennünket.

Miként jutott el az intézmény addig a pontig, 
hogy pályázzon a Minősített Közművelődési Intéz-
mény Címre? Szükséges leszögezni, hogy minden 
kényszer nélkül. Az volt a motiváció, hogy az in-
tézmény öt munkatársa hat éve együtt dolgozik, 
ismerik egymást, egy folyamat részesei, amely na-
ponta feladja a leckét, megküzdeni a létért. A mun-
katársaknak ezért korlátlan lehetőségeik vannak a 
munkára, helyi közösségek generálta elképzeléseik 
megvalósítására. (Németh László: A vasváriak terve-
zésében az a rokonszenves, hogy nem új lehetőséget kö-
vetelnek, ami egy módja a felelősség eltolásának, hanem 
az adottakat akarják élettel megtölteni.)

Eredményeink visszaigazolták a befektetett 
munkát. Még az elismerések terén is. A nagyren-
dezvényeken és fesztiválokon (Vasvári Színjátszó 
Fesztivál, Hegyháti Napok, Népdalos Fesztivál, Golghe-
lóghi) túl csoportjaink (Fülemüle, Őszirózsa, Vasvári 
Játékszín – korábban Színi Egylet –, „Üss a hasadra” 
színjátszó csoport) minősítő fesztiválokon vettek 
részt. A város 2006-ban elnyerte a Kultúra Magyar 
Városa címet, kategóriájában elsőként az ország-
ban. A városi pályázat benyújtása és elkészítése 
mögött az intézmény állt. Az önkormányzat meg-
kapta a Közművelődés Pártoló Önkormányzat Címet. 

A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás köz-
művelődést támogató tevékenységét – színvonala 
miatt – a Magyar Népművelők Egyesülete ismerte 
el. A díjakhoz vezető úton az intézmény a minősé-
gi mutatók tekintetében is erősödött.

Jelen sorok írója elvégezte a minőségfejlesz-
téshez kapcsolódó két modult. Így olyan ismeret 
birtokába jutott, amelyeket folyamatosan beépít a 
napi közművelődési gyakorlatba és kollégái mun-
kájának fejlesztésébe. Az intézmény munkatervei, 
beszámolói – a 2008. évtől – azon struktúrában ké-
szültek, amely a Minősített Közművelődési Intézmény 
Cím elnyerésére kiírt pályázatban is megjelenik.

És ismét a kérdés: Hogy jutottunk el addig, 
hogy pályázzunk?

Az eddig felvázolt folyamatok eredményeként a 
kollégák számára nem volt ismeretlen a megjelenő 
pályázati kiírás. Vártuk a lehetőséget, hogy meg-
mérettessünk. Amikor 2011 tavaszán a kiírás meg-
jelent, megterveztük a pályázat állomásait, szemé-
lyekre lebontva. Kicsi intézmény lévén, arról szó 
sem lehetett, hogy 2-3 fős team végezze a munkát, 
hisz a napi feladatok végzését is biztosítani kellett. 
Egyetlen lehetőség maradt. Mind az öt kolléga – ké-
szülve a munkára és lélekben készen – részt vállalt 
a feladatból és folyamatosan végezte azt, a gyakori 
megbeszélések és vezetői kontroll alapján. A saját 
idejüket maguk osztották be. Azon tevékenysége-
ket, amelyeket feladatul kaptak, részletesen kellett 
dokumentálni, összegyűjteni, értékelni. Megvolt a 
motiváció, hogy az önértékelésben a lehető leghaté-
konyabban és legkreatívabban dolgozzanak, hogy a 
befektetett energia megtérüljön. A pályázati anya-
got 2011. szeptember 8-án befejeztük és elküldtük.

A minősítés külső ellenőrzése novemberben 
zajlott le. Mindenki az általa önértékelt tevékeny-
ségről referált, az intézményvezető pedig minden 
kérdésben rendelkezésre állt. A pályázati ered-
ményről 2012 januárjában értesültünk, két tevé-
kenységünk minősített lett, így az intézmény jogo-
sulttá vált a Cím viselésére.

A Cím átvételéről tájékoztattuk a helyi és me-
gyei médiát. Színvonalas tudósítások jelentek meg 
az elvégzett munkáról. Öntudatosan használjuk – 
az intézmény minden dolgozója, beleértve az ön-
kénteseket is – a Cím logóját (plakáton, levélben, 
programjainkon, médiában). A fenntartó felé rész-
letes tájékoztatással éltünk.

Intézményi minőségfejlesztő tevékenységünk jel-
lemzője, hogy a vezető az első pillanattól kezdve 
igyekszik belevonni a dolgozókat, illetve rajtuk 
keresztül a legaktívabb segítőket. A vezető, amint 
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ismeretekre tesz szert, azokat azonnal megosztja a 
dolgozókkal. A kollégák beletanultak ebbe a meto-
dikába. Hatnak az általuk vezetett kiscsoportokra 
és környezetükre is. Megtanulták, és folyamatosan 
tanulják a minőségfejlesztés nyelvezetét, a defi níci-
ókat. Fejlesztő javaslataikat rögzítik, és a munkaér-
tekezleteken ezeket elemezve lépünk tovább. Nem 
mennek el egyetlen probléma mellett sem, amelyet 
meg kell oldani. Gyorsan reagálnak a látogatói 
kritikákra, javaslatokra. Képesek önállóan vállal-
ni a döntéseket, és azok kockázatait. A kollégák 
a minőségfejlesztő tevékenység végzésében anya-
gilag nem motiváltak. Elkötelezettségük a szerve-
zet és a közművelődési tevékenység iránt egészen 
példamutató, hisz a szabadidejük rovására végzik 
e teendőt. Oka természetesen ennek is van. Neve-
zetesen az, hogy az elkötelezettségen túl, a kol-
légák tudatában vannak annak a ténynek, hogy 
hosszabb távon a minőség gazdaságot is fejlesztő 
fontos tényezővé válik. Ha valaki elkötelezett a mi-
nőség iránt, belátja, hogy a minőségbiztosítás fon-
tos eszköz a minőség elérésének a folyamatában, és 
ugyanígy, tudatos megőrzésében.

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy megke-
rülhetetlen a minőségbiztosítási folyamat elindí-
tása a közművelődés bármely területén. A szerve-
zetek a konkrét lépések megtételekor esélyt adnak 
maguknak ahhoz, hogy egyre komplexebben vi-
szonyuljanak egy-egy kérdéshez. Mikor fejlesz-
tünk egy tevékenységet, az óhatatlanul pozitívan 
hat a többire, és egyre jobban generálják egymást. 
„Nem lehet egyes szeletekben minőséget ’csinálni’, kell a 
komplexitás.” (Németh László)

Gergye Rezső igazgató

Klubkönyvtár, Városföld

Minőség a Klubkönyvtárban
Az intézmény feladata a megteremtett értékek 
megőrzése mellett új értékek létrehozása, a község 
lakóinak szabadidős tevékenység iránti szükségle-
teinek kielégítése. Azt, hogy mik az igények, folya-
matosan újra kell fogalmazni, hiszen folyamatosan 
változnak, napjainkban egyre gyorsabb ütemben.

Engem, mint az intézmény vezetőjét mindig 
foglalkoztatott, hogy hogyan mérjük fel az igénye-
ket, hogyan győződjünk meg arról, hogy amit csi-
nálunk, az jó-e. Egy ilyen kis településen – Város-
föld 2200 lakosú település – könnyű információkat 
gyűjteni, de én mindig átfogóbb képet szerettem 
volna kapni. Az utcai, intézményen belüli látogatói 
beszélgetések sok időt vettek igénybe. Nálunk in-

kább ez volt a jellemző, ritkán tudtunk átfogó köz-
vélemény-kutatást végezni. Amikor 2008-ban ta-
lálkoztam a minőségbiztosítással, tudtam, hogy ez 
az, amit kerestem. Elérkezett az idő, amikor a szol-
gáltató ágazat is bebizonyíthatja, hogy minőséget 
hoz létre. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgálta-
tó Intézete által szervezett képzésén ismerkedtem 
meg az alapokkal. Később elvégeztem a közmű-
velődési szektorra kidolgozott második modult is 
a Budapesti Művelődési Központban. Az intéz-
ményben dolgozó kollégák fogékonyak voltak új 
módszerek bevezetésére, a minőségi munka végzé-
séhez szükséges folyamatos értékelésre, javításra. 
Munkánk folyamán, előtte is, végeztünk értékelést, 
folyamatellenőrzést, de nem ilyen tudatosan, rend-
szerezetten. 2009 óta az intézményben dolgozók 
– főállásúak, szakkörvezetők, önkéntesek – együtt 
tanultuk, hogyan győződjünk meg róla, hogyan bi-
zonyítsuk, hogy minőség az, amit szolgáltatunk, 
majd hogy ezt a minőséget hogyan tudjuk folya-
matosan fejleszteni.

Áldozatvállalás a minőségért
Az intézmény minőség szemléletű munkájának 
kialakításához kezdetben áldozatokat kellett vál-
lalnunk. A módszerek megtanulása, az új folyama-
tok bevezetése, a rendszeres munkaértekezletek, a 
dokumentáció elkészítése mind-mind időbe tellett. 
A nem jól megtervezett folyamatok helyett újakat 
terveztünk. Nyomtatványokat szerkesztettünk – 
elégedettségi kérdőív, programterv, munkaérte-
kezlet, regisztrációs lapok, jelenléti ívek stb. –, majd 
újakat készítettünk a nem használhatóak helyett. 
Bár sok segítséget kaptunk a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanács-
adó és Szolgáltató Intézete munkatársaitól, az apró 
gondokat egyedül kellett megoldanunk. Minden 
rendezvénnyel összefüggésben programterv ké-
szítés, folyamatos nyomon követés. Adott rendez-
vénnyel kapcsolatban partnerek azonosítása. Elé-
gedettségi kérdőívek kitöltetése a látogatókkal, 
azok értékelése, következtetések levonása. Fény-
képek készítése a dokumentáláshoz. Meg kellett ta-
lálni az egyensúlyt, mi az, amit „papírra kell vetni” 
és mi az, amit elég a modern technika segítségével 
tárolni. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” 
pályázattal kapcsolatban, munkatársainkkal – főleg 
idősebb szakkörvezetők, klubvezetők – meg kellett 
értetnünk, hogy e pályázat megírása nekünk kerül 
anyagi ráfordításba, a haszna „csupán” erkölcsi el-
ismerés. Ők pályázattal kapcsolatban azonnal meg-
szerezhető forrásra asszociáltak.
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A minőségi szemlélet haszna
A három éven át tartó, következetes munka mára 
meghozta gyümölcsét. Munkánk átlátható, minden 
pillanatban követhető. Fenntartónk, partnereink 
felé dokumentáltan bizonyítható a minőségi mun-
ka. A vélemények folyamatos elemzése, értékelése, 
munkánk szerves részévé vált. Számunkra is meg-
könnyíti a munkát, hogy partnereink teljes körű 
igényét ismerjük. Ismételt programok esetén csak 
vissza kell nyúlni a dokumentációhoz. Új program 
esetén szintén segít. Tervek készítésénél az előző 
évi események értékelése felhasználható. A prog-
ramlapok tartalmaznak minden fontos információt, 
ami szintén nagy segítség. A minőség szemléletű 
munka rászoktatja a dolgozókat a tervezés, végre-
hajtás mellett az értékelésre, újratervezésre. A do-
kumentálás bizonyíthatóvá teszi a tevékenységet, 
a folyamatokat. Felújítottunk régi technikákat, és 
újakat találtunk ki. Rászoktattuk a rendezvények 
résztvevőit az elégedettségi kérdőívek kitöltésére. 
Nyitott közösségi terünk látogatóinak megszólítása 
nehezebb volt, ezért „mega” elégedettségi kérdőívet 
szerkesztettünk, és a tér egyik sarkába helyeztük el. 
Erre többen is feljegyezhették véleményüket. Egy 
hét alatt betelt a lap, és értékelhető adatokat kap-
tunk. 2012 tavaszán tervezzük ismételten, ebben a 
formában, megkérdezni látogatóinkat. Az emlék-
könyv régi találmány. Néhány művelődő közössé-
günk emlékkönyvet vezet, ahol a közösség életében 
fontos események kerülnek lejegyzésre. A közösség 
életét megörökítő fényképeket teszünk bele. Újab-
ban, minőségi szempontokat fi gyelembe véve, a kö-
zösség tagjainak bejegyzéseivel egészítjük ki. Ezek 
a feljegyzések segítenek értékelni a csoport mun-
káját, és megmutatják a fejlesztés irányát. A riadó-
lánc szintén régi technika a kapcsolattartásban. Mi 
ismét elővettük a klubok, szakkörök tagjai közötti 
kommunikáció gyorsabbá tételéhez. Minden cso-
port kiépítette, tagjai számára, a gyors, sürgős érte-
sítésre használható riadóláncot. Természetesen nem 
személyesen keresik fel egymást, hanem telefonon.

Partnereink is belátják a minőség iránti elkötele-
zettségünk hasznát. Fenntartónk – Városföld Község 
Önkormányzata – kezdettől fogva pártolta, segítette 
törekvéseinket. Külső partnereink számára is egyér-
telművé vált, láthatóak rendezvényeink, átláthatók 
beszerzéseink, költségvetésünk. Művelődő közös-
ségeink munkája jobban nyomon követhető. Figye-
lembe vesszük kínálatukat, igényeiket, adottságaikat.

Nem feledjük, mi végre vagyunk a világon
A minőség biztosítása fontos a lakosság számára, 
fontos az intézmény számára. Munkánkat minden 

pillanatban a minőség iránti elkötelezettség kell, 
hogy áthassa. A lakosságnak a rendezvények, szol-
gáltatások igénybevétele során érzékelni kell, hogy 
az intézményben minőségi munka folyik. Profesz-
szionális munkavégzés közben is fi gyelnünk kell 
arra, hogy az emberi kapcsolatok ne vesszenek el. 
A minőségbiztosítás csak eszköz ahhoz, hogy ele-
get tegyünk intézményünk küldetésének: élhetővé, 
boldoggá tenni Városföld polgárai számára az egy-
szeri és megismételhetetlen életet.

Nagyné Balog Erzsébet
intézményvezető

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményünk több éves múltra tekint vissza a 
minőségfejlesztés terén. Számos elismerést tudha-
tunk magunkénak (Közoktatás Minőségéért Díj – Ki-
válóság kategória – Ezüst fokozat, Európai Kiválóság 
Díj – 5 csillagos elismerés a kiválóságért, IIASA-SHIBA 
Díj szervezeti kategóriában), ezek a díjak azonban – 
habár mint teljes szervezet kaptuk őket – leginkább 
az intézmény közoktatási részéhez kapcsolódnak. 
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím ezzel 
szemben a közművelődési szervezeti egység mun-
káját ismeri el.

A pályázat beadása nem volt kérdéses az ese-
tünkben, hiszen amióta várható volt, hogy a mi-
nisztérium pályázatot ír ki a közművelődés minő-
sítésére, azóta készültünk a megmérettetésre. Ezt 
az intézmény igazgatónője, Hegyiné Mladoniczki 
Éva is szívvel-lélekkel támogatta, mely nagyban 
megkönnyítette a munkát.

Mivel a művelődési ház valamennyi szakmai 
munkatársa az intézményi minőségfejlesztés fo-
lyamatában rendszeresen részt vett, így senki 
számára nem volt ismeretlen az EFQM alapú ön-
értékelés, melyet alkalmaznunk kellett a pályázat 
során. Az önértékelést még tavasszal, az előjelent-
kezés beadása előtt végeztük el a közvetlen mun-
katársakkal. A beadott dokumentum összeállítá-
sa kb. egy hónapot vett igénybe, megírását 2011 
augusztusában kezdtük el. A pályázatban leírtak 
egyik legfontosabb alátámasztó dokumentuma a 
2001 óta folyamatosan végzett éves partneri igény- 
és elégedettségmérések eredményei voltak, mely 
azáltal, hogy a partnereink igényeiről és elégedett-
ségükről ad rendszeres reális képet számunkra, 
beépül az éves tervezésbe, a napi munkánk fontos 
meghatározója.

Rendezvények szervezése tevékenység minősítésé-
re pályáztunk, de az önértékelés során rájöttünk, 
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hogy több végzett tevékenységünkkel elértük a 
70%-os határt, melyet a pályázati értékelést ellen-
őrzők is megerősítettek – a személyes interjúk al-
kalmával. Sok tekintetben önbizalom növelő volt 
a pályázati folyamat, hiszen egyrészt a saját ma-
gunk által megállapított erősségekre és fejleszten-
dő területekre is rávilágítottunk, másrészt olyan jól 
működő gyakorlatokat is sikerült bemutatnunk az 
értékelés során, amelyet a minősítők is kiemeltek.

Minden nyertes intézmény nevében mondha-
tom, végtelenül jóleső érzés volt az elsők között 
elnyerni ezt a kitüntető címet, ami ebben az in-
tézmények fenntartása tekintetében különösen bi-
zonytalan időszakban megerősít és ösztönöz ben-
nünket a minőségi munka folytatásában.

Ezúton is köszönet az intézmény vezetésének és 
a közvetlen munkatársaknak a pályázati folyamat 
végigvitelében való közreműködésért, kitartásért, 
valamint Kopasz Károlyné szolnoki és Angyal 
László debreceni szakértő kollégáknak, akik nagy 
hozzáértéssel és alapossággal irányították a minő-
sítés ellenőrzését.

Végezetül biztatni szeretnék minden hezitáló 
intézményt az idei évi minősítő pályázaton való 
részvételre, mert a befektetett munka garantáltan 
megtérül – az erkölcsi elismerés miatt.

Kiss Edit igazgatóhelyettes,
művelődési ház vezető

XIII. kerületi Közművelődési Nonprofi t Kft.
2012. január 19-én a XIII. kerületi Közművelődési 
Nonprofi t Kft. (2012. január elseje óta Kult13) kép-
viseletében Bubics Ádám ügyvezető igazgató vette 
át a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által adomá-
nyozott Minősített Közművelődési Intézmény Cí-
met. Mint ismeretes, a Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím azoknak a közművelődési intéz-
ményeknek adományozható, amelyek a közmű-
velődés minőségfejlesztésének alkalmazásával ki-
emelkedő teljesítményt nyújtanak.

A XIII. kerületi Közművelődési Nkft. tevékeny-
ségét tekintve sokszínű és szerteágazó intézmény-
rendszert foglal magában, és működésének alap-
vető célkitűzése, hogy a közművelődési-kulturális, 
művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest 
XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan – 
fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi 
érdeklődést is kiváltva – magas színvonalon el-
lássa, a közösségeket és a személyi érdeklődést, 
igényszintet fejlessze, a közösségek alakulását elő-
segítse. Hat kulturális színtéren és a kerület több 
szabadtéri helyszínén kívánunk értékeket közve-

títeni az év minden napján. Célunk, hogy színvo-
nalas, minden korosztály igényeit kielégítő prog-
ramokat, rendezvényeket kínáljunk mindazoknak, 
akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket. 
Folyamatosan megújuló programkínálatunk mel-
lett őrizzük helyi hagyományainkat. Palettánkon 
kiállítások, koncertek, színházi előadások, játszó-
ház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, 
bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas 
programok egyaránt megtalálhatók.

Pályázatunk elkészítésénél törekedtünk arra, 
hogy bemutassuk, intézményeinkben megvaló-
sulnak a minőségfejlesztési alapelvek, úgy mint 
a partnerközpontúság, az egymástól való tanulás 
és a folyamatos fejlesztés, valamint a szervezeti 
vezetés és a munkatársi elkötelezettség a minő-
ség iránt. Kiemelten nagy fi gyelmet fordítunk a 
látogatók elégedettségére. Két éve elégedettségi 
kérdőívek segítségével mérjük látogatóink és bér-
lőink elégedettségét, melyek visszacsatolásként 
szolgálnak számunkra, és a kritikai észrevételeket, 
problémákat igyekszünk rövid időn belül orvosol-
ni. Minőségi fejlődésünkhöz az is hozzájárul, hogy 
telephelyeink dolgozói folyamatosan képzik ma-
gukat, hogy eleget tudjanak tenni a növekvő, vál-
tozatos igényeknek, valamint tréningeken vesznek 
részt a hatékonyabb, sikeresebb együttműködés 
 érdekében.

A 2012-es esztendő jelentős év az életünkben. 
A szervezeti átalakulások lehetővé tették, hogy 
intézményeink koncentráltabban, hatékonyabban 
működhessenek együtt, amihez hozzájárul az is, 
hogy a Helytörténeti Gyűjtemény ismét régi he-
lyén, az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz-
pontban folytatja működését. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából átadott Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím az Angyalföldi József Attila Mű-
velődési Központra, az Újlipótvárosi Klub-Galé-
riára, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház-
ra, az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményre, a 
RaM – Radnóti Miklósi Művelődési Központra, a 
VilágCsücsök Közösségi Térre is érvényes. A cím 
elnyerése örömteli évkezdést jelent számunkra, 
visszacsatolás, amely újabb lendületet ad tevé-
kenységünk folytatásához. A cím elnyerése egyben 
munkatársaink, szakembereink kimagasló mun-
kájának elismeréseként is szolgál, amely növeli a 
szervezet iránti elkötelezettséget és lojalitást Az 
elmúlt években zajló közösségteremtő és értékköz-
pontú folyamatok, tevékenységek eredményének 
tekinthető a Cím.

Papp György
kulturális vezető



A jéghegy csúcsa

Kollegák, rendezvények 2011
Az Intézetben eddig két hónap szünettel eltöltött 
tizenhét évem alatt sokszor írtam már az összefog-
lalókat rendezvényekről, amelyeknek a szervezé-
sében, létrejöttében az Intézetet képviseltem. Írtam 
versmondó eseményekről, színjátszó találkozók-
ról – itthon és határainkon túl. Írtam széles össze-
fogással megvalósított programokról, ünnepekről, 
amelyekkel a magyar nyelv erejét és szépségét 
hirdettük; olyan nagyszerű és nagyhatású esemé-
nyekről, mint a Kultúrával a Nyugat kapujában, vagy 
a Reneszánsz Éve 2008 – amelyek színes programso-
rozata hosszú időn át megmozgatta, felvillanyozta 
az amatőr művészetekkel foglalkozókat, vagy a 
kisebb horderejű, mégis jelentős, olykor nagysza-
básúra sikeredett eseményekről, mint például a 
Benedek Elek évfordulós rendezvény-sorozat. Ré-
szese voltam, lehettem az Új tudást – műveltséget 
mindenkinek pályázati hullámának, beszámoltam 
pályázati eredményekről, konferenciákról, tenden-
ciákról, sikerekről, örömökről és persze bánatokról 
is. Természetesen minden említett kimagasló ügy, 
rendezvény, eredmény mögött sok-sok ember és 
intézmény összefogása, akarata és munkája van.

Ugyanakkor vannak évente, kétévente ismét-
lődő események, amelyek kapcsán a híradások is 
ismétlődnek, nehéz újat mondani. Éppen ezért – 
visszatekintve a 2011-es évre – azt éreztem, hogy 
az emberekről akarok írni, nem annyira a rendez-
vényekről, amelyek nem lennének – sőt, ma már 
mondhatom, talán nem lesznek – nélkülük. Azok-
ról a hivatásuk iránt elkötelezett és magas szin-
ten dolgozó szakemberekről, akikkel tavaly (épp-
úgy, mint az előző évek során is) közösen ezt-azt, 
sok-sok mindent megvalósítottunk. Azokról, akik 
oly sok időn át hűségesen gondoznak egy-egy ren-
dezvényt, s akiktől nagymértékben függ egy-egy 
esemény megvalósítása, sikere. Akiknek tudása, 
szíve és akarata kell ahhoz, hogy eredményes le-
gyen a munkánk, s akik nem is mindig kapják meg 
a kellő elismerést ezért. Igaz, nem is várják el, te-

szik a dolgukat – és boldogok, ha a fesztiválok, 
rendezvények végén egy közös tapssal köszöntik 
őket a résztvevők.

Boldog embernek mondhatom magam, abban 
a tekintetben mindenképp, hogy országszerte és 
a határon túl is vannak olyan kollegák, akikkel jó 
munkakapcsolatban vagyok. Sokan vannak. Bár-
mennyire igyekszem, amikor felidézem a tavalyi 
évet, nem lesz, nem lehet teljes a lista. Mindeneset-
re úgy vélem, ez a mostani írás legalább felvillant 
egy-egy arcot a múltból és a jelenből, valamiféle 
képet ad a partnerekről, a segítőkről és a harcosok-
ról, akik szerte az országban és határainkon kívül 
is, dolgoznak a köz művelődéséért. Mivel terjedel-
mi okokból szűkítenem kell a kört, ebben az írás-
ban most csupán a 2011-es évben az Intézettel kö-
zösen megvalósított rendezvényekhez kapcsolódó 
kollegákat említek. Milyen jogon? Nos, tekintsék 
úgy, számba veszem a barátokat, akikkel érdemes 
közös célokért harcolni. S talán lesz még időm, 
hogy másokról – akik szintén mind-mind megér-
demelnék – szóljak, más alkalommal. Mert sokan 
vannak, akiket öröm és kötelesség felemlegetni. 
Kezdjük.

Marika – Vargáné Nagy Mária
Nem tudom, miért vele kezdem, ne kérjék számon, 
talán az elmúlt év utolsó eseménye kapcsán. Az 
adácsi színjátszó találkozók sorában szinte mindig 
ott volt a háttérben, sokáig láthatatlanul, sokszor 
tálcával a kezében. Kínált, fi gyelt, gondoskodott 
a zsűriről, vendégekről. Csendben és megnyugta-
tóan mosolygott, mint ahogy szinte mindenki Ad-
ácson, akivel kapcsolatba kerültem, kerültünk az 
évek során. Aztán egyszer csak megjelent a színpa-
don is. Kivirágzott. Most már igazi színpadi karak-
ter, akire fi gyelni kell. S nem hinné el senki, közben 
felnőttek a lányai, szépek, az egyik szőke, mint ő, a 
másik barna, mosolygósak, kedvesek. Táncolnak – 
ami szintén nagy hagyomány Adácson. Marika pe-
dig még mindig fi atalon, csak már kissé határozot-
tabban, de teljes odafi gyeléssel intézi apró-cseprő 
ügyeinket, kapcsolatot tart a csoportokkal, szervez, 
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intézkedik, fi gyeli az e-mailjeimet, küldi a szüksé-
ges infókat. Ritkán van előtérben, de ha eltűnne – 
szerintem mindenki őt keresné.

Ida, János, Ricsi – A Szekeres család
Ha már Adácsnál tartunk, a megkerülhetetlen és 
mindent a vállán vivő családról kellett, illett volna 
először szólnom. (Mentségemre szóljon, hogy őket 
mindenki ismeri, mindenki rögtön velük kapcsolja 
össze a fesztivált.) Már régóta tudom, hogy a lát-
szat csal – s noha időnként azt hihetné a felületes 
szemlélő, hogy Ida irányít, azért lássuk be, János 
keménykezű rendező. (Bár az is meggyőződésem, 
hogy mégis csak „cherchez la femme”…) A zenés 
műfaj szerelmesei ők – mindhárman. Fiúk, Ricsi 
évek óta a technikai szobából segíti őket, hangfel-
vételeket készít, hangosít, világosít. (S milyen jó ze-
néket tud a szünetekben is játszani… Pedig „csak” 
amatőr hangmérnök, hiszen nem ez kenyérkereső 
foglalkozása.) Ida tanárnő – s amellett, hogy sokáig 
ő volt az első számú primadonna a Veritas Szín-
padban, a Zéta Kulturális Egyesület vezetője, hihe-
tetlen munkabírása és jókedve van, legalábbis mi 
mindig ezt látjuk. Milyen sokat beszélgettünk gye-
rekekről, táborokról, fellépésekről, gondokról és 
örömekről, s milyen jókat énekeltünk eleinte – ez 
elmaradt, sajnos, de ma is hiányzik nekem. János, 
a családfő, a rendező, a művelődési ház igazgatója, 
keveset beszél, ám mindent kézben tart. Azt is le 
kell írnom róla, hogy igazi népművelő – a klasszi-
kus fajtából, aki egymaga elvisz a hátán egy falut, 
és persze megragadja a székeket is, ha kell. Itt, a 
fesztiválon, úgy dirigálja hadseregét, mint egy lát-
hatatlan karmester, alig venni észre, mégis minden 
zökkenőmentesen megy. A színpadon egyre telí-
tettebb előadásokat látunk tőlük, tőle, egyre pon-
tosabb rendezéseket és élménydús megvalósításo-
kat. És azt is látjuk, ahogy a fi gyelem nem csak a 
színjátszókra irányul, a háttérben ott vannak a nép-
táncosok, modern táncosok, hastáncosok. És akkor 
még nem esett szó a díszletekről, jelmezekről – va-
lóságos háttéripar alakult ki a csoport és a fesztivál 
körül. Amikor elindítjuk fesztiválunk szervezését, 
János rendszeresen hív, kicsit aggódik – nálánál 
csak én jobban –, kevés a pénz, mit tegyünk (az 
évek során csak egyszer-kétszer sikerült plusz pá-
lyázatokkal pénzeket szereznünk), aztán valahogy 
mégis mindent megold. Ha ő nem lenne, talán 
már feladtam volna. Köszönettel tartozunk neki 
és csapatának valamennyien, akik együtt dolgoz-
hattunk, vagy csak részesei lehettünk tizenöt éve 
már a falusi színjátszók találkozójának. János idén 
nyugdíjba ment – ám teljes szívvel bízom abban, 

hogy továbbra is dolgozni fog a fesztiválért, mivel 
a házat is vezeti még tovább. S reméljük, talál majd 
olyan darabokat, amelyekben jó feladatok jutnak 
továbbra is Idának. (A legutóbbi előadásukban, 
Egy csók és más semmi, igazán újszerű volt Schön 
Tóni szerepének fanyar, mégis szeretetre méltó 
megformálása.)

Adács kapcsán persze beszélhetnék még sok 
emberről, a többi hely- és környékbeliről is, a ne-
ves kedvesekről, akikkel talán csak egy-két mon-
dat, vagy szó erejéig tart évente a beszélgetés, mert 
rohanni kell, mert kezdődik az előadás. Az Ang-
liából a fesztiválra mindig hazaérkező ügyelőről 
éppúgy, mint a jó ismerőssé vált színészekről, az 
előadásokba belenövő gyerekekről, autóbusz-sofő-
rökről, a panzióban mindig remek reggelit készítő 
Marikáról, zsíros kenyeret kenő nénikről, főző-asz-
szonyokká avanzsált szimpatizánsokról, a mindig 
jelenlévő, fi gyelő polgármesterről… Mert Adács 
megérne több misét is. De tovább kell lépnem.1

Anna – Nagyné Váradi Anna
Ha a tavalyi események arcainál maradunk, akkor 
jöjjön elő ő, akiről nem tudok anélkül szólni, hogy 
ne beszélnék a bennem mély nyomokat hagyó kol-
legáról, Nyeső Ildikóról, aki sajnos korán itt hagyott 
bennünket. Ez még mindig űr, noha már évekkel 
ezelőtt történt. (Adácson, ahol anno, a fesztivál 
születésekor szintén jóízű együttmunkálkodásban 
volt részünk, felbukkant a színpadon Ildikó egyik 
lánya, egyszerre volt öröm és kis, sajgó fájdalom, 
látni őt.) Valamikor Ildi vetette fel az Őszi Játékok 
elnevezésű nyugdíjas színjátszó találkozó meg-
rendezésének ötletét – öröm volt számomra, hogy 
bevont a tervezésbe, szakmailag tehát ott lehettem 
ennek a találkozónak a születésénél is. Ildi mindig 
a cél érdekében dolgozott, kitartóan, önzetlenül, 
kollegiálisan. Ugyanazokat a dolgokat tartottuk 
fontosnak, s kevésbé annak, ez is jó volt. Remek 
ember volt, már-már a barátomnak is mondhattam 
volna, ha kicsit marad még közöttünk.

A nyugdíjas színjátszó találkozónak, amely át-
került Anna kezébe – akivel nem csupán ennek a 
találkozónak a kapcsán dolgoztunk együtt az el-
múlt évek során – helyi „nyugdíjas” motorja is van, 
ráadásul olyan, aki az anyagi háttér megteremté-
sében is sokat segít, ismét egy Marika, Bujdosóné. 
(Róla természetesen szintén érdemes volna írni – 
most, hogy idáig jutottam, kezdem látni a képte-
lenségét a vállalkozásnak.)

1 (A 2011-es adácsi Falusi Színjátszó Találkozóról 
részletesebben lásd www.muveszeti.mmikl.hu; Adácsról 
és annak ürügyén címmel.)
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Visszatérve Annához – ő is az eleinte csende-
sebbnek látszó kollegák közé tartozik, csak később 
tapasztaltam meg határozottságát, ahogyan a dol-
gokat képes erősen kézben tartani. Jó látni, mennyi 
szeretettel veszik körbe például a nyugdíjasok, de 
nagyon jól bánik a gyerekszínjátszó rendezőkkel 
is. Tudatosan, kitartóan dolgozott mindig. Emlé-
kezetes maradt a számomra, amikor egyszer saját 
kezdeményezésére egy pályázati pénzből sikerült 
olyan megyei rendezői továbbképzést szerveznie, 
aminek a látogatottsága kiemelkedő volt, a hatá-
sáról, eredményéről nem is beszélve. Úgy tudom, 
hogy más, például a népművészeti területhez 
köthető munkái is kiemelkedők, elismerésekben, 
díjakban sem szűkölködik. Idén ő is nyugdíjba 
vonul – meggyőződésem, hogy ez nem jelenti ak-
tivitásának csökkenését, hiszen szükség van rá, a 
csoportok bizton számítanak szervezőmunkájára, 
ötleteire, szeretetére a továbbiakban is. És titkon 
remélem, hogy a munkában valahol még összehoz 
minket a sors.

Kary József
Anna és Ildikó főnöke volt, nem csak a megyei köz-
művelődés vezetője, de országosan elismert szak-
ember.

Réges-régen ismerem, valamikor évfolyam- és 
színpad-társak voltunk, ő is „színjátszózott”. Na-
gyon kedveltem, kedveltük. Később komoly szak-
mai tekintély lett, de én még mindig látom benne 
hajdani, kócosabb önmagát, vagyis az én számom-
ra soha nem lesz igazán más… Természetesen 
respektálom tudását, sőt, nélküle nagyon nehéz 
lett volna például az adácsi találkozót megvalósí-
tani. Nagy könnyebbség volt nekem, hogy közös 
múltunk némi kapaszkodót adott, bátrabban for-
dultam hozzá, ő pedig segített, az ismertsége (és 
elismertsége), kapcsolati tőkéje kapcsán is, hogy 
közös munkáink sikeresek legyenek. Tudását szá-
mos szervezetben kamatoztatta, kamatoztatja, 
de szűkebb hazájában, egy szépséges kis telepü-
lésen is a közt szolgálja, önkormányzati tisztség-
viselőként.

Sokat időztem a legutóbbi élménynél, Adácsnál, 
és az ősz másik színjátszó találkozójánál, az Őszi 
Játékoknál. Szívem szerint még sokat mesélnék 
erről, és ennek kapcsán például az időskori szín-
játszás felettébb hasznos voltáról, vagy éppen a 
csoportok közösségépítő és -megtartó erejéről. De 
erről is majd máskor, addig ízelítőül néhány sor az 
eseményről írott beszámolómból, elismerésként 
Anna, Marika és József felé – mert nélkülük ez a 
találkozó sem jöhetett volna létre.

„Hogyan lehetne összegezni a látottakat? Jó élmény 
volt.

Az egri szervezők gondosan, az idősebbek igényeit fi -
gyelembe véve szervezték meg az eseményt. (…) Szerete-
tük, a találkozó fontosságába vetett hitük a nehézségeket 
is legyőzte. (…) Mint az országos helyzetre rálátással 
bíró szakmai módszertani intézet munkatársa magam is 
vallom, sokakkal egyetemben, hogy az idősek művészeti 
aktivitásának támogatása igen fontos. Néhány éve úgy 
hittük, hogy növekvő létszámuk, egyre hosszabb aktív és 
egészségben töltött életszakaszuk a fi gyelem középpont-
jába állítja majd a korosztályt.

Azt gondoltuk, hogy akár potenciális piaci tényező-
ként is nagyobb hangsúlyt kapnak. Ha nem is abban az 
értelemben, ahogy arra számítottunk, de a nyugdíjasok 
jelen vannak, jelen kell, hogy legyenek a művelődési pa-
lettán. Művészeti aktivitásuk, mint már említettem, 
nem csupán számukra jelent pozitívumokat, de hoza-
dékaival az őket befogadó, éltető közösségeket is gazda-
gítja.”

Zsuzsa – Dohorné Kostyál Zsuzsa
Ha visszafelé kalandozom az elmúlt évben, még 
az őszben, akkor Szeged következik, és elsősorban 
Zsuzsa. Vannak erőterek, ahol jó emberek „sűrű-
södnek” össze, és talán vannak kivételes pillanatok 
is. Mindenképpen ilyennek érzem, ilyen lett a szep-
tember végén megrendezett Juhász Gyula – Tóth 
Árpád versmondó találkozók döntője; tele kedves 
arcokkal, jó légkörrel, emlékezetes pillanatokkal, 
élményekkel. Ezen jó benyomások nagy része Zsu-
zsának köszönhető – s ez persze totál igazságta-
lanság, mert még hányan dolgoztak az elődöntők 
megszervezésén például (talán majd egyszer róluk 
is sikerül írni).

Kedves lénye, megnyugtató mosolya támaszt je-
lentett a résztvevőknek, akik nem is sejtették, hogy 
éppen élete tragikus fázisát éli, akkor veszítette el 
édesanyját. Kötelességét, munkáját azonban min-
dennek dacára pontosan végezte. Sőt, kiemelkedő-
en. Szeged pozitív kisugárzását erősítette új mun-
kahelyi vezetője, Molnár Csaba jelenléte is, és régi 
kolleganője, Kovács Szilvi – aki mondhatni, remek 
kiegészítő partnere volt. Zsuzsa egyébként is ki-
váló munkatárs, gondolkodó, ügyekért csendesen 
harcoló szakember, évek óta megbízható szerve-
zője a versmondó találkozóknak, sokat és sokszor 
dolgoztunk együtt. Aktív, rugalmas, fi atal és szép, 
nála csak a kislánya szebb! (A szegedi versmondó 
találkozó egyébként Pusztaszeren, ragyogó nap-
sütésben zárult – lehet, hogy ezt is ő intézte el ne-
künk!)

Akkori beszámolómból:
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„A mostani találkozó, kicsit kényszerűségből, ki-
csit praktikumból, két szálon futó versünnep volt. Egy 
részének vannak hagyományai, noha most új szerve-
zésben valósult meg, a másik rész pedig évfordulóhoz 
kapcsolódó, egyedi alkalom volt. A középpontba állított 
költői munkásságok rokonak, s ma egyaránt nem túl-
ságosan népszerűek, pedig a magyar irodalom valódi 
gyöngyszemei közé tartozik mindkét megidézett élet-
mű. (…)

…Itt kell elmondani, hogy az (…) évfordulós vers-
mondó rendezvényeket csak közös összefogással, egy-
mást segítve lehetett megvalósítani, s ezúton is köszö-
nettel tartozunk azoknak a megyei kollegáknak, akik a 
nehézségek dacára megszervezték az elődöntőket.”2

A tavalyi évnek számos más fontos színjátszó ren-
dezvénye volt, de mint az elöljáróban eltökéltem, 
most csak azokról szólok, amelyekhez szervező-
ként, meghirdetőként, támogatóként, szakmai se-
gítőként az Intézet is csatlakozott.

Így a fentieken túl még egy munka kapcsán le-
het beszélnem kollegákról – igaz, ez 2012-es meg-
valósítás, de a folyamatot 2011-ben kellett elkezde-
ni. E sorok írásakor, mondhatni éppen „nyakig” 
benne vagyunk, hiszen mindjárt itt van maga a 
rendezvény, mégpedig a balassagyarmati ISzN, 
amelynek igazi éltető „anyája”:

Gizi – Hegedűsné Jusztin Gizella
Számomra, az Intézetben eltöltött idő alatt Gizi 
mindig volt. Van. Gizit imádom. Megnyugtat. 
Nem lehet egyetlen rossz szót mondani a balassa-
gyarmati többi ismerős kollegára sem, sőt, hiszen 
– hogy csupán egyetlen szemléletes példával éljek 
– hány polgármester vállalná, hogy jelmezbe bújik 
a fesztivál megnyitóján, bizonyítva a színjátszók 

2 A teljes írás olvasható a www.muveszeti.mmikl.hu 
oldalon, a színjátszás, versmondás címszó alatt.

iránti szeretetét? Medvácz Lajos persze olyan so-
káig igazgatta a házat, és úgy hozzátartozik a fesz-
tiválhoz, hogy ezt kötelessége is megtenni. De szív-
ből teszi. Szeretjük érte. És a többiek, akikkel más 
munkák kapcsán is sokat találkozom, Jakucs Julcsi 
például… Mind kedvesek, fi gyelmesek, szeretik és 
odaadóan végzik a munkájukat, de ami fontosabb, 
igazi házigazdái a rendezvénynek. Nekem mégis 
Gizi a kapocs, a közvetlen kollega, akivel a kiírástól 
a zárásig együtt lélegzünk.

Ő a lehetetlent is megoldja – ebben főleg a tech-
nikai személyzet segít neki. Már jó néhányszor gon-
doltam úgy, hogy egyszerűen nem fér nagy-nagy 
csúszások nélkül annyi előadás a rendezvény idő-
korlátai közé, mint amennyit meg szeretnénk hív-
ni, és ők megoldották. Bár az is igaz, hogy életem 
első gyarmati találkozóján volt a legnagyobb csú-
szás (mármint intézeti munkám részekénti elsőn, 
mert korábban, szereplőként már jártam a fesztivá-
lon!); valamikor éjjel kettőkor kellett bekúsznunk 
egy, a színpadra épített sátor-labirintuson át az 
előadásra, egyik Nagy Zsűritagunk kimondhatat-
lan „örömére”… Ez is bizonyítja, hogy mindent 
megtesznek a színjátszókért.

Balassagyarmaton otthon érezzük magunkat, 
ez nyilván a művelődési ház minden dolgozójának 
érdeme, most hadd dicsérjem mégis, még egyszer 
Gizit, aki nagyszerű népművelő, és aki nélkül ez a 
találkozó… (És még mennyi mindent nem mond-
tam el róla!)

Nagyon röviden, nagy önfegyelemmel így tu-
dom összegezni a 2011-es évet: kollegák arcaival, 
biztató szavaik visszhangjával a fülemben, mo-
solyokra, bátorításokra, közös gondolkodásokra 
emlékszem. Köszönet érte. Köszönet nekik, mert 
egyedül nem megy. És jó, hogy ilyen nagyszerű 
társak vannak szerte az országban… S ők tényleg, 
komolyan, csak a jéghegy csúcsa…



Bekezdések a politikai költészetről – egy vitafórum kap-
csán

Ferenczi Lászlónak, szeretettel
Volt vala egykor egy alagsori bár, póriasan szólva 
egy pincehelység, ahol a huszadik század elején 
még gyékénnyel borított falak csalogatták a közön-
séget: az ifjú rajongókat, a sznobokat, az új iroda-
lom kispénzű szerelmeseit. S volt vala ugyanekkor, 
odafönt a Hadik Kávéház illusztris asztaltársasága, 
emeleti „foglalt páholya”, melyet a majdani klasz-
szikus költők és írók számára tartott fönn a tulaj.

„De hiszen ez egy szatyor!” – a legenda szerint 
Karinthy Frigyes, a penetráns humoráról híres író 
kiáltott fel így, amikor véletlenül (avagy netalán 
valamiféle szociális érzékenységtől vezérelve?) be-
nyitott ebbe a gyékénnyel bélelt alagsori helyiség-
be. Az egykori tulajdonos nem volt ostoba, amikor 
megtetszett neki ez a mulatságos metafora; bizony-
sága ennek, hogy a jelenlegi fenntartó tovább-
ra is ragaszkodik ehhez az elnevezéshez. Pedig a 
mostani helyen, amely a Hadik Kávéház közvetlen 
szomszédságában a Szatyor Bár és Galéria nevet vi-
seli, már nincsenek gyékénnyel borított falak.

Nomen est omen: míg a Hadik családnév egyfaj-
ta mitikus képzettel terhelt hazafi as pátoszt sugall 
(lásd Hadak Útja), a Szatyor elnevezés intim és ben-
sőséges, még ha némileg közönséges is. Igaz, hogy 
e Szatyor „felső zsebe”, az úgynevezett Galéria ki-
fejezetten alulvilágított, a szedett-vedett, „retró” 
fotelok süppedősek, odalentről felhangzik a zaj és 
a zene, és hogy nincs túl sok levegő sem. De sebaj: 
az érdeklődés nagy, a közönség meglepően élénk, 
sok a huszonéves fi atal. Az idei nőnapon ide adtak 
egymásnak találkát a költők és irodalmárok, hogy 
az ÉS hasábjain tavaly kezdeményezett vita kap-
csán a politikai költészetről nyilvánosan eszmét 
cseréljenek.

Előbb a költők kaptak szót, akik voltaképp mind 
a négyen a „vajon tudjuk-e, miről beszélünk?” ké-
telyét fogalmazták meg, járták újra meg újra körül. 
Szálinger Balázs kisvártatva fel is adta, mondván, 
hogy ő nem ért ebből az egészből semmit, és ki-

vonta magát a vitából. De ha ettől az incidenstől el 
is tekintünk, nagyon valószínű, hogy a vitafórum-
nak erről az első felvonásáról nem az érdemi esz-
mecserére tett bátortalan kísérlet fog megmaradni 
a hallgatóság emlékezetében, hanem a két parla-
menti képviselő, a kormánypártot erősítő L. Simon 
László és az ellenzéki Kukorelly Endre nyilvános 
pengeváltása. Holott ezt a „drámai eseményt” 
korántsem csupán a pártpolitika színjátszó szem-
üvegén keresztül volna érdemes olvasni, hanem 
elsősorban úgy, mint a költői hivatás és a politikai 
ambíciók elkerülhetetlen konfl iktusát. Rokonszen-
ves volt, ahogy a maga „monodrámáját” Kukorelly 
fölskiccelte: „időnként hátralépek magamtól, és 
azt kérdezem, ki ez a fi gura” (elnézést, hogy nem 
szó szerint, csak a magam átiratában idézem őt). 
De meg tudtam érteni azt is, amikor Kukorelly „én 
nem vagyok politikus” kijelentésére a felelős tiszt-
ségeket betöltő L. Simon spontán módon, indula-
tosan reagált: „akkor add vissza öregem a mandá-
tumodat”. Még szimpatikusabb volt részéről az a 
személyesség, ahogyan Sütő András Egy lócsiszár 
virágvasárnapja című darabját méltatta, amely je-
lenleg a Nemzetiben látható. Mint mondta, ebből a 
meglepően aktuális drámából, illetve a főszereplő 
Szarvas József alakításából „politikus költőként” ő 
bizony sokat tanult.

Figyelemre méltónak találtam, amivel Schein 
Gábor, mindjárt a vita legelején, a maga mondan-
dóját indította: „eszmélésem annak idején indivi-
duális volt”. Szerintem ez lehetett volna – avagy 
lehetne majd a jövőben – egy valóban érdemi esz-
mecsere egyik legfontosabb felvető szála. Hiszen 
tagadhatatlan, hogy a magam „nomád nemzedé-
kére” is egyfajta apolitikus mentalitás volt annak 
idején a jellemző. A hetvenes évek közepén, végén 
perben és haragban álltunk azzal a fajta átpolitizált 
közélettel, amelybe az akkor még csak negyvenes 
éveiket taposó apák nemzedéke, köztük az elvetélt 
„reformszocializmus” ellenzékbe vonult élcsapata 
próbált belekényszeríteni minket. De emlékszem, 
milyen meghökkentő és nevetséges volt az is, ami-
kor a pesti bölcsészkaron az egyik szemináriumot 
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„DE HISZEN EZ EGY SZATYOR!”
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vezető tanárom tudni vélte, hogy azért nem jelen-
tem meg az óráján, mert a népieket akartam boj-
kottálni (Szabó Dezső regénye, az Elsodort falu volt 
aznap a téma). A mából visszatekintve úgyszintén 
elgondolkodtató az a határozottság, ahogyan Ki-
rály Gyula, az orosz tanszék legendás professzo-
ra a szakmai elmélyülés felé terelgetett, lebeszélve 
minket a közvetlen politizálásról (és mellesleg az 
alanyi költészet műveléséről is).

S ha már személyes történetemnél tartok, hadd 
említsek meg egy kulcsművet, amely kétszer is 
beleszólt az életembe. Juhász Ferenc 1954-ben író-
dott műve, A tékozló ország ébresztett rá először 
arra, hogy igazából mi is az a történelem (magát 
a tantárgyat, be kell hogy valljam, szívből utál-
tam). Még középiskolás voltam, talán harmadikos, 
amikor Galkó Balázs azzal állt elő, hogy az egész 
„époszt” egyhuzamban szeretné felolvasni. Mind-
össze négyen vagy öten gyűltünk össze ebből az 
alkalomból egy frissen felújított, nagy és még üres, 
hófehérre festett polgári lakásban (név szerint 
Kiss Annára és Turcsány Péterre emlékszem visz-
sza a hallgatóság köréből). És több mint harminc 
évvel később, 2004-ben, születésének ötvenedik 
évfordulóján ugyanez az „éposz” vált fontossá 
számomra megint. Egy éjféli performance kereté-
ben idéztük föl a művet a nyírbátori utcaszínházi 
fesztivál, a Szárnyas Sárkány „nulladik napján”. Az 
ötletgazda egy fi lmes szakember, Oláh László Oli-
vér volt, a rendező pedig az „ünnepszerző” Szász 
Zsolt, s mint rőzsehordó asszony magam is részt 
vettem ebben a mintegy félszáz embert mozgató 
szabadtéri produkcióban. Egy versciklusom is szü-
letett ennek a hatására (egyetlen darabja jelent csak 
meg a Magyar Naplóban). A magam praxisában én 
ekkortól datálom a „politikai költészet” némiképp 
már tudatos művelését, és nem 2006-tól. Az utóbbi 
évszámot a vitafórum második részében az iroda-
lomtörténész és publicista Horkay Hörcher Ferenc 
– az október 23-án lezajlott utcai megmozdulások 
okán – mindazonáltal jogosan jelölte meg szerin-
tem is egyfajta korszakhatárként.

Szánom-bánom, de valójában csak most, koro-
sodó fejjel (már-már „vén szatyorként”) látom be 
lassacskán, hogy bölcsész indíttatású művészként, 
tudósként, pedagógusként bizony báván hagytuk 
magunkat félrevezetni és kitessékelni a közéletből: 
előbb a Kádár-érában, aztán – ami még nagyobb 
szégyen – az úgynevezett „rendszerváltó” húsz év 
során. De – miként azt az elméleti szekció részt-
vevői javasolták – bízvást fogalmazhatunk más-
képpen is: az úgynevezett „autonóm művészet” 
huszadik századi ideája és kultusza alighanem 

tényleg leáldozóban van, és ami ezután jön, az 
minden bizonnyal valami egészen más lesz. Emlé-
keznünk a távoli és a közelebbi múltra talán azért 
mégsem fölösleges.

„Szeretkezz, ne háborúzz!” – mondta és mutat-
ta is John Lenon Yoko Onóval a példát a hatvanas 
évek végén. Igaz, nemcsak a fekete-fehér fotóval 
dokumentált ágyjelenet („Bed-In” for peace, 1969) 
volt akkor megrendítően valóságos, hanem e fel-
szólítás politikai célzata, a még javában folyó viet-
námi háború is. Ebben a mostani vitában a „sze-
relmi költészet” úgyszintén szóba került ugyan, 
de korántsem ilyen radikális módon. A diskurálók 
meglehetősen elvontan és mereven határolták el, 
állították szembe egymással a szerelmi és/vagy po-
litikai „tematikát”, mintha az égvilágon semmi kö-
zük nem volna egymáshoz. Holott e két istenség, 
Vénusz és Mars a mitikus költői hagyomány sze-
rint egyszerre mozgatja a világot, vállvetve, egy-
mást túllicitálva. Nyíltan senki sem mondta ki, de 
érezhető volt, hogy a vitapartnerek szerint ez ma 
már nem így van: mindnyájan tartózkodtak attól, 
hogy a társadalmi (vagy akár a szexuális) forra-
dalom „(magas, piros, hős) nászi ágyáról” egyet-
len szó is essék. Mintha az ilyesfajta egzaltáltság 
valamiféle beteges elfajulás, egy nagy-nagy túl-
zás volna, a lét kizökkent, „kifi camodott” állapo-
ta. Mintha amikor megfogan az élet vagy amikor 
„vajúdik az idő”, kívül kerülnénk az úgynevezett 
„valóságon”, képtelenné válva annak „normális” 
működtetésére.

Hogy Ady szerint a szerelem is sebeket osztó 
viadal, „héja-nász az avaron”? Vagy hogy neveze-
tes versében Petőfi  együtt emlegeti a kettős élet-ál-
dozatot, a szabadságot és a szerelmet? – Mészáros 
Márton mindjárt az est vitaindítójában sietett le-
szögezni: a 19. század romantikus létszemléletétől 
ideje végképp elhatárolni magunkat. Talán csak a 
közelgő ünnepnek, Március Idusának volt köszön-
hető, hogy az egyöntetű elhatárolódás azért tökéle-
tesen mégsem sikerült: Petőfi  Nemzeti dalát, ha nem 
is érdemben, de többször, többen is fölemlegették.

Ha bátorkodunk feltenni a kérdést, hogy 1848-
ban, a történelem sorsfordító pillanatában vajon 
mi kötötte össze a költészetet és a politikát, nem 
is olyan nehéz meglelnünk erre a választ: a közös 
nyelvre való rátalálás elementáris élménye, amely az 
ország lakóit, a jobbágytól az arisztokratáig, nem-
zetté kovácsolta. Ez volt a hozadéka annak a kivé-
teles márciusnak, amikor – mintegy varázsütésre – 
szinkrónba került a Kossuth fémjelezte új politikai 
közbeszéd és Petőfi  költői forradalmának plebejus 
nyelvezete. Amikor a közös szókincsnek és metafo-
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rikának, a retorikai alakzatok hasonlóságának hála 
közvetlenné vált az átjárás a politikai szónoklat és 
a színpadi monológ, vagy egy olyan emblematikus 
költemény között, mint a Nemzeti dal.1·

Vajon ez a nagy pillanat valóban egyszeri és 
megismételhetetlen a nemzet történetében? Vajon 
az úgymond „refl ektálatlan” próféciának ma már 
tényleg nincsen esélye sem a költészetben, sem a 
politikában – ahogyan azt a vita második részében 
a kritikus Vári György ifjonti szenvedélytől fűtött 
barokkos körmondatai szuggerálták?

Az óda mint szónoki műfaj – Jurij Tinyanov, a múlt 
század elején létrejött új diszciplína, a verselmélet 
iskolateremtő teoretikusa 1922-ben még ezzel a 
címmel írt tanulmányt, elválasztva, ám ugyanak-
kor össze is kötve egymással a retorikát és a poéti-
kát (azt a két egymásra épülő tárgyat, mely annak 
idején a humán gimnáziumok kötelező tananyaga 
volt). Jó volna hát, ha körültekintőbbek volnánk, és 
nem söpörnénk le az asztalról a kérdést, hogy va-
jon napjainkban miért is távolodott el egymástól a 
politikusok és a költők nyelvezete és beszédmódja, 
s hogy ez a szakadék vajon most már így is marad 
– az idők végezetéig?

Az ezredforduló óta szaporodnak a jelek, me-
lyek alapján egy ellenkező irányú változást prog-
nosztizálhatunk. A világméretű fordulat kezdetét 
alighanem a New York-i World Trade Center ösz-
szeomlásától, 2001. szeptember 11-étől számíthat-
juk. De vajon miféle elmozdulást jelez a magunk 
kis magyar glóbuszán az a szóban forgó öt „haza-
fi as” tematikájú költemény2, mely most ehhez a tíz 
évvel későbbi vitához kiindulási alapul, amolyan 
apropóul szolgált?

Ami azonnal szembetűnő, az a hangsúlyos női 
jelenlét. Hiszen a szerzők közül ketten, Erdős Vi-
rág és Tóth Krisztina eleve a „gyengébb nemet” 
képviselik (már csak ezért is furcsa, hogy a vitában 
egyetlen nő sem kapott szót). A másik feltűnő sa-
játosság, hogy ezt az úgymond „hazafi as” temati-
kát négyen a szerzők közül egyfajta antropológiai 
(avagy mélylélektani) szemlélettel, a nemiség és 
a szexualitás áttételén keresztül közelítették meg. 
Igazolván, hogy amit Illyés Gyula emblematikus 
versében (Egy mondat a zsarnokságról) az ötvenes 
évek erőszakos hatalomgyakorlásról állított, az 
napjainkban még fokozottabban igaz: a társadal-

1 Lásd ehhez a 2009-es debreceni DESZKA Fesztiválra 
készült tanulmányt: Szász Zsolt – Pálfi  Ágnes: Korunk 
hőse, avagy a nyelv géniusza. Szín – Közösségi Művelődés, 
2010. június
2 A szerző és a cím alapján a versszövegek letölthetőek 
az internetről.

mi közéletben – az úgymond „politikailag kor-
rekt” nyelvhasználat ellenére – világszerte mind 
nagyobb teret hódít a rejtett vagy nyílt agresszió, 
mely egyre inkább jelen van a mindennapokban is, 
és a sejt-szintig áthatja, megalázza az embert mint 
nembeli lényt.

E drámai helyzet költői megfogalmazásában 
Erdős Virág Édes hazám című verse a legradikáli-
sabb: egy kiskorú roma prostituált tőről metszett 
stílusát, leplezetlen szókimondását imitálva szólít-
ja meg (avagy le) a férfi nem díszét, mindnyájunk 
„apaországát”: „Édes Hazám legkedvesebb / kliensem 
/ szép vagy jó vagy másnak nem jut / ilyen sem”. E mo-
nológ szatirikus élét mindenekelőtt a „nemváltó” 
verselés adja: ezt a női szájba adott szöveget szer-
zője a kanásztánc feszes, férfi as ritmusára kompo-
nálta.

Tóth Krisztina Bánk, magában című versének 
záró képe ugyancsak női szemszögből fogalma-
zott: a férfi -világ hétköznapi agresszivitását szem-
lélteti. A mikroszüzsé itt is drámaian jelenetezett: 
a hazát egy magányos hajléktalan nőt (vagy őt ma-
gát?) feltartóztató BKV ellenőr személyesíti meg: 
„Hazám, hazám, te ellenőr. / Ruhádon ott a karszalag, / 
és félterpeszben állsz”. Ez esetben a szerző egy konk-
rét pretextusra, Bánk bán Erkel által megzenésített 
nagymonológjára írta rá a maga szövegét, minden 
bizonnyal szándékosan váltogatva a tónust: hol 
tárgyilagos, hol együtt érző, már-már érzelgős hú-
rokat penget, hol játékos, hol inkább humoros ez 
a Bánk jelmezében megszólaló, hamisítatlan női 
hang. Talán ezért is hat az olvasóra annyira bru-
tálisan a másik nemet fi zikai konkrétságában meg-
jelenítő, dermesztően aszexuális zárlat.

Térey János Magyar közönye nemcsak a női szer-
zők, hanem Kemény és Nádasdy költői attitűdjé-
től is eltér. Mindenekelőtt azért, mert ez a szöveg 
bármifajta szexualitástól, erotikus felhangtól men-
tes; az önszeretet éppúgy hiányzik belőle, mint a 
részvét az általa megszólított nép iránt. „Két féltekéd 
nehéz szívvel bejártam” – ettől az egyetlen ellágyuló, 
empatikus sorától eltekintve Térey számvetése ri-
deg és komor, lehangolóan humortalan. Metrikai-
lag precíz drámai jambusai és a kompozíció ma-
gabiztos retorikai felépítése a klasszikus színpadi 
monológ emelkedett stílusát imitálja. Az összkép 
mégis felemás: a zavar, a töredezettség benyomá-
sát kelti. Mintha a költő a kötött forma ellenére is 
mind nehezebben tudná uralni a nyelvet, féken tar-
tani az átokszavai nyomán felhorgadó indulatokat, 
s megtartóztatni magát egyfajta lesújtó ószövetségi 
próféciától. Az első két sor olvastán még tiszta és 
világos, ki beszél itt és kihez: „Fölpaprikázva, s meg-
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vezetve, népem, / nyakadban ízlésed szerinti úrral…” 
Sőt, mintha a nép egyes szám első személyű birto-
kos személyragja egyfajta sorsközösségre, a költő 
plebejus identitására, rokonszenvére utalna. De 
aztán hirtelen túl sok lesz a ránk olvasott negatív 
tulajdonság ahhoz, hogy méltónak gondolhassuk 
magunkat bárkinek a rokonszenvére is: önmagasz-
talás, öngyűlölet, önkorlátozás, gőg, sértés és sértő-
dés – sorolja Térey nemzeti karakterünk valóban 
előnytelen oldalait. Ám attól tartok, hogy ez a ró-
lunk alkotott kép mégiscsak torzít. S talán azért lett 
ilyen egyoldalú, mert a költő mintha mégsem be-
lülről, hanem kívülállóként, a maga felsőbbrendű-
ségének tudatában szemlélne minket, e kis magyar 
glóbusz életükért küzdő lakóit.

Kemény István Búcsúlevél című versében nem 
a rációra apellál, mint Térey, hanem az érzelmek-
re. A megszólaltatott hang tulajdonosa „használ-
ni” akarja a szívét, amíg csak él – mint azt a záró 
szakaszban olvashatjuk –, s ezért dönt úgy, hogy 
korábbi életével szakítva útnak indul. Kemény 
mintha egy serdülő félben lévő kamasz (avagy 
egy enyhén értelmi fogyatékos rímfaragó) této-
va, mutáló hangján dadogná el, ami nyomja a lel-
két. Gyermekes csalódottságát, kiábrándulását az 
„édes hazából”, amelyet az ő tegnap még rajongva 
szeretett és csodált anyjával azonosított. Ám ez az 
anya – mintha valami gonosz varázslat történt vol-
na – hirtelen megöregedett. A mese ismerős, mint 
ahogy nem új az a tudatosan „lebutított” nyelvezet 
sem, mellyel a költő versének lehangoló tárgyá-
hoz idomul: „Gonosz lettél, vak és régi, / egy elbutult 
idegen néni, / aki gyűlöletbe burkolózva még / ezer évig 
akar élni.” De amint engedi magát élmény-közelbe 
kerülni ezzel a számára már kihűlt, élettelen tárgy-
gyal, az paradox módon mintha megelevenedne. 
A következő versszak – alighanem ennek a bizo-
nyos eltárgyiasító szőnyeg-hasonlatnak köszönhe-

tően – egy valóban átélt lélektani krízis erejével 
hat: a haldokló iránti tehetetlen szeretet kínját, 
a Fiú kényszerű elszakadásának drámáját hozza 
testközelbe: „Nem kértél, hogy mosdassalak, / annyit 
se morogtál, hogy hagyjalak, / mint egy szőnyeg, feküd-
tél a semmin, / elárulni se hagytad magad.”

Nádasdy Ádám költeménye, A hazafi úi hűségről 
úgyszintén „anyavers”. Be kell hogy valljam, az öt 
közül ez a szöveg okozta számomra a legnagyobb 
meglepetést. Mert szerzője vette a bátorságot, hogy 
ne a posztmodern kánont kövesse szolgaian, ha-
nem az alanyi költészet hagyományos, „én-áttéte-
lű” közlésformáját válassza. Kifejezetten üdítőnek 
és üdvösnek találom azt a nyílt és egyenes impe-
ratívuszt, ahogyan Nádasdy a kortársait feddi, 
próbálja jobb belátásra bírni: „Hazánkban, fi úk, nem 
szabad csalódni, / mert olyan az, mint az édesanyánk. 
/…/ a lába közül bújtatok elő, / s a szaga végig ott lesz 
rajtatok.” Az ítészek közül valaki szóvá tette, hogy 
őt ez a szag (úgy is, mint metonímia) zavarja egy 
kissé. Nekem kifejezetten tetszik. Mert jelen hely-
zetünkben jogosnak találom, hogy nemzeti identi-
tásunk megőrzése érdekében a költő bevesse akár 
ezt a végső érvet is, és legősibb érzékszervünkre, 
elemi életösztönünkre apelláljon.

E sikeresnek még nemigen nevezhető vitafó-
rum kapcsán Platón híres dialógusa, A lakoma is az 
eszembe jut. Az a passzus, amelyben Szókratész 
a disputa lezárásaként Diotimát, a papnőt idézi: 
Erósz nem más, mint „a szépségben való nemzés 
és szülés vágya”. De a politikai költészetről való 
érdemi párbeszéd folytatására szerintem az a té-
tel inspirálhat leginkább, amelyet az elsőként szóló 
Phaidrosz fogalmaz meg a két iker-istenség, Vé-
nusz és Mars viszonyáról: hogy a szerelem koránt-
sem csupán öncél, hanem az állampolgári erények 
forrása; hogy a virtus, a hősies önfeláldozás marsi-
kus erényét is Erósznak köszönhetjük…



„Gyümölcsöző” kapcsolat van kibontakozóban 
magyar és szlovák tudósok között, akik közös erő-
vel próbálják rekonstruálni a valaha volt, nevezetes 
pozsonyi prímás kertet (Posoni kert). A 16. század-
ban Lippay György esztergomi érsek irányításával 
kialakított hatalmas kertben gondosan összeválo-
gatott dísznövények, zöldségfélék, gyümölcsfák 
sokasága virágzott, feltámasztása nemcsak a mai 
botanikusokat hozhatná lázba, de mint egyfajta 
élő kultúrtörténeti élő múzeum a térség idegenfor-
galmát is megpezsdíthetné. A Posoni kert a Szent 
György hegy egy részét foglalhatta el, és fényko-
rában 60 féle dísznövény, 45 gyümölcsfaj, 80 kü-
lönböző zöldségfaj között szemlélődhetett a tudós 
természetbarát érsek és az oda látogató nagytekin-
télyű, nevezetes személyiségek sokasága.

www.bumm.sk, január 27.

Romániai magyar értelmiség – múlt, jelen, jövő címmel 
Aradon tartott előadást január 26-án Egyed Péter 
író, fi lozófus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
professzora. Kifejtette, hogy a belső-erdélyi, parti-
umi és bánsági értelmiségről két fő csapás mentén 
(is) beszélhetünk: az egyik a kvantitatív, a másik a 
területi elosztás. Számuk 100-200 ezer közé tehető. 
Az elmúlt rendszerben a magyarság messze alul-
képzett volt számarányához képest, hisz a magyar 
ajkú lakosságnak talán 4 százaléka rendelkezett 
felsőfokú végzettséggel, miközben számarányát te-
kintve az összlakosság hét százalékát is meghalad-
ta. A rendszerváltás után, a mai napig körülbelül 
ezer felsőoktatási tanárral gazdagodott az erdélyi 
magyarság, ami példátlan teljesítménynek számít. 
A három régió értelmiségei között erős mentalitás-
beli és kommunikációs különbség alakult ki

www.nyugatijelen.com, január 26.

A magyar fi lozófi ai iskola megteremtőjének, Böhm 
Károly akadémikus, egyetemi tanárnak a tiszteleté-
re avattak emléktáblát a magyar kultúra napján Ko-
lozsváron.

A nagyváradi Szacsvay Akadémián Történelem és sze-
mélyiségek címmel egész éves modulban foglalkoz-

nak nemzetünk históriájával. A modul tudomá-
nyos tanácsadója Romsics Ignác Széchenyi-díjas 
történész, akadémikus.

Ipartörténeti előadássorozatot indított az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya. 
Az első előadást Sándor László nyugalmazott 
egyetemi tanár tartotta a TRIUMF (gyújtógyertya-
gyár) történetéről.

Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum igazgatója március 8-án Germanus Gyuláról, 
a nemzetközi hírű magyar orientalistáról és a Kelet 
világáról tartott előadást a bécsi Collegium Hun-
garicumban.

Március 29–30-án Beregszászban a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Társadalomföld-
rajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában 
címmel konferenciát rendeztek.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Maribori 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszéke.

A 15 éves somorjai Fórum Kisebbségkutató Inté-
zetről készített fi lmet a Duna Televízió Megkerül-
hetetlenek címmel (www.foruminst.hu).

105 évvel ezelőtt született Bécsben Selye János, oszt-
rák-magyar származású kanadai orvos, orvosbiológus, ké-
mikus, egyetemi tanár, a stresszelmélet kidolgozója.

A határon átnyúló együttműködési program 
(CBC) keretében a Fórum Kisebbségkutató Intézet há-
rom magyarországi partnerrel közösen valósítja 
meg azt az EU-s projektet, amely a szlovák–magyar 
határmente szociográfi ai irodalmát és vizuális megjele-
nítését dolgozza fel.

A veszprémi Pannon Egyetem és a Sapientia – Er-
délyi Magyar Tudományegyetem április 18-21 kö-
zött Veszprémben rendezte meg a VIII. Kárpát-me-
dencei környezettudományi konferenciát.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem második 
alkalommal rendezi meg a határon túli magyar 
anyanyelvű egyetemista hallgatók számára az
ELTE Kárpát-medencei magyar nyári egyetem című 
programot július 9-15 között.

Megjelent:
A kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesületnél a 
Garda Dezső egyetemi docens által szerkesztett, 
A mezővárostól a rendezett városig című tanulmány-
kötet.

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet gon-
dozásában Török Tamás: Ipoly mente helynevei című 
kötete, L. Juhász Ilonának Rítusok, jelek, szimbólumok 
című néprajzi tanulmánykötete és a Fórum Társa-

dalomtudományi Szemle XIII. évfolyam, 2011/3. és 4. 
száma.

A muravidéki Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási 
Intézet gondozásában Kepéné Bihar Mária és Lendvai 
Kepe Zoltán néprajzkutatók Kő kövön maradjon! című 
kötete.

A hágai székhelyű Mikes International Magyar szel-
lemi fórum. Hungarian Periodical for Art, Literatu-
re and Science január-márciusi száma.

Fölkerült a Vajdasági Magyar Tudományos Tár-
saság honlapjára (http://www.vmtt.org.rs) A dél-
vidéki magyarság múltja, jelene és jövője című tudomá-
nyos tanácskozásról készült beszámoló.
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