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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Elhunyt Kötő József
Életének 76. évében, türelemmel 
viselt szenvedés után elhunyt 
Kötő József színháztörténész. A 
kiemelkedő közéleti férfi  és köz-
művelő az EMKE újjáalakulásá-
nak egyik kovácsa volt, később 
elnökként, majd főtanácsosként 
szolgálta az egyesületet, melynek 
meghatározó alakja és haláláig hű 
munkatársa volt. Kötő Józsefet az 
EMKE saját halottjának tekinti.

Újabb Agórával gazdagodunk
Elkezdődött a „HÍRÖS AGÓRA multifunkcionális közösségi 
központ létrehozása Kecskeméten” című fejlesztés, amely-
nek ünnepélyes nyitórendezvényét 2015. január 21-én tar-
tották a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. 
A projektre 650,23 millió forint uniós és hazai támogatást 
nyert Kecskemét önkormányzata. A Hírös Agóra kereté-
ben olyan térségi közművelődési intézmény jön létre, amely 
központi szerepet 
játszik a közműve-
lődés, a civil szer-
vezetekkel kialakí-
tott partnerség, az 
élethosszig tartó 
tanulás és a köz-
művelődési tanács-
adó szolgáltatás 
összefogásában.

Átadták az idei Csokonai Vitéz 
 Mihály-díjakat
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hoppál 
Péter kultúráért felelős államtitkár Márai Sándor-, Csokonai 
Vitéz Mihály-díjakat és Könyvtári Minőségi Díjakat adtak át 
a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen a 
Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 2015. január 22-én.

Csokonai Vitéz Mihály-díjban  részesült alkotói kate-
góriában Szűcsné Molnár Erzsébet, a szegedi Gábor Dénes 
Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 
tanára, Demarcsek György, a nyíregyházi Vásárhelyi László 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. Csokonai Vi-
téz Mihály-díj-
ban  részesült 
közösségi kate-
góriában a fővá-
rosi Ascher Osz-
kár Színház, a 
Bogácsi Pávakör 
és a Gencsapáti 
Hagyományőrző 
Táncegyüttes.

Új Országos Szakmai Központ kezdi 
meg a tevékenységét
2015. február 1-től a Nemzeti Művelődési Intézet szervezeti 
egységei között új szakmai központ kezdi meg munkáját Or-

szágos Tudományos és 
Felsőoktatási Szakmai 
Központ elnevezéssel. 
Központi célja a köz-
művelődési szakma 
szakmai-tudományos 
professzionalizációjá-
nak erősítése.

Vastapstól volt hangos a Budai 
 Vigadó a tizedik Nemzetiségi Gálán
2014. december 7-én hatalmas érdeklődés mellett, hazai és 
nemzetközi protokollvendégek részvételével rendezte meg 
a Nemzeti Művelődési Intézet a tizedik Nemzetiségi Gálát a 
Budai Vigadóban. A jubileumi rendezvényen tíz kitüntetett 
vehette át a Pro Cultura Minoritatum Hungarie Díjat: a „Ka-
riatidák” Görög – Magyar Nők Kulturális Egyesület, a Mohá-
csi Sokácok Olvasóköre, Dr. Sutarski Konrád Bogumił költő 
és műfordító, kisebbségi politikus, a magyarországi Országos 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat háromszor megválasztott 
elnöke. A díjazottak között ott volt a geresdlaki babavar-
ró kör, a paksi Roger Schilling Blasskapelle, hagyományos 
sváb zenekar, a Fláre Beás együttes, Szabó Péter, 81 eszten-
dős eleki születésű táncos, hagyományőrző, Aszódi Csaba 
András Ecseren született, szlovák hagyományőrző, Szukics 
Marianna nép-
művelő, iroda-
lom, valamint 
szlovén nyelv és 
irodalom szakos 
általános iskolai 
tanár és a „Ron-
dó” nemzetiségi 
magazin műsora.

Kárpát-medencei Kulturális 
Fórumon jártunk
A magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényso-
rozat keretében a Zentai Alkotóházban január 17-én, szom-
baton tartották meg a Kárpát-medencei Kulturális Fórumot, 
a Kárpát-medencei művelődési intézetek és ernyőszerve-
zetek, valamint a vajdasági kulturális közintézmények és 
szervezetek vezetőinek és szakmai munkatársainak hagyo-
mányos találkozóját. A rendezvényen meghívott előadóként 
Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közmű-

velődési Főosztályának ve-
zetője, Pirityiné Szabó Judit, 
a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárság 
Kapcsolattartási Főosztályá-
nak vezetője és Závogyán 
Magdolna, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet főigazgatója 
is részt vett. 
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Húsz éves a SZÍN

A  Szín Közösségi Művelődés folyóirat ez évben ünnepli megalapításának 20. évforduló-

ját. A rendszerváltozást követő néhány esztendőben született, majd azzal együtt nőtt fel és vált 

nagykorúvá.

A folyóirat címe a húsz év folyamán hűen tükrözte sokszínűségét. Kiadványként soha nem 

zárkózott be a közművelődés szűk körébe és mindig kiemelt fi gyelmet szentelt a közösségeknek, 

a közösségekben tevékenykedő embereknek. Az eltelt 20 év alatt a folyóirat 110 megjelent száma 

éppúgy foglalkozott nemzetünk kulturális életével, mint a közművelődési kutatásokkal, a külön-

böző nemzetek, nemzetiségek kulturális szokásaival, gyakorlataival, módszertanának bemuta-

tásával. Az összegyűjtött írásokból több alkalommal irányadó tematikus lapszámot is sikerült 

megjeleníteni.

A  kiadvány megjelenéséhez szükséges pénzügyi háttér egy részét majd minden évben a 

Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. Az elmúlt két évtizedben a folyóirat tartalmának kialakí-

tásában a Művelődési Intézet sok munkatársa részt vett, csakúgy, mint a különböző foglalkozású 

külsős partnerek: szociológusok, településfejlesztők, kutatók, művészek, felnőttképzési szakem-

berek, akik egy-egy téma felkarolásával új lendületet adtak lapunknak.

A  folyóiratot a Magyar Művelődési Intézet adta ki 1996-ban. Az azóta is kéthavonta meg-

jelenő kiadvány főszerkesztője, majd felelős szerkesztője Mátyus Aliz író, szociológus, akinek 

elévülhetetlen érdemei vannak a folyóirat markáns, értékközpontú arculatának megteremtésé-

ben és következetes megjelenésében a kezdetektől napjainkig. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy 

önkéntes munkájának és kiapadhatatlannak tűnő energiájának köszönhetően ma is aktívan tá-

maszkodhatunk lelkiismeretes munkájára, életszemléletére.

Végül, de nem utolsó sorban köszönet a hűséges olvasóknak, akik leveleikkel, ötleteikkel új 

témák feldolgozására, valamint meghatározó közösségi példák és jó gyakorlatok bemutatására 

inspirálnak minket. Folyóiratunk a jubileumi év tiszteletére húsz színes belső oldallal jelenik 

meg, hogy még több színt hozhassunk az Önök életébe.

Tartsanak velünk a következő húsz évben is!

Závogyán MagdolnaZávogyán Magdolna
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Sorsfordító idők
Kulturális Szemle on-line tudományos folyóirat

2014. június 11-én több mint há-
romszáz kulturális szakember részvé-
telével zajlott le a Nemzeti Művelődé-
si Intézet „Hálózatépítés – közösségi 
kezdeményezések” című IV. Stratégi-
ai Konferenciája a Budai Vigadóban. 
A  találkozó objektíven, sok szempont-
ból mutatta be az elmúlt időszak para-
digmatikus változásait a közművelődés, 
közösségi művelődés területén. A kon-
ferencián elhangzott egy olyan előadás 
és bejelentés is, amelyet méltán nevez-
hetünk művelődés- és szakmatörténeti 
eseménynek. A konferencia időpontjá-
ra időzítve, egy éves előkészítő munka, 
sok-sok egyeztetés eredményeként, 
megkezdte működését a Nemzeti Mű-
velődési Intézet és így a közművelődési 
szakma első tudományos on-line folyó-
irata, a Kulturális Szemle.

Persze nem csak a Szemle az, ami 
az elmúlt időszakban művelődés- és 
szakmatörténeti értékkel bír. Úgy 
hisszük, egy szakmának is van, lehet 
sorsa. Van, amikor a kezébe veheti azt, 
és van, amikor nem. Márai után sza-
badon: van, amikor megélheti a saját 
sorsát és van, amikor nem. Egy szak-
ma sorsa azonban azokon a lépéseken 
is múlik, amelyeket megtesz, vagy 
éppen nem tesz meg. Amikor és ahol 
helyes válaszokat ad az őt ért kihívá-
sokra. Most sorsfordító időket élünk 
az Intézetben és a szakmában is.

A  Kulturális Szemle megjelenése 
itt és most egyáltalán nem a véletlen 
műve. Szorosan összefügg azokkal a 

mélyreható változásokkal, amelyek 
az elmúlt időszakban jellemezték a 
területet. Azon eseményeket, ame-
lyek megalapozták a folyóirat meg-
jelenését, egyrészt tágabb, másrészt 
szűkebb környezetben is nevesíthet-
jük. Tágabb értelemben beszélhetünk 
a Nemzeti Művelődési Intézet totá-
lis átalakításáról és arról a szakmai 
szemléletbeli változásról, amelynek 
élén kétségkívül a Nemzeti Művelő-
dési Intézet áll. A szemlélet változását 
sürgette, de egyben ösztönözte is a 
szakma „lenni vagy nem lenni” tragi-
kus és valóságos kérdése elsősorban a 
megyei feladatellátás területén. Vál-
sághelyzetben szinte szükségszerű az 
ontologikus gyökerű alapkérdésekhez 
visszatérni. Ennek megfelelően indult 
ki az új gondolkodás abból az alap-
vetően egyszerű kérdésből, hogy mit 
tehet a terület, a  szakma a társadal-
mi haladás szolgálatában? Korábban 
mintha elfelejtettük volna azt a 19. 
század régmúltjában gyökerező, még-
is modern aufklérista feltevést, ami 
talán a legfontosabb minden társadal-
mi rendszer, alrendszer életében: mit 
tehetünk a közjóért? Úgy gondoljuk, 
ez az alapvető kérdés, amelyet egy 
közművelődési intézmény átalakítá-
sánál is elsőként fel lehet és fel kell 
feltenni. Helyben és országosan is. Így 
történt ez a Nemzeti Művelődési In-
tézet esetében is. Ennek a felvetésnek 
a jegyében történtek aztán az elmúlt 
két év változásai is. Olyan alapel-

vek határozták meg a tevékenységet, 
mint a közösségek és családok segí-
tése, értékalapú fejlesztések, a  civil 
társadalom a közművelődés szellemi 
és eszközrendszerével való segítése. 
Olyan tevékenységek kialakítására 
volt szükség, amelyek a társadalom 
mellett a gazdaságot is, nemcsak a 
kinyilatkoztatás szintjén, hanem va-
lóságosan, a  mindennapokban is se-
gítik. Meg kell jegyeznünk, a  szem-
léletbeli változtatás szándékához 
ezúttal olyan politikai, miniszteriális 
támogatás, ezzel együtt fi nanszíro-
zás is párosult, amely lehetővé tette 
az újító szándékok megvalósítását. 
Olyan mérföldkövekről beszélhetünk, 
mint a megyei feladatellátás teljes 
megújítása, a  kulturális közfoglal-
koztatás, a  szakfelügyelet, a  statiszti-
ka, a  minőségfejlesztés reformja, az 
önkéntes tevékenység megjelenése, 
a  felnőttképzés újragondolása, az or-
szágos szakmai központok létrejötte, 
az Intézet lapjának „színeváltozása”, 
a  stratégiai együttműködések meg-
kötése, az értéktári rendszerbe való 
bekapcsolódásunk, az ifj úság új mó-
don való megszólítása, és persze még 
sorolhatnánk. Mindezeket megújult, 
fegyelmezett és átgondolt kommuni-
káció is segítette.

Szűkebb értelemben a Kulturális 
Szemle létrejöttét olyan események 
határozták meg, amelyekről a Szín – 
Közösségi Művelődés korábbi száma-
iban már beszámoltunk.1 Mégis, ha 

1 Ponyi László: Közösségi művelődés és felsőoktatás. Szín 17/6. 2 012. december. Ponyi László: Javaslatok a felsőoktatási szak-
emberképzés megújítására, valamint Kulturális Szemle létrehozására. Szín 18/3. 2013. június.
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Dr. Juhász Erika – Ponyi László

vázlatosan is, jelezni szeretnénk azo-
kat a tényeket és változásokat, ame-
lyek közvetlenül is meghatározták a 
Kulturális Szemle létrejöttét. Megha-
tározó ezek közül az andragógia, ezen 
belül a közművelődés tragikus hely-
zete a felsőoktatásban, az akadémiai 
és tudományos beágyazottságunk 
alacsony foka, presztízsünk gyengesé-
ge ezen a területen. A doktori iskolák-
ban tanuló közművelődési, közösségi 
művelődési témában kutató dokto-
randuszok minimális száma, drámai 
hiánya. Mi lesz azzal a szakmával, 
amelyiknek nincsenek, nem lesznek 
tudósai, tanárai, a  terület jövőképét 
felvázoló, azt közvetítő személyiségei 
a saját szférájában és a felsőoktatás-
ban? Pedig, ahogy Halász János volt 
kulturális államtitkár az ajánlójában 
is írta: „A  közösségi művelődés kuta-
tásának helye van a humán – az em-
bert és a társadalmat középpontba 
állító – tudományok területén, hiszen 
az ember lényének és fejlődésének el-
választhatatlan része a közösségben 
létezés és cselekvés, a közös célokért 
való együttes mozdulás. A  szolida-
ritás eszméje és a világ megismerése 
egyfajta természetes erkölcsi törvény-
ként munkál az emberben. Az emberi 
társadalom fontos jelenségeinek vizs-
gálójaként a közösségi művelődés tu-
dományos beágyazottságára a terület 
állandó változása és fejlődése miatt 
különösen nagy szükség van”.2

Tovább sorolva a tényeket, ko-
rábban a közművelődéssel, közösségi 
művelődéssel foglalkozó tanulmá-
nyok megjelentetése nem kevés gon-
dot okozott, mert hiányzott az a tudo-
mányos szakfolyóirat, amely termé-
szetes otthont adott volna azoknak. 
A  szakma presztízsének, rangjának 
szükségszerű emelése okán is, egy 
olyan jövő felvázolása vált szükséges-
sé, amelyben az eddigi felsőoktatási, 
tudományos, akadémiai helyzetünket 
megerősítjük, fokozzuk a területünk 
beágyazottságát a fent jelzett terüle-
teken. Ami korszakos jelentőségű volt 
az Intézet és a minisztérium szem-
léletének megváltozásában, hogy a 
két szervezet nem csak felismerte 
és befogadta, hanem kezeli azt az 
egyébként alapvetően nem bonyolult 
összefüggést, hogy a felsőfokú szak-
emberképzés nem csak áttételeken 
át, hanem közvetlenül is a szakmánk 
része. Olyan markáns, meghatározó 
eleme, amelyre ha nem fi gyelünk, ha 
úgy elhanyagoljuk, mint az elmúlt 
évtizedekben, az katasztrofális hely-
zetet eredményez a szakma jövője 
szempontjából. Magyarán felelősek 
vagyunk azért, hogy elinduljanak 
azok a reformfolyamatok, amelyek a 
szakma megújulását szolgálják ebben 
a dimenzióban is.

Ilyen összefüggések, felismerések, 
premisszák és konklúziók alapján ju-
tottunk el 2014. június 11-ig, az Inté-

zet konferenciájáig. Itt mutathatta be 
Juhász Erika, a  folyóirat főszerkesztő-
je az elmúlt egy éves fejlesztés ered-
ményét: a  Kulturális Szemlét. Beszél-
jünk most már magáról a Szemléről.

Závogyán Magdolna főigazgatói 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az 
elképzelések szerint, a  folyóirat újfaj-
ta tudományos párbeszédet generál, 
mozgósítja a szakterület tudományos 
életének meghatározó személyiségeit, 
és az itt megjelent írásokból újszerű 
közösségi kezdeményezések elin-
dításához nyernek ihletet, ösztön-
zést, ötletet, támpontokat a szakma 
gyakorlói csakúgy, mint a szakmába 
igyekvők.3

Ahogy az újság főszerkesztői aján-
lásában olvashatjuk, nem egy újabb 
szűk és zárt szakmai csoport újabb 
elefántcsonttornyát kívánjuk itt és 
most megalapozni, aztán évtizedek-
re bebetonozni. „A  Kulturális Szem-
le küldetése, hogy a kultúra széles 
spektrumán, de elsősorban a köz-
művelődés és a közösségi művelődés 
témaköreiben, illetve az ezekkel kap-
csolatba hozható témákban bemutas-
sa a tudományos relevanciával bíró 
fontos kutatásokat, tanulmányokat, 
köteteket és konferenciákat. A  Kul-
turális Szemle témái és szerzői nem 
csak Magyarország határain belül 
alkotó szakemberek, mivel a Kultu-
rális Szemle alapítói célul tűzik ki egy 
Kárpát-medencei magyar Kulturális 

2 Halász János: Államtitkári ajánló. http://kultszemle.nmi.hu/hirek/allamtitkari-ajanlo. 2015. 01. 24. 09.51.
3 Závogyán Magdolna: Főigazgatói köszöntő. http://kultszemle.nmi.hu/hirek/foigazgatoi-koszonto. 2015. 01.24. 09.42. h.
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Szemle működtetését.”4 A  tudomá-
nyos folyóirat azokat a közművelődési, 
kulturális szakembereket fogja össze 
hálózattá, akik elkötelezettek a tágabb 
és szűkebb értelemben vett közműve-
lődés, a  közösségi művelődés fontos-
ságában és értékeiben. Munkájukban, 
írásaikban ezt az eszmét szolgálják. 
Az újság lehetőséget biztosít a magas 
színvonalú közművelődéssel foglalko-
zó, tudományos értékkel bíró tanul-
mányok megjelenéséhez. A  felsőokta-
tásban dolgozó kollégáknak lehetősé-
get ad, hogy a szakma szempontjából 
fontos munkáikat a nyilvánosság elé 
tárják, ezzel megalapozva és előse-
gítve a közművelődés kapcsolatát a 
felsőoktatásban dolgozó tanárkollé-
gákkal, tanszékekkel, intézetekkel és 
természetesen az egyetemek, főisko-
lák szakos hallgatóival is. A  folyóirat 
és szellemi holdudvara az alapja lesz 
a két évenként szervezendő hazai és 
nemzetközi közművelődési tudomá-
nyos konferenciáknak. Megjelenési 
alkalmat biztosít a kultúra, közműve-
lődés tárgykörében disszertáló, kutató 
fi atal és kevésbé fi atal doktorandu-
szok számára is. Juhász Erika szerint: 

„A  kulturális szakma megerősítéséhez 
szükség van olyan tudományos fo-
lyóiratra, amely küldetéséhez illesz-
kedően a Kárpát-medence számos 
kutatóját tudja egyesíteni, és folyama-
tos kutatásra, és kutatási eredményei 
publikálására buzdítani. Ezt a célt már 
a szerkesztőbizottság összeállításánál 
és későbbi bővítésének lehetősége 
kapcsán is szem előtt tartottuk. Ezál-
tal érhetjük el azt, hogy ez a folyóirat 
ne egy-egy szűkebb kutatócsoport 
nyilvánossági fóruma legyen, hanem 
egy minél tágabb tudományos-szak-
mai kör szellemi támogatását élvezze.5

Így a Kulturális Szemle a Kár-
pát-medencei magyar vonatkozású 
és/vagy magyar nyelven publikált 
kulturális értékek, hagyományok és 
újítások bemutatását és elemzését 
közzé adó interdiszciplináris online 
tudományos folyóirat.

A  Kulturális Szemle Küldetésnyilat-
kozatának fő alapvetései az alábbiak6:

• A Szemle írásaival a kultúra szé-
les spektrumán, de elsősorban a köz-

művelődés és a közösségi művelődés 
témaköreiben, illetve az ezekkel kap-
csolatba hozható témákban kíván írá-
sokat megjelentetni.

• A  Szemle egyaránt vállalkozik 
arra, hogy bemutassa a tudományos 
relevanciával bíró fontos kutatásokat, 
tanulmányokat éppúgy, mint a téma-
körébe tartozó köteteket és konferen-
ciákat, műhelymunkákat.

• A  Szemle témái és/vagy szerzői 
a Kárpát-medencei magyar térséghez 
kötődnek.

• A Kulturális Szemlébe a tudomá-
nyos etika betartásával lehet publikál-
ni, amely etikai elvek tekintetében a 
Magyar Tudományos Akadémia Tu-
dományetikai Kódexét vesszük alapul.

• A  Kulturális Szemle fő szerzői 
egyetemi oktatók, doktoranduszok, 
felsőoktatási hallgatók, kutatók, és 
természetesen a kulturális színtere-
ken dolgozó szakemberek egyaránt.

• A  Kulturális Szemle online for-
mában jelenik meg, hogy minél széle-
sebb körben elérhető legyen a célkö-
zönsége számára.

• A  Kulturális Szemle célja, hogy 
minél tágabb tudományos-szakmai kör 
szellemi támogatásával működhessen.

• Az interdiszciplináris online tu-
dományos folyóirat a Kárpát-medence 
magyar kulturális szakembereinek egy 
szakmai hálózatát kívánja összefogni.

A  folyóirat olyan rovatokra ta-
gozódik, mint a laponként aktuális 
Főszerkesztői ajánlás, Hazai tudomá-
nyos műhely, Nemzetközi kitekintés, 
Junior kutatói műhely, Könyvajánlat, 

recenziók, és a Tudományos konfe-
renciák hírei. A  Kulturális Szemlébe 
lényegében bárki írhat a kultúra tá-
gabb értelmezési témakörébe tartozó 
témákban, azonban kiemelten a köz-
művelődés és a közösségi művelődés 
témaköreiben, illetve az ezekkel kap-
csolatba hozható témákban várjuk 
az írásokat. A  beküldött írásokkal 
kapcsolatosan elvárás, hogy tema-
tikailag a Kulturális Szemle fentebb 
jelzett Küldetésnyilatkozatához iga-
zodjanak. Magyar nyelvű tanulmá-
nyokat várunk rövid, angol nyelvű 
absztrakttal, amelyet minden esetben 
a szerző nevének megjelölése nélkül 
két független lektor bírál. A  felkért 
lektorok mindegyike tudományos fo-
kozattal rendelkezik, és a hazai kultu-
rális életben ismert és elismert kutató. 
A Kulturális Szemle 2014. évi számai 
a Nemzeti Művelődési Intézet hon-
lapján már elérhetők.

A  munka épphogy elkezdődött, 
számos további tennivalónk van még 
az újság népszerűsítése, elfogadtatá-
sa és működtetése, valamint a tudo-
mányos élet, a  felsőfokú szakember-
képzés területén is. Ezek a feladatok 
természetesen ráépülnek azokra a 
reformokra, amelyek elindultak a 
Művelődési Intézetben és a szakmá-
ban. A  további feladatok, tennivalók 
azonban már egy másik tanulmány 
tárgykörébe tartoznak majd.

Tisztelettel és szeretettel várjuk 
szerzőinket és olvasóinkat a Kulturá-
lis Szemle elektronikus hasábjain!

http://kultszemle.nmi.hu

DR. JUHÁSZ ERIKA a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógia Tan-
székének tanszékvezető docense, a Kulturális Szemle főszerkesztője. 2015 februárjától a 
Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ-
jának a szakmai vezetője, főosztályvezetője. Tudományos doktori (Ph.D.) fokozatát a 
nevelés- és művelődéstudomány területén szerezte 2005-ben a hazai felnőttoktatás in-
tézményrendszerének vizsgálata a művelődéspolitikai tendenciák tükrében témájában. 
A közművelődés és a felnőttképzés területén országos és nemzetközi tudományos konfe-
renciák elnöke, több mint száz publikáció és közel százötven konferencia előadás szerző-
je, előadója. Fő kutatási témái: a nonformális és informális tanulás megjelenési formái és 
színterei, a közművelődési és andragógiai szakma átalakulása.

PONYI LÁSZLÓ művelődésszervező, történelem-fi lozófi a szakos tanár, igazgatásszerve-
ző. A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Köz-
pontjának főosztályvezető-helyettese. A Kulturális Szemle online tudományos folyóirat 
főtitkára. Az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának dokto-
randusza. Kutatási témája: roma közösségi házak, kulturális szakigazgatás, a közművelő-
dés változásai a rendszerváltást követően.

4 Dr. Juhász Erika: Főszerkesztői ajánló. http://kultszemle.nmi.hu/1-szam/foszerkesztoi-ajanlas. 2015.01.23. 14.30. h.
5 Dr. Juhász Erika: Főszerkesztői ajánló. http://kultszemle.nmi.hu/1-szam/foszerkesztoi-ajanlas. 2015.01.23. 15.17. h.
6 Kulturális Szemle Szerkesztőbizottsága: Küldetésnyilatkozat. http://kultszemle.nmi.hu/kuldetesnyilatkozat. 2015. 01. 24. 9.30. h.
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Beke PálBeke Pál

A közösségfejlesztésről
Azt hiszem, hogy könnyebb volt 

a rendszerváltozást „véghezvinni” 
(nemcsak azért, mert úgy-ahogy túl 
vagyunk rajta, hanem mert ugyan ki 
tudja, hogy kiknek az érdekei miatt 
sikerült így), mint annak lehetőségeit 
kihasználva valamennyi intézményt 
és szervezetet a számunkra megfele-
lően átformálni, a  jövő szolgálatába 
állítani. Úgy gondolom, hogy a tele-
pülések és polgárainak humán fejlesz-
tésében jártas közösségfejlesztőkre e 
tekintetben még sok, helyben megol-
dandó feladat vár.

Közösségfejlesztés

Bár ezzel a tevékenységgel kap-
csolatban több olvasnivalót jegyzetel-
tem (és azok irodalomjegyzékeiben a 
teljes magyar nyelvű szakirodalomról 
tájékoztatást kaphat az olvasó), úgy 
érzem, a  magam értelmezését még-
is meg kell fogalmazzam. Nem azért, 
mintha a többiekhez képest újdonsá-
got írnék, s nem is azért, mert a saját 
megközelítésemet tartom a lehető 
legjobbnak. Inkább azért, hogy ada-
lékkal szolgáljak egy majdani, bizo-
nyára évtizedek múltán megfogalma-
zásra kerülő összegzéshez. […]

A  közösségfejlesztés: képességfej-
lesztés. Olyan szakmai eljárások és 
módszerek összessége, amelyek alkal-
mazásával úrrá lehetünk éppen való 
helyzetünkön, tehát aktuális hely-
zetünk problémáin. Azokon tehát, 
amelyekkel elégedetlenek vagyunk. 
(Lehetne arról elmélkedni, hogy ezek 
vajon elvett, esetleg elveszített, vagy 
éppen soha nem birtokolt képességek. 

Körülményeinket ismerve én inkább 
az előbbire tippelek. Lehet elmélked-
ni arról is, hogy mitől van, hogy míg 
sokan ezekkel nem rendelkeznek, né-
hányan közülünk mégis? – de most 
nem teszem.) A  közösségfejlesztés 
olyan eljárások és technikák együtte-
se, amelyek felhasználása révén a ko-
rábban ismeretlen képességek felszín-
re kerülnek, tudatosulnak bennünk. 
Egyidejűleg az is tudatosul, hogy az 
eredmények rajtunk múlnak, s  hogy 
társakat találva könnyebb azokat el-
érnünk. Olyan eljárás és módszer, 
amelynek alkalmazása által a mások-
kal történő együttműködés képes-
séggé és készséggé válik, s  amelynek 
eredményeképpen nem egymagunk-
ban, hanem másokkal együtt töreked-
hetünk valaminek az elérésére illetve 
megvalósítására. Valamire, amire 
szükségünk van. Amit el akarunk érni. 
Amit a sajátunknak szeretnénk tudni.

A  közösségfejlesztés egyidejűleg 
azon képesség kialakítása, megerősí-
tése és fejlesztése is, hogy helyzetünk 
változtatása érdekében magunk mellé 
hosszabb-rövidebb ideig partnereket 
tudjunk keríteni azok közül, akik szá-
mára ugyancsak kívánatos a hason-
ló, a  számunkra is fontos cselekvés. 
A  közösségfejlesztés tulajdonképpen 
az ilyen együttműködő és tevékeny-
ségorientált társaságok létrehozása, 
valamint működésük kezdeti segítése. 
Helyesebben: mindaddig történő gyá-
molítása, amíg tevékenységük önálló-
vá és autonómmá nem válik.

A  közösségfejlesztés azonban 
nemcsak emberi képességfejlesztés, 
együttműködési készség-kialakítás, 
és nemcsak az együttműködés elin-

dításának gyakorlata, hanem mind-
ezek feltételeinek a megteremtése 
is azon a településen vagy abban a 
kistérségben, ahol az érzékelt problé-
mák vagy az érintett személyek élnek. 
Ilyen értelemben a közösségfejlesztés 
nemcsak humán képességfejlesztő 
program, hanem szervezet- és in-
tézményfejlesztési, település- és tér-
ségfejlesztési feladatokat is magában 
foglaló komplex tevékenység. Eléggé 
természetes, hogy az együttműködés-
re lehetőséget nyújtó feltételek meg-
teremtése is a közösségfejlesztés cél-
kitűzései közé tartozik, hiszen bizo-
nyos, hogy a valamilyen közös munka 
elvégzése céljából megalakult társasá-
gok éppen környezetük szervezet- és 
intézményfejlesztésében, a  telepü-
lés- és térségfejlesztésben találják 
meg cselekvési lehetőségeiket. A saját 
sorsuk megváltoztatására vonatkozó 
képességeiket önmagukban tudatosí-
tott, a  tevékenykedésben társra talált 
(tehát „közösségfejlesztett”) polgárok 
összehangolt cselekvésének tárgya 
szinte bizonyosan saját környezetük 
jobbítása, egyéni és csoportos lehe-
tőségeik bővítése lesz. Az egyéni ké-
pesség- és közösségfejlesztés tehát 
további eredményekkel jár, és azoktól 
csak nehezen különíthető el, különö-
sen, mert a közös akarattal és erőfe-
szítéssel megváltoztatott helyzetek 
és viszonyok visszahatnak a cselek-
vőkre. Ezért is használtam korábban 
a közösségfejlesztés szinonimájaként 
a településfejlesztéssel összekapcsolt 
szóösszetételt (vagyis a település- és 
közösségfejlesztést) pusztán azért, 
mert mai magyar nyelvre a ‘közösség’ 
szónak ‘lakóközösség, község’ érte-
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lemben történő használata immár 
nem jellemző.

Charlie McConnel már korábban 
hivatkozott tanulmányában arról ír 
érintőlegesen, hogy a közösségfej-
lesztés „olyan folyamat, amelynek 
eredményeképpen az emberek ké-
pessé válnak arra, hogy helyi közös-
ségeikben maguk határozzák meg a 
sorsukat alakító viszonyokat”. Egy-
idejűleg azonban azt is írja, hogy a 
közösségfejlesztés „olyan stratégia, 
amelyik egyik oldalról az emberek 
(mint állampolgárok, lakosok, fo-
gyasztók), a  másik oldalról az intéz-
mények (általában állami intézmé-
nyek, mint például a helyhatóságok) 
közötti kapcsolatokkal foglalkozik. 
Feladatai közé tartozik a helyi állam-
polgári szervezetek támogatása, és 
ezen szervezetek, valamint az állami 
intézmények közötti jobb megér-
tés, és az egyenlő alapokon történő 
együttműködés kiépítése. A  partneri 
kapcsolatra összpontosít tehát, arra a 
partneri kapcsolatra, amely az egyes 
területek megújulását támogató szer-
vezetek és azon állampolgárok között 
jön létre, akik a helyi szervezetekben 
tevékenykedve igyekeznek hatni saját 
közösségük fejlesztésére”.

A  közösségfejlesztés egyrészt sze-
líd technika az elérhető lehetőségek, 
a  szükséges képességek és a toleráns 
együttműködési készség fejlesztésére. 
Másrészt alkalmazható eljárás arra, 
hogy a lakóközösség meghatározott 
együttműködési hajlamot és valósá-
gos együttmunkálkodást szorgalmaz-
zon. Harmadrészt pedig alkalmas 
arra, hogy a település fejlesztésének 
motorja, kiindulópontja legyen. Ez 
már abból is egyszerűen érthető, 
hogy sok helyütt nincs is más erőfor-
rás, mint a helyben élő ember.

A  hazai közösségfejlesztési gya-
korlatok (és, mint említettem, a  jegy-
zetelt szakirodalom) bőségesen hoz-
nak példákat minderről. A  hazai kö-
zösségfejlesztés mintegy két évtizedes 
gyakorlata mindenesetre két markáns 
irányt jelöl: az egyik a helyi életminő-
ség fejlesztését, a települési harmónia 
kialakítását az egyes polgárok képes-
ségfejlesztéséből, társulásaik meg-
teremtéséből kiindulva véli megold-
hatónak; a  másik a települések vagy 
kistérségek szervezet- és intézmény-
fejlesztéséből indul ki. Az egyik alul-

ról építkezik tehát, a másik a keretek 
újravarázsolását követően szándéko-
zik eljutni a polgárokhoz. Hogy me-
lyik a jó gyakorlat, ki tudja! Bizonyára 
mindkettő. És bizonyos az is, hogy 
alapos elemzést követően a mostani 
megközelítésben kétfélének értelme-
zett közösségfejlesztési gyakorlatot 
árnyaltabban is le lehetne írni.

A  közösségfejlesztés általában a 
homogén, a  problémák, vagy a meg-
oldásra váró feladatok szempontjából 
egynemű csoportokban folytatható. 
Ezekbe a csoportokba beletartoznak 
azok, akik manapság például kisma-
mák, vagy akik éppen most mun-
kanélküliek, azonos korúak, esetleg 
hasonló helyen laknak, a  településü-
kön vagy a kistájon valami hasonlót 
akarnak vagy kezdeményeznek, illet-
ve életvitelük, problémáik azonosak, 
esetleg hasonló a munkakörük, ha-
sonló módon kezdenék, vagy hasonló 
módon megakadtak vállalkozásaikkal, 
vagy éppen vállalkozásukban rokonít-
hatók. Homogén csoportnak kell(ene) 
tekintenünk akár a hasonló adott-
ságok között, a  rokonítható problé-
mákat megoldó polgármestereket is, 
akiknek együttes „fejlesztése”, a prob-
lémák iránti érzékenységének megte-
remtése után persze el kell érni a mö-
göttük lévő helyi, vélhetőleg kellően 
diff erenciált, és vélhetőleg hallgatag 
helyi társadalmat is.

„Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan”. Ilyennek ismertük meg a 
közösségi művelődés világszerve-
zetének, az ICEA-nak jelmondatát 

még valamikor a rendszerváltozást 
megelőzően, és mi tagadás, mindany-
nyiunknak tetszett, hiszen a nálunk 
akkor még olyan nagyon hiányzó lo-
kális cselekvést globális összefüggés-
ben értelmezte. Nekem ma már nem 
tetszik annyira ez a jelmondat. Éppen 
a közösségfejlesztés helyi vonzatú, 
tehát lokális feladatait hangsúlyozva 
erről manapság azt gondolom, hogy 
a globális gondolatoknak éppen a 
helyben történő cselekvésből kell(e-
ne) kiindulnia. Eszem ágában sincs 
tehát globálisan gondolkodni (már 
csak azért sem, mert igazából nem tu-
dom, hogy milyen az), de az bizonyos, 
hogy lokálisan cselekednünk kell. Ha 
nem ebből, tehát ha nem a helyben 
végzett cselekvések sokaságából épül 
fel a globális, akkor baj van. Ha tehát 
muszáj jelmondatokban szólnunk, az 
idézett jelmondat helyett a „Cselekedj 
lokálisan, hogy globálisan gondol-
kozhass!” formulát ajánlanám. Persze, 
minek! A  dolgokat nem a jelszavak 
működtetik, az elmúlt félszáz évet itt-
hon töltve ezt mindannyian tudjuk.

Persze nem véletlen a globalitás-
ból kiinduló jelmondat. Bizony úgy 
vélem, hogy manapság baj van, mert 
legtöbbször csak a nagy egészből kö-
vetkezhetnek a helybéli lehetőségek. 
Ameddig élek, azon leszek, hogy a 
részt erősítve próbáljunk befolyással 
lenni az egészre.

(Részlet Beke Pál: Méltóságke-
reső – önéletrajz és szakmatörténet 
c. könyvéből. EPL editio plurilingua 
2001. 374-380. oldal.)

BEKE Pál népművelő (1943-2009) született Budapesten. Szülei: Beke Pál, Nagy Mária. 
Elvált, második felesége B. Menyhárt Ildikó. Gyermekei: Balázs (1965), Borbála (1968), 
Márton (1977), nevelt gyermekei: Barnóczki Péter és Barnóczki Dávid. Tanulmányai: 
Felsőfokú Tanítóképző Intézet (Szombathely) népművelés-könyvtár 1963-66, ELTE BTK 
népművelés 1973-75. Munkahelyei: 1966-68 a pécsi városi művelődési központ munka-
társa, 1968-74 a Budapest – józsefvárosi művelődési otthon igazgatója,1974-75 a Magyar 
Nemzeti Múzeum közművelődési csoportvezetője, 1975-től a Népművelési Intézet mű-
velődési otthoni, majd az Országos Közművelődési Központ fejlesztési osztályvezető-
je, 1992-95 a Magyar Művelődési Intézet igazgatóhelyettese, 1995 megbízott igazgatója, 
1996-tól főmunkatársa. Megbízatásai: 1979-88 között a Magyar Népművelők Egyesüle-
tének alelnöke, 1988-tól a Kós Károly Céh elnöke, 1989-93 között a Közösségfejlesztők 
Egyesületének elnöke, 1993-tól a Közösségszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
1996-2000 között a Gyermek és Ifj úsági Önkormányzati Társaság titkára, 1999-től Az 
Ifj úságért Önkormányzati Szövetség stratégiai fejlesztője. Kitüntetései: Szocialista Kul-
túráért (1980), Március 15.-e Emlékérem (magándíj, 1985), Kiváló Társadalmi Munkás 
(Zalaszentlászló Faluházáért, 1985), Bessenyei-díj (1989), a Magyar Köztársasági Érdem-
rend kiskeresztje (1994), Oklevél Kőröshegyért (2000). Főbb művei: Művelődési otthonon 
innen és túl (1987), Önkormányzó társadalom (röpirat, 1991), Ajánlások a községi és kis-
városi településfejlesztési koncepciók készítéséhez (dr. Kováts Flóriánnal, 1995), Közjogi 
kiskáté (1998). Méltóságkereső (2001).
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Menyhárt IldikóMenyhárt Ildikó

A Beke Pál Emlékcím tulajdonosai:
Baloghné Bacsa Ibolya és Guitprechtné Molnár Erzsébet

Baloghné Bacsa Ibolya 
bemutatása*

Faluház, Bak

A  2014-es év felnőtt kategóriájá-
nak díjazottját egyik ajánlója így jelle-
mezte:

„Mindennél fontosabb azonban az 
a benyomás, amit ez a jó ember tett 
rám. Semmi hókuszpókusz, semmi 
dirigensi allűr, nyugalom és türelem, 
csendes hang, szerénység, s  később 
kiderülő mélységes alázat aziránt, amit 
csinál. És hát az a csendesen megfo-
galmazott hitvallás a szakmáról, amit 
közben egy-két félmondattal, aztán 
az interjú végén elmondott – eszem-
be juttatta Pali példázatát arról, hogy 
ki/mi a népművelő? Nos, ez az asz-
szony éppen ilyen, megcsinálja, amit 
kell, s  természetesnek tartja, hogy a 
háttérben maradva tervezi, szervezi a 
következő lépéseket (a  takarítástól a 
köszönőlevélig, a  segítők dicséretéig), 
miközben a fellépők learatják a babé-
rokat, a  házigazda notabilitások büsz-
kélkednek a történtekkel, s a jelenlévők 
nagyrészt jól is érzik magukat…”

Hogy mindenki számára érthető 
legyen, Pali példázatát idézem a Mél-
tóságkereső (297. oldal) könyvből:

„Régóta a fejemben van, s  most 
végezetül elmesélem, hogy valami-
kor régen, még józsefvárosi művelő-
désiház-igazgató koromban fejembe 
vettem, hogy a vasárnap délelőtti 
múzeumkerti térzenéink esti párját 
is megcsinálom. Kerestem néhány 
karmestert és zenekart, akikkel ki-
dolgoztunk egy népszerű, de mégis 
igényes hangversenyfüzért. Kölcsön-
kértem valamelyik iskolából azt a 
néhány száz széket, a  szomszédos 
Rádiótól vagy ötven kottaállványt és 
kottalámpát, egy másik művelődési 
háztól a dobogót. Ezeket persze az-
nap délután oda, és még aznap éjjel 
vissza kellett szállítsunk. Kialakít-
tattam az áramforrást, és minden 
alkalommal a helyszínre vezettük 
az energiát. A  fák lombkoronáiba 
refl ektorokat rejtettünk. Sok estén 
keresztül próbáltuk, hogy miként le-
hetne a fénnyel a legszebb lombsátrat 
varázsolnunk magunk fölé. Onnan 
lógattuk le a hangosításhoz szükséges 
mikrofonokat is. A műszereket persze 
el kellett takarnunk, s  erre egy kicsi, 
összehajtható házikót csináltattam. 
Mindehhez még raktárak kellettek, 
a  zenészeknek és a szólistáknak öl-
töző, és még mindenféle eszközök és 
egyre több pénz.

Lett minden, aztán lett műsorfü-
zet is. Ám mire kinyomtattuk, néhá-
nyan lemondták. Hamar újat kellett 
csinálnunk. Nem részletezem konf-
liktusaimat a helyszínt biztosító mú-
zeum főigazgatójával és portásaival, 
a kertészettel, a rendőrséggel. Még az 
időjárás volt a legkegyesebb hozzám. 
Ma már különben is mindegy a sok 
munka és a sok megaláztatás. A kon-
certsorozat sikerült, néhány nyáron át 
6-8 estén keresztül zajlott. Megtettem 
tehát, amit kigondoltam. Talán még 
élnek néhányan, akik emlékeznek rá, 
és akiknek örömöt szereztek a szom-
bat esti hangversenyeim.

Mert persze úgy gondoltam, hogy 
az enyém. Ám az első műsor befe-
jezésekor már látszott, hogy téved-
tem. Hiszen a koncert végén hosszan 
tartó taps köszöntötte a zenészeket, 
a  szólistákat, a  karnagyot, a  köz-
reműködő kórust. Még elvonulásu-
kat követően is visszatapsolták őket. 
Megérdemelték, hiszen gyönyörűen 
muzsikáltak. De engem persze senki 
nem köszöntött. Ott álltam a két-há-
romszáz fős közönség mögött, és rá-
jöttem valamire. Megértettem, hogy 
attól, hogy nem tapsolnak meg, hogy 
nem hajlongok a refl ektorfényben, 
az öröm és a köszönet nekem is szól. 

* Elhangzott a „Méltóságkereső” címmel megrendezett Beke Pál emlékkonferencián, 2015. február 5-én, a TIT Stúdió Egye-
sület Zsombolyai utcai székhelyén. A konferenciát a Beke Pál Emlékcímet alapító szervezetek – a Civil Közösségi Házak 
Magyarországi Egyesülete, a Gyermek és Ifj úsági Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar Co-
menius Társaság, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete – szervezték.
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Menyhárt Ildikó

Hogy a közönség ezt nem sejti, vagy 
hogy pontos legyek, közülük senki 
sem tudja? – kit érdekel.

Elegendő, ha én magam tudom.”
Egy kis (közel 1700 lakosú) tele-

pülésen él a Beke Pál Emlékcím fel-
nőtt kategóriájának 2014. évi nyertese.

Nem idevalósi, hanem férjhez 
menetele után került a faluba. Éppen 
ezért nagy dolog, hogy nemcsak be-
fogadták ebbe, az itt élő közösségbe, 
hanem egyik vezetőjük, irányítójuk, 
terveik, álmaik megvalósítója lett. Ma 
már a fi atalok közül senki nem mon-
daná meg, hogy „betolakodó”, egykor 

„idegen” lakosa a településnek, hiszen 
minden – a civilekkel kapcsolatos – 
programnak, ötletnek szervezője.

Olyan ember, aki mindig jelen 
van, lehet hozzá fordulni: segíti, jó 
tanácsokkal támogatja a település 
civil lakosságát. Művelődésszerve-
ző – szakmáját tekintve –, de maga-
magát inkább koordinátornak tartja, 
aki megteremti a hátteret a falu több 
egyesületének működéséhez.

Vannak nagyon régi – akár 120 évre 
visszatekintő egyesületek is – ezen a he-
lyen, de sok újonnan szerveződő közös-
ség is egyre többet hallatja a hangját.

Művelődésszervezőként legfon-
tosabb feladatának a környék hagyo-
mányainak megőrzését tartja. Ezért 
mesél boldogan a szüreti felvonu-
lásról, a  Márton-napi sütés-főzésről, 
a kézművesek kiállításáról, a pusztai 
búcsúról, a  falu amatőr festőjéről. 
Nagy fi gyelmet fordít arra is, hogy a 
jövő nemzedéke is lehetőséget kap-
jon arra, hogy a mai kor kihívásainak 
megfeleljen. Éppen ezért szervez a 
nyári szünidőben tánctábort, önis-
mereti és nyelvi tábort. Neki ez az 
élete.

Teszi mindezt szinte a semmiből, 
mert anyagi segítség alig-alig kerül 
terveik megvalósításához. Így ő egy 
személyben az igazgató, a  takarító, 
a  technikus, a  könyvtáros is. Sokat 
pályáznak, de az így elnyert összeg 
sem elegendő mindenre. Szükség van 
szponzorokra is; dicséretes, hogy a 
település munkaadói és a vállalkozók 
is hozzájárulnak a sikerhez.

Talán sikeréhez, népszerűségéhez 
éppen ezek vezetnek. Teszi a dolgát 
ennek a kisközösségnek a megmara-
dása érdekében. És ő szerényen meg-
marad a háttérben.

Az ifj úsági kategória 
díjazottja Guitprechtné 
Molnár Erzsébet

Guitprechtné Molnár 
Erzsébet bemutatása*

A Beke Pál Emlékcím ifj úsági kate-
góriájának díjazottja hosszú évek óta 
jelen van a közéletben. Első perctől 
fogva fontosnak tartotta azt, hogy a 
felnövekvő ifj úság megtalálja a helyét 
mindig változó társadalmunkban. Te-
szi mindezt azért, hogy abban a térség-
ben, ahol él, megmaradjanak a fi atalok, 
aktív polgárai legyenek településüknek.

Szerencsés helyzetben volt, mert 
már első munkahelye is lehetőséget 
adott arra, hogy kapcsolatba kerüljön 
velük. Népművelő végzettséggel mű-
velődésiház-igazgatóként kezdett, majd 
már egész település vezetésére kérték 
fel. Így lett előbb tanácselnök, majd a 
rendszerváltozás után polgármester, 
később pedig a kistérségi és megyei 
szervezet elnöke. Ma közösségfejlesz-
tő szakembernek hívja magát. Kitartó, 
lelkes, szívós fajta ember, nem adja fel 
a küzdelmet, mindig többet akar elérni. 
Manapság új, innovatív vidékfejlesztési 
programokat indít, együttműködéseket 
koordinál és a közösségi tervezés mód-
szerével megalkotott közösségi stratégi-
ák megvalósítását segíti az őt körülvevő 
térség fejlődése érdekében, a térségben 
élőkkel együtt. Számos projekt kez-
deményezője és elindítója, amelynek 
többsége valamilyen meglévő probléma 
megszüntetésére irányul.

Miközben felnőtteknek oldja meg 
a problémáit, nem felejtette a fi atalo-

kat, gyerekeket se. Nagyon jól tudja, 
hogy a generációk közötti különbsé-
geket valamilyen módon orvosolni 
kell, megszüntetésükre megoldáso-
kat kell találni. Mindnyájan ismerjük 
azoknak a kistelepüléseknek a problé-
máját, ahol kevés vagy nincs is mun-
kahely a felnövekvő nemzedék szá-
mára, ezért elhagyják lakóhelyüket, 
s  máshol, legtöbbször városokban 
próbálnak szerencsét. Ennek megol-
dására indította el és dolgozik most is 
a „hazatérés program”-ban.

Pali egy 1992-es januári konfe-
rencián találkozott vele először, s  en-
nek a találkozásnak emléket állított a 
Méltóságkereső című könyvében. Egy 
rövid részletet idézek belőle:

„Ezen a konferencián beszéltem 
először a franciaországi települési 
gyermek- és ifj úsági önkormányzatok-
ról. Lehetőségem révén belebeszéltem 
erről a mikrofonba egy szünetet átkötő 
konferanszié során. Még szállingóztak 
a kései kávézók, amikor a terem mé-
lyéről kipattant a pódiumra egy hölgy 
és elmondta, hogy míg én itt minden-
féle távoli példákat idézek, náluk ilyen 
már évek óta működik.” (107-108. ol-
dal)

A konferenciát követően az érdek-
lődők ellátogattak erre a településre, 
s  itt született meg a magyarországi 
gyermekönkormányzatiság. Ezt kö-
vetően az első franciaországi út lehe-
tőséget adott arra, hogy létrejöjjön a 
Települési Gyermekönkormányzato-
kat Segítők Egyesülete, melynek hosz-
szú évekig elnöke volt. A  díjjal az if-
júságért, az ifj úság érdekében végzett 
munkáját köszönjük meg.

MENYHÁRT ILDIKÓ: 1961. március 10-én születtem Mátészalkán. Fehérgyarmaton 
éltem 1996. június 1-jéig. Itt jártam általános és középiskolába. Érettségi után a nyír-
egyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakát végeztem el. 
Első munkahelyem 1984-től a fehérgyarmati művelődési központ volt. Innen kerültem 
a helyi Petőfi  Sándor Közgazdasági Szakközépiskolába könyvtárosnak. Közben az iskola 
diákönkormányzatát segítettem. Ez idő alatt két gyermekem született: Péter (1985) és Dá-
vid (1989). Első férjem, gyermekeim apja, 1989 szeptemberében autóbalesetben elhunyt. 
1993 nyarán találkoztam Beke Pállal egy franciaországi tanulmányút során. Gyerekön-
kormányzatok működését tekintettük meg. Ez a találkozás megpecsételte mindkettőnk 
sorsát. 1996-ban Budapestre költöztem a gyermekeimmel. Azóta is itt élek és dolgozom. 
2002-ben szereztem kiegészítő diplomát az ELTE BTK magyartanári szakán. Jelenleg egy 
pesterzsébeti szakközépiskolában tanítok magyar nyelvtant és irodalmat, a humán mun-
kaközösség vezetője vagyok és osztályfőnök.



11

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kutatás

Lipp MártaLipp Márta

Az érdeklődni tudás képessége
A  szeretetvágy azt jelenti, hogy 

valaki vágyik arra, hogy szeressen 
és szeressék. Ehhez azonban az kell, 
hogy tudjon szeretni. Ha valaki vágyik 
az örömre, szeretné átélni az öröm ér-
zését, ami csak akkor fog sikerülni, ha 
megvan hozzá a kellő örömkészsége, 
azaz tud örülni. Ha valaki vágyik az 
elégedettségre, bármit ért is el, csak 
akkor fogja érezni, ha tudja, hogyan 
kell elégedettnek lenni. Ha nagyon vá-
gyik az ember a szeretetre, az örömre 
és az elégedettségre, nagy valószínű-
séggel meg fogja tanulni. Ezek olyan 
elementáris vágyak, hogy az érzelmek 
magukban hordják a motivációt az 
elsajátításukhoz. Ezek sem egyszerű-
ek, de valamivel még komplikáltabb a 
helyzet a pozitív alapérzelmek negye-
dik tagjával, az érdeklődéssel.

Már az sem egyértelmű, hogy mi 
motiválja az érdeklődést. Magára az 
érdeklődésre irányul-e a vágy, vagy 
valami másra? Közvetlenül egy po-
zitív érzés, az érdeklődés átélésének 
vágya mozdít-e meg minket vagy nem 
az, vagy nem csak az? A megismerési 
érzelemként számon tartott érdeklő-
dést a tudásvágy motiválja, viszont 
a tudásvágyunkat behatárolja, hogy 
érzünk-e érdeklődést. Így a két dolog 
egymást feltételezve, párhuzamosan 
tud csak haladni. Ha elég sokszor ki-
elégült a kíváncsiságunk, még nem 
biztos, hogy megszeretjük az érdek-
lődés érzését, és megtanuljuk, hogy 
hogyan motiváljon bennünket ma-
gának az érzelemnek az átélési vágya. 
Ehhez az is kell, hogy elég erős legyen 
az adott esetben a tudásvágyunk, ami 
a fi gyelmünket vezeti, vagyis hogy ne 

térjünk le a sínről, pont arra kapjunk 
választ, amire nagyon vágyunk. Ezt 
sokszor meg kell tapasztalnunk, hogy 
megjelenjen az érdeklődés, mint kí-
sérő érzelem. De csak akkor válik ön-
álló motiváló erővé, ha meg is tudjuk 
fordítani a folyamat irányát, és nem-
csak reagálni tudunk, hanem elébe is 
tudunk menni az ingereknek. Mind 
a kettőt tudni kell, engedni, hogy a 
spontán fi gyelem felkeljen, és meg-
keresni azt, ami ébren tartja. Hogy 
fönnmaradjon az érdeklődés, mind 
a két irány, pontosabban a két irány 

– reagálás és keresés – összhangja 
szükséges.

Sokszor mondjuk azt, hogy sze-
retek örülni, szeretek elégedett lenni, 
szeretek szerelmes lenni, de szinte 
sose mondjuk azt, hogy szeretek ér-
deklődni. Akiben megvan rá a képes-
ség, nem úgy beszél róla, hogy szereti 
csinálni, hanem természetesnek, ön-
maga részének tartja, és inkább úgy 
fogalmaz, hogy érdeklődő ember va-
gyok. Akiben nincs meg zavartalanul 
az érdeklődni tudás képessége, elő-
fordul, hogy nem ismeri föl a hiányát. 
De ha már fölismerte, problémává 
válik számára. Ekkor már rendszerint 
magát az érdeklődés érzését keresi, 
vagyis arra vágyik, hogy átélje az ér-
zelmet. Ilyenkor az érdeklődést az ér-
deklődés érzésének vágya közvetlenül 
is motiválja, ami a tapasztalataim sze-
rint felgyorsítja az egyéni érdeklődésre 
való rátalálás folyamatát és változást 
idéz elő az emberben.

A  tartós vagy egyéni érdeklődés 
átfogó természetű, összekapcsoló-
dik az egyén fejlődését biztosító más 

rendszerekkel. A  kutatók a többi 
pozitív érzelemhez képest törékeny 
érzelemnek tartják (1), aminek nem 
elég felkelnie, fenn is kell tudni tar-
tani, hogy egyáltalán kialakuljon. Ez 
azt jelenti, hogy a spontán és a tuda-
tosított elemek együttesen alakítják, 
a tudatosság nagyobb szerepet játszik, 
mint más érzelmek esetében. Érdek-
lődni akarni kell, és jelentős szellemi 
erőfeszítéseket kell belefektetni, anél-
kül nem fog menni. Nem véletlen, 
hogy mióta az érdeklődéssel tudomá-
nyosan foglalkoznak, a  kezdetektől 
fogva a jellemfejlődéssel egy keretben 
tárgyalták, és több nagy kutató a jel-
lemet az érdeklődés egyik komponen-
sének tartja (2).

Korábbi hazai kutatások (3) adatai 
szerint a falusi lakosság közel felének 
nincs saját, egyéni érdeklődése, kü-
lönböző okokból ugyan, de nem tud 
kielégítően érdeklődni. A  vizsgálat 
azt is kiderítette, hogy az érdeklődni 
tudás kisebb mértékben van össze-
függésben az iskolázottsággal, mint a 
személyiség érettségével.

I. Mi kelti föl az 
érdeklődést?

Mint a bevezetőben írtam, az ér-
deklődés kettős természetű. Van egy 
passzívabb, reagáló és egy aktívabb, 
kereső, kiegészítő összetevője. Ami-
kor elénk kerül egy inger, ha valami-
lyen okból érzékenyek vagyunk rá, 
azonnal fölkelt egy érzést, ami nem 
egyértelműen pozitív, hanem vegyes: 
a  bizonytalanság érzését, ami azt je-
lenti, hogy legalábbis egy pillanatra 
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megállunk mellette. Ha ez nem tör-
ténik meg, folytatás sincs, nem lehet 
továbblépni. De ha igen, akkor ezt a 
kevert érzést pozitív érzéssé kell tud-
ni változtatni, hogy érdeklődés legyen 
belőle. Azért használom az inger ki-
fejezést, mert bármilyen dologból, 
amivel találkozunk, az ingerben rejlő 
érdekesség értéke ragad meg, amiről 
később lesz szó.

Négy tényező dönti el, hogy mi-
lyen típusú az érdeklődésünk, amit 
együttesen kell tekintetbe venni:

1. Milyen – érdeklődést keltő – in-
ger tulajdonság kelti föl a spontán fi -
gyelmet, az ingerek mely típusára rea-
gálunk érzékenyen, azaz először.

2. Mekkora az érzékenységünk 
vele kapcsolatban.

3. Milyen típusú kiegészítő ingert 
kell aktívan keresni, hozzá társítani, 
ami a spontán inger nyomán támadt 
bizonytalanságérzést a még elviselhe-
tő kihívás tartományában tartja.

4. Milyen intenzitásúnak kell lennie 
a kompenzáló ingernek, hogy a vegyes 
értékű bizonytalanságérzést átfordítsa 
egyértelműen kellemes érzésbe.

Az első kettőben a szükséglet- 
vagy drive jellegű, feszültséget kel-
tő és feszültségcsökkentést igénylő 
kíváncsiság motívumok (4), a  másik 
kettőben a felismerés örömét ígé-
rő, stabilizáló funkciójú explorációs 
késztetés játszik fő szerepet. Ha ezt a 
4 mozzanatot össze tudjuk hangolni, 
lehetőségünk van arra, hogy fölkel-
jen és fönn is maradjon az érdeklő-
dés, amit a számunkra legkedvezőbb 
serkentettség állapota, az optimális 
arousal szint megtalálása biztosít (5). 
Ha fenn tudjuk tartani ezt az állapo-
tot, az érdeklődés érzelme átveheti 
az irányítást azáltal, hogy közvetlen 
motívummá válik. Ez esetben, amit 
csinálunk, az önjutalmazó, magáért 
a tevékenység öröméért végezzük, és 
a cselekvést ez az öröm tartja fönn. 
(Ezért mondják, hogy az érdeklődés 
mint motiváló érzelem, intrinzik, bel-
ső motiváció.). Ehhez biológiai támo-
gatást is kapunk. A testi jó érzést, egy 
zsigeri visszajelzést, ami a tágasság, 
könnyűség, felszabadultság élményét 
adja. Az érzelmek természetéhez 
tartozik, hogy mélyen a biológiai fo-
lyamatokban gyökereznek (6). Ebben 
rejlik a pozitív érzelmek, köztük az 
érdeklődés gyógyító hatása (7).

Mi tesz valamit 
 érdekessé?

Bármilyen elénk kerülő tárgy, 
gondolat, eszme, műalkotás, cselek-
vés stb. a benne megnyilvánuló in-
gerek meghatározott jellegzetessége 
miatt érdekes számunkra: az újdon-
ságértéke, a  szokatlansága, a  több-
értelműsége és az összetettsége miatt 
(8). Ezeket kollatív – összehasonlító – 
változóknak nevezik, mert ezek alap-
ján döntjük el, hogy egy ingeregyüt-
test felmutató dolog előrevivő-e a 
számunkra vagy sem. A  döntésnél 
egyszerre vesszük fi gyelembe az in-
gerek fajtáját és a mértékét, vagyis 
hogy megvannak-e és hogy mennyire 
vannak meg az adott tárgyban. Van-e 
valami új benne az eddigiekhez ké-
pest, a  váratlanságával ösztönöz-e 
bennünket arra, hogy észrevegyük, 
amit eddig nem vettünk észre vagy 
nem jól tudtunk, a  többértelműsé-
gével lehetőséget ad-e arra, hogy a 
korábbinál tágabb és egyértelműbb 
értelmezési keretet alakítsunk ki és 
a nagyobb összetettségével fejleszti-e 
az átlátó képességünket, a  struktú-
raérzékünket, a  kifi nomultságunkat 
valamilyen területen. Fontos kiemel-
ni, hogy az ösztönösen végbemenő 
kiértékelési folyamat során nemcsak 
azt vesszük fi gyelembe, hogy a dolog 
mondjuk új-e, hanem azzal együtt 
nézzük, hogy mennyire új számunk-
ra, s  hogy amennyire új számunkra, 
azzal meg tudunk-e birkózni úgy, 
hogy közben jól érezzük magunkat. 
Az újdonság érték példánál maradva: 
ha túlságosan ismeretlen számunk-
ra valami, averziót vált ki, inkább 
elkerüljük, ha pedig alig van benne 
valami új, unalmat vált ki, meg sem 
állunk mellette, továbbmegyünk. 
A  kollatív ingerek közös eleme a 
konfl iktus, hogy bizonyos fokig el-
lentétben állnak a várakozásainkkal 
és kihívják a tudásunkat. Ezzel érik el, 
hogy azt a bizonyos bizonytalanság-
érzést kiváltsák, ami nélkül nincs ér-
deklődés. Minden azon fordul, hogy 
számunkra mi a bizonytalanságkeltő 

– mondhatnánk úgy is, hogy mi tá-
maszt bennünk kérdéseket –, és hogy 
mekkora bizonytalanság késztet min-
ket arra, hogy azonnal kapcsoljunk 
hozzá egy másik inger tulajdonságot, 
amivel összeolvadva a számunkra 

való ingerré válik. Vagyis alkalmas 
lesz arra, hogy a jó érzést keltő akti-
vitási állapotban tartson bennünket. 
Az érdeklődés során tehát ebből a 2 
komponensből ingert alkotunk, ami 
ahhoz vezet, hogy a tárgy fel tudja 
ébreszteni és fenn is tudja tartani az 
érdeklődésünket.

Ha túl nagy bizonytalanságot vált 
ki belőlünk, nem tudunk iránta tartó-
san érdeklődni, de ha túl kicsit, akkor 
sem. Mind a kettőt kellemetlen érzés 
kíséri, mert vagy túl gyenge, vagy túl 
heves serkentettséget vált ki bennünk 
ahhoz képest, amiben jól érezzük ma-
gunkat és jól tudunk teljesíteni, azaz 
az optimális arousal szintünkhöz ké-
pest. Mind az optimális arousal szint 
elérése, mind az inger ránk gyakorolt 
hatása – jellegével és intenzitásával – 
a típusképző elem. Az első a számunk-
ra való kedvező izgalmi állapot, ami-
nek előidézésére típusos ingerfelépítő 
stratégiáink vannak. A  második – a 
felépített inger –, önmagában is ket-
tős komponensű. Magában hordozza 
a bizonytalanságérzést keltő, odafor-
dító- és az azt módosító-, a  vágyott 
élményminőséget előmozdító ingert. 
Ugyanakkor a felépített inger is ré-
szint a kollatív tulajdonságai miatt – 
hogy melyik fajta –, részint a kollatív 
értéke miatt – hogy milyen intenzitá-
sú – válik érdekessé számunkra.

II. Az érdeklődés típusos 
vonásai

Az alábbiakban annak a kutatá-
somnak az értelmezési kereteit fog-
lalom röviden össze, amely az érdek-
lődési mechanizmus tipológiájának 
létrehozására irányul, azzal a szán-
dékkal, hogy típusonként feltárja a 
jellegzetes hibákat, és lehetőséget ad-
jon a célzott korrekcióra, mind egyéni, 
mind csoportos formában. Alapjául 
az erre a célra kifejlesztett érdeklődés 
diagnosztikai teszt felvételei, a hozzá-
juk kapcsolódó interjúk és egy 1200 
fős mintán végzett kérdőíves vizsgálat 
két alkalommal megismételt adatai 
szolgálnak. A  tipológiai szemlélet le-
hetővé teszi, hogy kevésből tudjunk 
meg sokat. Esetünkben összehasonlí-
tási alapot ad ahhoz is, hogy meg tud-
juk különböztetni, hogy mi az egyéni 
variáció és mi a hiba.
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Mit mér a teszt?

A  kíváncsiság motívumokat mint 
tartós szellemi beállítottságot azo-
nosítja, ami szerint egy elénk kerülő 

– érdeklődéskeltő – ingerre önkénte-
lenül reagálunk valamilyen érzéssel. 
Vagy megmarad a bizonytalanság 
érzés kategóriájában, vagy túlzottan 
erős a számunkra, és ezért averzív re-
akciókat vált ki, az elutasítás különbö-
ző fokozataitól akár egész a rémületig. 
Vagy túl alacsony kollatív értékkel bír 
a számunkra (nem érezzük elég újnak, 
meglepőnek, kétértelműnek vagy ösz-
szetettnek), és nem tudja áttörni a kö-
zönyünket. Ilyen esetben a fi gyelmen 
kívül hagyástól az unalmon keresztül 
az unalom mögött álló szorongásig 
mehetnek a reakciók. Ez a kérdéskör 
adja az egyik dimenziót.

Az explorációs késztetést mint a 
változásra való készséget azonosítja, 
amivel az érdeklődés dinamikáját is 
mérjük. Úgy tekintjük, mint az egyen-
súly megteremtését célzó, kompenzá-
ló ingerfajta keresését. Ez adja a má-
sik dimenziót.

A teszt válaszait mátrix formában 
rendezzük el, melynek oszlopai a bi-
zonytalanság érzést kiváltó ingerfajta 

– vagyis az, ami odafordít bennünket 
–, sorai pedig a kompenzáló ingerfaj-
ta – vagyis az, amit keresünk benne 

– együttes tulajdonságaként összeg-
ződik. A  mátrix minden cellájában 
összegzetten szerepel az az inger, 
amivel szemben érzékenyek vagyunk, 
és az az inger, aminek segítségével 
az érzékenységünket eddzük, azaz a 
felépített, általunk konstruált inger, 
ami számunkra releváns. A  kétfajta 
ingernek – reaktív és explorált – az 
összehasonlító értékekben mutatkozó 
arányai jelzik, hogy sikerül vagy nem 
sikerül megteremteni azt az összhan-
got, ami az optimális serkentettség 
állapotának eléréséhez, a kíváncsiság-
nak érdeklődésbe való átfordításához 
kell.

A) A tartós szellemi 
beállítottság

Az érdeklődés nem egyszerűen 
szeretni vagy értékelni valamit, ha-
nem egy diszpozíció, a  fi gyelem egy 
beállítottsága (9). A  szellemi beál-

lítottságunkkal egy ránk típusosan 
jellemző ingerfajtára érzelmileg vá-
laszolunk. Vagyis az elénk kerülő in-
ger érdekességet jelentő tulajdonsága 

– hogy új vagy szokatlan vagy kétér-
telmű vagy összetett –, motívuma 
lesz egy érzelem kiváltódásának, ami 
eligazít bennünket abban, hogy meg-
álljunk vagy továbbmenjünk. Ami ez 
esetben típusosan jellemző ránk, az 
az ingerfajta kiválasztása.

A  változásra való készségünk 
esetében a mérték, azaz az inger in-
tenzitása az, ami típusos. Jelzi, hogy 
radikális vagy mérsékelt igényeink 
vannak-e az odafordító ingerrel kap-
csolatban. Egyszerre határozza meg, 
hogy milyenfajta ingert explorálunk 
még hozzá az adott tárgyból, (kolla-
tív tulajdonság), és azt is, hogy ösz-
szességében mekkora érdekesség 
értékű, intenzitású ingert állítsunk 
elő belőle magunknak. Mennyire le-
gyen ismeretlen, mellbevágó, homá-
lyos vagy nehezen áttekinthető. Ezen 
túlmenően itt fordított a folyamat. 
Nem az inger motiválja egy érzelem 
előhívódását, hanem egy érzelem 
átélésének vágya motivál egy cselek-
vésre, hogy keressünk egy olyan fajta 
és olyan erősségű ingert, ami eszköz-
ként szolgál ahhoz, hogy a vágyott 
érzést átéljük.

A  kijelölő inger – ami a szellemi 
beállítottságunk része – alapvető a 
változásra irányuló készségünk és az 
érdeklődésünk dinamikáját illetően.

Mindent az alapoz meg, hogy 
milyen inger tulajdonságra vagyunk 
típusosan érzékenyek: az újra, a  szo-
katlanra vagy az összetettre. Erre a 3 
ingertulajdonságra adott reakciónk-
kal azokra a hiányainkra reagálunk, 
amik szükségesek és egyben elérhe-
tőek a továbbjutásunk szempontjá-
ból. Ebben a választásban, ami tulaj-
donképpen előszűrés, 3 faktor játszik 
szerepet:

– amit fejlesztenünk kell,
– amit már tudunk
– és a kettőt az hangolja össze, 

hogy hogyan értjük, milyen keretbe 
foglaljuk, milyen szemlélettel közelí-
tünk hozzá.

Az első érzelmi reakció, az előszű-
rés csak az újdonság érték, a komple-
xitás érték és a meglepetés érték közt 
tesz különbséget. Ez utóbbinál egy 
keretben értékeli a konfl iktuskeltőt 

és a kétértelműt, nem érzékeny a ket-
tő különbségére. Erre a különbségre 
késleltetve, inkább a szűrés második 
mozzanatában, az explorációval rea-
gálunk. A kompenzáló ingert már úgy 
keressük, hogy a tudhatatlanra mi-
lyen irányból közelítünk. Ha nem aka-
runk biztosra menni, hanem inkább 
elmosni, lazítani, relativizálni akarjuk 
azt, ami meghökkent bennünket, más 
utat járunk be, mint akkor, ha erős az 
egyértelműsítési igényünk. Ez utóbbi 
esetben bármelyik is az odafordító 
inger, a  konfl iktus értéke miatt kere-
sünk hozzá kompenzáló ingert.

Miért csak 3 és nem mind a 4 in-
gerfajta szerepel a szellemi beállított-
ságunkban? Hogy miért veszi egybe 
a szellemi beállítottság a konfl iktu-
sos és a kétértelmű ingert, annak a 
mechanizmusa elég bonyolult, de a 
kerete viszonylag egyszerű. Mind a 
kettő ellentmondást hordoz, ez ben-
ne az érdeklődéskeltő. Az első a tu-
dásunknak mond ellent, a  második 
önmagában ellentmondásos, úgyne-
vezett ambitendenciát hordoz. Ezért 
mind a kettő kiválóan alkalmas arra, 
hogy problémát tudatosítson és látó-
kört tágítson, nézőpontváltásra ösz-
tönözzön. Ugyanakkor számunkra 
felvetődik a magyarázat, hogy a szel-
lemi beállítottság, ami maga is egy 
érzelmi reakció, azért 3 komponensű, 
mert minden érzelem 3 komponensű. 
A  szakirodalom eltérő kifejezéseket 
használ, de a lényege mindegyiknek 
az, hogy az érzelemnek van egy gon-
dolati, egy motivációs és egy cselek-
vési tendenciája (10). Ez a hármas 
tagolás lehetővé teszi, hogy jól illesz-
kedjen a személyiségfejlődés más 
rendszereinek 3 komponensű struk-
túráihoz. Mi most ebből az összefüg-
gésrendszerből hármat emelünk ki, 
azt, hogy az érdeklődés, az intelligen-
cia és az egyéniség építése párhuza-
mos pályákon mozog (11). Egyszerre 
tudjuk fejleszteni az érdeklődésünket, 
az intelligenciánkat és személyiségvo-
nások kiépítését és elmélyítését.

Az érdeklődés érzelmének 3 kom-
ponense és a 4 kompenzáló ingerfajta 
típusosan kapcsolódik össze a szel-
lemi beállítottságban. Az újhoz való 
viszonyunkkal az ismert és az isme-
retlen arányára, a  kiszámíthatatlan-
hoz való viszonyunkkal a tudható és 
tudhatatlan, más megfogalmazással 
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a bizonyítható és bizonyíthatatlan 
arányára, vagyis a valószínűre, a  „be-
jósolhatóra”, a  komplexitáshoz való 
viszonyunkkal pedig az átlátott és a 
még átláthatatlan, a  már könnyű és 
a még nehéz arányára reagálunk. Az 
inger újdonság értéke az érdeklődés 
kognitív-, a  meglepetés értéke a mo-
tivációs- és a komplexitás értéke a 
cselekvési komponenssel van szoros 
kapcsolatban.

Ez az összefüggésrendszer közvet-
lenül tud kapcsolódni az intelligencia 
3 komponensű elméletéhez is. Az eb-
ben szereplő tudásszerző komponens 

– a megértés és információszerzés, 
valamint az információk kódolásának 
és összehasonlításának képessége – 
az új iránti érzékenységgel párosul. 
A  hozzá tartozó intelligencia fajta a 
kreativitás. A  metakomponens – a 
problémamegközelítési- és megoldási 
stratégiák, a hipotézis-állítás képessé-
ge – a váratlan, a  meglepő iránti ér-
zékenységgel van szoros kapcsolatban. 
A  mögötte álló intelligencia fajta az 
elemzőképesség. A  teljesítmény kom-
ponens azokat a képességeket tartal-
mazza, amelyeket a problémamegol-
dás kivitelezése során alkalmazunk. 
Ez a komplexitás iránti érzékenység-
gel van szoros összefüggésben. A hoz-
zá tartozó intelligencia fajta a gyakor-
lati intelligencia.

A  harmadik összefüggésrendszer, 
amit tekintetbe veszünk a teszt pro-
fi lok kiértékelésénél, az a belső ösz-
tönzők (inducerek) természete (12). 
Ilyen u. n. inducer az érdeklődés is. 
Ezeknek szintén 3 komponensük van, 
melyek együtt mozognak az érzelmek, 
az intelligencia és a tartós beállított-
ságot mutató fi gyelemfelkeltő inge-
rek 3 komponensével. Az inducerek 
3 összetevőjéből (absztrakt, általános 
és tematikus) az új iránti fogékonyság 
az absztrakt jeggyel párosul, ami lo-
gikai fogékonyságot, értelmi megkö-
zelítésmódot jelent. A meglepő iránti 
érzékenység általánosító hajlamot 
involvál, ez a szemléleti keretekkel, 
az elemző, kiértékelő beállítottsággal 
van összefüggésben. Az összetettség 
iránti fogékonyság pedig tematikus, 
a  gyakorlatibb, problémamegoldó be-
állítottsággal társul.

A  teszt értékelése során ezt a 3 
komponensű összefüggésrendszert 
közvetlenül ki tudjuk terjeszteni az 

érdeklődés természetére. Egyrészt az 
érdeklődés mélysége, szélessége és 
összetettsége tekintetében. Másrészt 
a tekintetben, hogy ahhoz, hogy az 
érdeklődés zavartalanul működjön, 
kell hogy legyen területe, tárgya és 
témája. Az érdeklődés mélysége az új 
információra és annak elrendezésé-
re, a tudásszervező, logikai elemekre 
refl ektáló beállítottság, s  mint ilyen 
az érzelem kognitív összetevője. Az 
érdeklődés szélességére az elemző, 
szemléleti kereteket képező, megle-
pőre fogékony beállítottság jellemző, 
s  ez az érdeklődés érzelmének moti-
vációs összetevője. Az érdeklődés ösz-
szetettségével a gyakorlati, probléma-
megoldó, a  nehézségi fokra, komp-
lexitásra irányuló beállítottság van a 
legszorosabb kapcsolatban. Az érdek-
lődési terület legfőképpen az érdek-
lődés mélységéhez, és így az új iránti 
fogékonysághoz, az érdeklődés tárgya 
az érdeklődés szélességéhez, és így a 
szemlélettágító ellentmondáshoz, az 
érdeklődés témája pedig az érdek-
lődés összetettségéhez és természe-
tesen a komplex ingerek iránti érzé-
kenységhez kapcsolódik.

Röviden jellemezve a 3 szemléleti 
beállítottságot, ami a mátrixunk osz-
lopaiban értékelődik:

I. Az ismert és az ismeretlen ará-
nyaira érzékeny szellemi beállítottság 
esetében a gyönge láncszem az ér-
deklődés mechanizmusában a tudás 
komponens. Az információk, adatok 
iránti érdeklődésig szinte mindenki 
eljut, de ha nem elég szervezett vagy 
ha túlszervezett a tudás, nincs mi-
hez kötni az újat, illetve nem érzik 
hiányát az újnak, és rendszerint nem 
eléggé motiváltak a tanulásra. Jó a 
problémalátásuk és könnyen tema-
tizálnak. Fogékonyak a logikára és 
viszonylag könnyen találnak tárgyat, 
de nehezen tudják megtalálni a tárgy-
hoz illő logikát. Éppen ezért nehezen 
tudják az érdeklődésüket területhez 
kötni, egy szakma vagy tudományte-
rület rendszere mellet elköteleződni. 
Ezért sokan szenvednek az unalomtól, 
mert nem keresik azt a terepet, amin 
új tapasztalatokat szerezhetnének a 
tudásuk elmélyítéséhez, egyénivé té-
teléhez, amire pedig nagyon vágynak.

II. A  tudható és tudhatatlan ará-
nyaira érzékeny szellemi beállítottsá-
gú emberek leggyakoribb buktatója, 

hogy nem találnak tárgyat, mert azt 
nekik maguknak kéne megkonstru-
álni. Esetükben ez legtöbbször va-
lamilyen elvont tárgy. Arra vannak 

„programozva”, hogy értelmezzenek, 
amihez mindig valamilyen nézőpont 
kell. De a konkrét, eseti szemléletek 
nehezen állnak össze egységes szem-
léletté, átfogó értelmezési keretté. Az 
értelmezési keretük vagy túl tág, ál-
talánosító, vagy túl szűk, konkretisz-
tikus, esetenként megrendíthetetlen 
doxazmákkal vagy átfoghatatlan nyi-
tottsággal. Ha nem találnak adekvát 
értelmezési keretet és nem tudják ki-
építeni a látásmódjukat, nem találják 
meg a tárgyukat sem. Rendszerint jó 
beleérző képességgel rendelkeznek, 
könnyen tájékozódnak, így „mindent 
előre tudnak”, csak azt nem, hogy 
tárgy híján miről szerezzenek tudást 
és mi miatt lenne érdemes cseleked-
ni, mi is lenne a dolog értelme. Miu-
tán ez a beállítottság az érdeklődés 
érzelmének motivációs komponen-
sével van szoros kapcsolatban, ha 
nem sikerül tárgyat meghatározniuk, 
teljesen érdektelenné, közönyössé és 
igénytelenné válhatnak.

III. Az átlátott és átláthatatlan 
arányaira érzékeny szellemi beállí-
tottságúak jellemzője az, hogy köny-
nyen és élvezettel tanulnak, szemlé-
leteket is, de a kettőt nehezen tudják 
egybefogva egy konkrét helyzetre 
alkalmazni, nehezen adaptálnak és 
adaptálódnak. Nekik arra van szük-
ségük, hogy a problémalátásukat és 
a problémamegoldó képességüket 
együttesen tudják alkalmazni egy 
adott esetre. Ha ez nem sikerül, nem 
tudják átlátni vagy nem elég gyorsan 
tudják átlátni a helyzeteket, és nem 
tudnak, sokszor éppen ezért nem is 
mernek cselekedni összetettebb hely-
zetekben. Tipikus hiba, hogy kihát-
rálnak belőle menet közben, kiesnek 
a folyamatokból, feladják, hogy kö-
vessék a szituációt, és nehezükre esik, 
hogy végigvigyék, amit elkezdtek.

B) A változásra való 
készség

A  szellemi beállítottság önmagá-
ban semmit nem árul el az érdeklődés 
kialakulásában és fenntartásában köz-
ponti szerepet játszó biológiai elem, 
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az optimális arousal, az agyi aktivi-
tás ránk jellemző, kellemesnek érzett 
szintjéről. Vagyis arról, hogy miért 
kössünk ki és tartsunk ki valami mel-
lett, milyen élményt is keressünk ben-
ne. Ezzel az érdeklődés másik nagy 
motiváló rendszere, az explorációs 
késztetés áll közvetlen kapcsolatban.

Ez a dimenzió éppoly átfogó, 
a  személyiség egészére jellemző, 
mint a szellemi beállítottság. Ahogy 
a tartós beállítottság a spontán reak-
ciónkat (bizonytalanságérzés, oda-
fordulás) meghatározó kíváncsiság 
motívumon alapul, ami személyiség-
vonásként működik (vonás kíváncsi-
ság), úgy a változásra való készség az 
ingerkereső magatartásunkat meg-
határozó szenzomotoros élménykere-
sésen alapul (13), ami szintén tartós 
személyiségvonás. Az az inger stimu-
lál bennünket oly mértékben, hogy 
keressük, ami lehetővé teszi, hogy 
létrejöjjön az optimális serkentettség 
állapota. Az opponens folyamatok el-
mélete és a motiváció kettős elmélete 
feltárja, hogy az érzelmek esetében 
mindig működik egy kompenzációs 
mozzanat, ami helyrebillent bennün-
ket. Egy érzelem fellépése után el-
lensúlyozó motívumok lépnek fel az 
emocionális alapszint visszaállítására, 
vagyis arra a szintre, ami számunkra 
folyamatosan fenntartható. Az explo-
ráció annak az ingernek a keresésére 
irányul, ami ezt lehetővé teszi. A kel-
lő mértékű serkentettség a változás 
irányába visz bennünket. Az érdeklő-
désnek ebben a mozzanatában rá kell 
találnunk arra az ingerre, ami ezt a 
szintet megteremti.

A kollatív tulajdonságok bizonyos 
összefüggésben magukban hordozzák 
a kollatív értéket is, ami egyszerűsít-
ve azt jelenti, hogy az új és a meglepő 
vagy konfl iktust keltő ingerek arou-
sal csökkentők, a  többértelmű és a 
komplex ingerek arousal növelők. 
A célra irányulás, amit a konfl iktusos 
ingerek váltanak ki, és a sorba rende-
zés, a nyomon követés, amit az új in-
gerek váltanak ki, a maguk józanságot 
igénylő módján nyugtatóak, csökken-
tik a serkentettséget. Helyesebb lenne 
talán úgy fogalmazni, hogy deszenzi-
tivizálnak, növelik a fi gyelemfelkeltő 
inger iránti toleranciát. A  titokzatos 
dolgok és a rejtélyek megfejtésére 
való törekvés vagy a valószínűsítés, az 

előrejelzés, a kockázatbecslés, amit a 
többértelmű ingerek váltanak ki, illet-
ve a problémamegoldás, a szerkezetek 
átlátása, ösvényt vágni egy kaotikus-
nak tűnő, struktúrálatlan területen, 
amit a komplex ingerek váltanak ki, 
izgatóak, növelik az agyi aktivitási 
szintet. Akinek alacsony az optimális 
serkentettségi szintje – vagyis „ráiz-
gul” mindenre, könnyen belelkesedik 
vagy kiborul mindentől –, az kom-
penzáló ingerként a moderáló hatású 
újat vagy a szokatlant fogja keresni 
abban a dologban, ami az odafordító 
ingerrel fölhívta magára a fi gyelmét. 
Akinek pedig magas – szeret tartó-
san „lángolni” vagy nagyobb izgalmi 
állapotban lenni –, az a többértelműt 
vagy a komplexitást fogja kiegészítő 
ingerként keresni. Hogy a kettő közül 

melyiket, az a mérték kérdése. Akinek 
erősen kell csökkentenie a serkentett-
séget – vagyis deszenzitivizálódásra 
van szüksége, hogy ne legyen averzív 
az odafordító inger –, az az újdon-
ság értéket keresi benne kompenzáló 
ingerként, akinek csak mérsékelten 
kell csökkentenie, az „megengedheti 
magának”, hogy a szokatlant keresse 
kiegészítő ingerként.

Akinek erősen növelnie kell az 
inger intenzitását (magas optimális 
arousal, szenzitivizálódnia kell az 
odafordító ingerrel szemben), az a 
többértelműt keresi kiegészítő inger-
ként, akinek csak mérsékelten magas, 
az a komplexitás értéket, mert meg-
van hozzá a kellő kitartása, stabilitása, 
hogy a struktúrákkal bajlódjon, kísér-
letezzen, újrarendezzen és tisztázzon.

A reakciót kiváltó ingerek és a keresett, egyensúlyteremtő, kompenzáló 

ingerek együttes pár-variációi (a pár első tagja az odafordító, a második 

tagja az explorált, a kompenzáló):

Csökkenteni kell

Új – új Új – meglepő

Szokatlan – új Szokatlan – meglepő

Komplex – új Komplex – meglepő

Radikálisan Mérsékelten

Új – többértelmű Új – komplex

Szokatlan – többértelmű Szokatlan – komplex

Komplex – többértelmű Komplex – komplex

Növelni kell
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A  dinamika az elsődleges megkö-
zelítési módra, az optimális agyi ak-
tivitási szint pedig az ismeretszerzés 
preferált módjára is utal (14). A  mér-
sékelt dinamikájú, kis- vagy közepe-
sen nagy lépésekre irányuló változási 
készség (az ábrán a jobb oldali) no-
motetikus, a  törvényszerűt előtérbe 
helyező megközelítést, a  nagy dina-
mikájú változási készség vagy az arra 
irányuló érdeklődés (az ábrán a bal ol-
dali) pedig idiografi kus, egyedi szem-
léletű megközelítést preferál.

Másrészről: az alacsonyabb opti-
mális arousal szintű emberek előny-
ben részesítik az ismeretszerzés kel-
lemes, oldottabb formáit, a  társas 
tanulást, az autodidakta művelődést 
és a kikapcsoló, u. n. disztraktív idő-
töltéseket. A magas arousal szintű em-
berek pedig az ismeretszerzés „kemé-
nyebb” formáit keresik. Mivel szük-
ségük van az állandó izgatottságra, 
együtt szeretnek élni azzal, ami foglal-
koztatja őket, illetve keresik azt, ami 
kihívja a tudásukat és a képességeiket. 
Előnyben részesítik a tanulás elvont, 
sokszor inkább egyéni formáit, nem 
egy esetben inkább csak a „morfondí-
rozást”, a  specializációra lehetőséget 
teremtő elfoglaltságokat, a  tapasztala-
ti tanulást, illetve az úgynevezett ab-
szorptív, teljesen lekötő formákat.

Az első csoport inkább az érdek-
lődés „diversive” vagy tájékozódó, fel-
derítő formáiból indul el, a  második 
pedig a „specifi kus” érdeklődés azon-

nal nagy kielégülést (fl ow élmény) 
nyújtó lehetőségeit (15) keresi már 
első megközelítésben is.

A  12 cellás mátrix leképezi az ér-
deklődés – kérdőíves kutatásainkban 
felderített – 6 faktorának mindegyikét 
(16), két-két komponenssel, melynek 
egyike az érdeklődés tárgyára, másika 
az érdeklődés motívumára fókuszál. 
Erre épül a fent vázoltnál árnyaltabb, 
12 komponensű tipológia, ami lehető-
vé teszi az egyéni érdeklődés megtalá-
lásához vezető utak egyengetését.
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LIPP MÁRTA tudományos kutató. A kultúrának a mindennapi életben betöltött szere-
pével kapcsolatos több évtizedes tudományos tapasztalatai az érdeklődés és az érdeklő-
désfejlesztés témájára irányították a fi gyelmét. A Magyar Művelődési Intézet Művelődés-
szervezeti és Felnőttnevelési, azt követően Kutatási Osztályának vezetőjeként fő területe a 
kulturális segítőmunka megalapozása és a települési művelődési lehetőségek és lakossági 
igények összehasonlító vizsgálata volt. Tíz éve kezdett dolgozni egy érdeklődés alapú sze-
mélyiség teszt létrehozásán, amire azóta érdeklődésdiagnosztikai és fejlesztő gyakorlat 
épült. Doktori disszertációjának témáját – az időszemlélet és a személyiség alakulásának 
összefüggése a szegénység kultúrájában – a narratív pszichológia területéről választotta. 
Jelenleg a tartós vagy egyéni érdeklődés tipológiai szemléletű kutatásával és az egyéni ér-
deklődés kialakulását akadályozó és előmozdító tényezők feltárásával foglalkozik.
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„jó, érdemes, és szükséges itt 
Szankon élni”

Beszélgetés Patkós Zsolttal, Szank polgármesterével*

2013 nyarának ezen az esőverte 
napján, amikor a tanyámon a Kis-
kunságban az indulás előtti felhő-
szakadásban már bőrig áztam, majd 
útközben Szank felé még kétszer ért el 
és kapott el a vihar, a megérkezés és a 
látvány megnyugtató volt. Jobbról a 
Polgármesteri Hivatal, szemben vele a 
Közösségi Ház képtárral és könyvtár-
ral, amiről rögtön látszott, hogy törté-
nete van.

Szankon Patkós Zsolt polgármes-
ter urat két tárgyalás között sikerült 
elérnem. Tempósan érkezett meg a 
hivatalába, teremtette meg beszélge-
tésünk feltételeit, gyönyörű kiállítású 
és remek tartalmú könyveket kaptam 
tőle Szankról, és kérdezhettem.

Mátyus Aliz: Arra kérem, hogy se-
gítsen meglátnunk Szankban, ami egy 
országos lapnak, a  Szín – Közösségi 
Művelődésnek fontos lehet, mert min-
tát, példát mutathat más falvaknak. 
Az alapvető dolgokat, hogy hány lako-
sa van a falunak, milyen a felekezeti 
megoszlása; iskolái, óvodái, szociális 
ellátása, közösségi háza, művelődési 
háza hogyan működik, mind megtud-
tam a kollégáitól, amíg várakoztam. 
Így most belevágnék a dolgok közepé-
be: Miért végzi szívesen a polgármeste-
ri munkát, ami nem egy könnyű mun-
ka, főleg ha valaki igazán csinálja? 
Miért lát benne – ez rögtön érződött 
a legelső telefonunknál – lehetőséget? 
Én hiszek abban, hogy az egyszer egy 
életre születő ember, ha megtalál-
ja, amiben eleven tud lenni, amiben 
tevékeny tud lenni – és én pontosan 
érzékelem, hogy Szank polgármesteré-
vel ez így van –, akkor elégedett lehet 
magával, s a falu, amelyikért dolgozik, 
különb falu lesz ettől. Ha erről elmon-
daná – a kívülről jövő ember számá-
ra a titkokat –, amiket fontosnak tart, 
nagyon megköszönném.

Patkós Zsolt: Hát a kérdésével, il-
letve az állításaival nem hozott köny-
nyű helyzetbe. Azt tudom mondani, 
hogy szankiként, egy olyan telepü-
lésnek a vezetőjeként, amely telepü-
lés nem nagy lehetőséggel rendelke-

zik jelen pillanatban, vagy éppen ezt 
megelőzően talán elég korlátozott 
lehetőséggel rendelkezett, megterem-
tettük azokat a dolgokat, azokat az 
életminőséget befolyásoló, a  létfenn-
tartást segítő fejlesztéseket, amitől 
egy magyar ember, egy szanki ember 
azt gondolhatja, hogy érdemes, szük-
séges és jó itt Szankon élni.

Amikor én polgármester lettem 
2006-ban, azt láttam, hogy van egy te-
lepülés, amelynek múltja van. A múlt-
ját az olajipar adta. Annak előtte na-
gyon gyéren lakott kistelepülés volt, 
Kiskunmajsa árnyékában, 20 km-re 
Kiskunfélegyházától, és 20 km-re Kis-
kunhalastól. Amióta én polgármester 
lettem, megpróbálom megváltoztatni 
ezt a meghatározást. Én azt mondom, 

* A beszélgetés 2013 nyarán készült.

A megye közszolgálatáért



18

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Értéktudó polgármesterek

Mátyus Aliz

hogy Szank köré épült Kiskunfélegy-
háza, Kiskunhalas, Szeged. És ebben 
az érdekes közösségben Bács-Kiskun 
megye egy picike kis ékszerdoboza. 
Amikor polgármester lettem, azt lát-
tam, hogy ennek a falunak tényleg erős 
múltja van, olyan kötelékek, amelye-
ket hogyha az ember nem ért és nem 
lát tisztán, célt téveszthet. Vagy éppen 
közösen az emberekkel nem tud olyan 
közös jövőképet kialakítani, ami pers-
pektivikus. Azt láttam, hogy ez egy 
olyan közösség, egy olyan falu volt a 
60-as évek végétől kezdve, ahová na-
gyon sok ember jött a Dunán túlról az 
olajipar miatt. Nagyon sokan tanultak 
az olajipari szakma vonzásában, és az 
olajipar tényleg foglalkoztatott két-há-
rom-négyszáz embert, régi időkben 
talán még ötszázat is. És ez egy na-
gyon jó dolog volt, mert egzisztenciát 
biztosított, lehetőséget arra, hogy le-
gyen jövőképe a családnak, tudjanak 
házat építeni, tudjanak kikapcsolódni, 
legyen igényük rá, és megfi zethető le-
gyen mindez a számukra. Hogy olyan 
dolgokat érjenek el, melyeket talán 
Magyarország más településén nem. 
Ha csak egy dolgot mondhatok, ebben 
a kisboltban mellettünk, a hivatal mel-
lett, többször mondták, hogy a 80-as 
évek legelején, a 70-es években is volt 
Pick szalámi. És nem biztos, hogy csak 
karácsonykor vagy nagyobb ünnepek 
alkalmából volt banán a pulton. Aki 
még emlékszik ezekre az időkre, én 
is részese voltam, az tudhatja, hogy 
azok a települések, ahol lehetőség 
volt rá, hogy ezek úgymond az igényt 

is kiszolgálva biztosítottak legyenek, 
kedvező helyzetben lévő települések 
lehettek. Szank ilyen múlttal ren-
delkezik. Viszonylag gyors fejlődés 
következtében az 50-es évek végére 
kigyulladt a közvilágítás, a 60-as évek 
derekától vagy éppen végétől kezdve 
elindult az utcák kialakítása, az utak 
aszfaltozása, a  járdák kialakítása és 
sorban nőttek ki gomba módra a há-
zak egymás mellett, élettel telt meg a 
falu. A  fejlődés – azt lehet mondani 

– a 90-es évekig töretlen volt. Aztán 
jött a rendszerváltoztatás, az olajipar 
magánkézbe került vagy állami cég 
lett, utána már a település életében 
nem nagyon játszott szerepet. Jött, 
mint ahogy máshol is az automatizá-
lás, hogy csökkenjen az élő munkaerő, 
a költség. A létszámleépítéseket azért 
racionális módon oldotta meg a cég, 
és ez humánus gondolat volt a részük-
ről, amely nem potenciális munkanél-
külieket képzett a településen, hanem 
fi atal nyugdíjasokat. Ha mindezzel a 
múlttal tisztában van az ember, ak-
kor azt is látja, hogy ez egy befogadó 
közösség. Ez egy olyan közösség, tár-
sadalom, amely a jöttmenteket, mint 
amilyen a polgármester is, befogadja.

M. A.: De a felesége ide valósi.
P. Zs.: Egy feleség kezdetnek talán 

elég, de utána a munka számít, mert-
hogy később önmaga miatt ítélik meg 
az embert. Elfogadják, befogadják, bíz-
nak benne, mert látják a munkáját, és 
látják, hogy szívvel- lélekkel a település 
érdekében nagyon sok eszközt meg-
mozgatva próbál koncepcióban gon-

dolkodni és egy olyan fejlődési pers-
pektívát mutatni, ami nem arról szól, 
hogy megmaradjunk, hanem hogy fej-
lődve teljesedjünk ki. Én azt gondolom, 
hogy nagyon sok olyan iskolát járt az 
ember végig az életében, amely iskola 
nem pusztán falak között és tanárok 
által tanított tantárgyak tekintetében 
támaszt követelményeket. Olyan dol-
gokkal találkozik az ember, amelyeket 
iskolaként megélve tud alkalmazni az 
elkövetkező időben. Erre a tudásra tá-
maszkodhat. A  gyakorlatból fakadóra. 
Az alapvégzettségemet tekintve peda-
gógus vagyok. Ez a hivatás és lét arra 
is predesztinál, hogy folyamatosan ta-
nuljak, folyamatosan képes legyek arra, 
hogy megújítsam a tudásom, az isme-
retem. Az ismeretszerzés és ennek a 
vágya soha nem hagyott fel bennem, 
sőt, ahogy az ember polgármester lesz, 
ki kell, hogy teljesedjék. Önmaga miatt 
és a településért érzett felelősség miatt. 
Én soha nem gondoltam volna, hogy 
foglalkozom útépítéssel, út alapszerke-
zeti dolgokkal. Soha nem hittem, hogy 
egyszer majd megtudom, hogy az AC 
11-es réteg miért kell az aszfaltozás 
végkifejletében. Vagy milyen minősé-
gűnek kell lennie az aszfaltnak. Vagy, 
hogy az alattunk, Szank alatt lévő Pan-
non-tenger milyen mélységben húzó-
dik. Nagyon sok olyan ismeret, tudás 
van, amelyet épp azért kell az ember-
nek gyűjtenie, mert ha a jelenben nem 
is, de a jövőben erre építeni lehet. Erre 
terveket, koncepciókat lehet alapítani.

Nagyon messziről érkeztem el oda, 
hogy miért is gondolom, hogy Szank 
esetleg példát, mintát adó település 
lehet. Nem gondolom, hogy a polgár-
mester miatt. Nekem is részem van, 
nem vitatom, álszerénység is lenne. Ne-
kem azonban csak az a feladatom, hogy 
a település érdekében átgondoljak dol-
gokat és beszéljek a településért tenni 
akaró emberekkel, és átgondoljam ve-
lük közösen is, hogy az a stratégia, terv, 
gondolat, amit én, ő, többen megfo-
galmazunk, jó-e és milyen perspektíva 
következik belőle. Fontos volt a meg-
beszélésekkel tarkított stratégiaalkotás, 
a közös gondolkodás felelős, helyi gon-
dolkodókkal. Ezt követően „csak” meg 
kell valósítani. Fontos továbbá, hogy az 
emberek számára biztonságot jelentő 
önkormányzati feladatellátás és azok 
intézményei megmaradhassanak a te-
lepülésen és legalább ennyire fontos a 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
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civil társadalommal és valamennyi egy-
házzal a partneri viszony megteremté-
se, fenntartása.

És most egy kicsit talán arról be-
szélnék, hogy milyen környezetben 
kellett mindezt megtennünk. Azt lát-
tam 2006-ban, hogy a település nem 
fejlődik. A  nem fejlődés visszalépés, 
tekintettel arra, hogy más települé-
sek valószínűleg fejlődnek. És elmen-
nek, ha mi csak helyben járunk és 
topogunk. És hogyha a lehetőségek is 
elmennek mellettünk, akkor ez ered-
ményezheti, hogy nagyon lemarad-
hatunk. Tehát bele kellett magunkat 
helyezni egyrészről egy európai uniós 
operatív programokkal tarkított vi-
lágba. Másrészről pozícionálni kellett 
önmagunkat a kistérségünkben is, 
ami Kiskunmajsát, Kömpöcöt, Csó-
lyospálost, később Jászszentlászlót és 
Móricgátot jelentette. Ebből adódtak 
azok az egymásra épülő tervek, lehe-
tőségek, amiket megvalósítottunk.

M. A.: A tervek szépek, mik voltak 
a tettek? Hogyan indult el, mint kezdő 
polgármester?

P. Zs.: Voltak intézkedések, ame-
lyeket azonnal meg lehetett tenni. 
Hogyha megnézte a településünket, 
láthatta, hogy ez egy gondozott tele-
pülés. 2006-ban ezen a kis térrészen 
kettő darab kuka volt, ez volt szinte 
az összes szemetes. Az első dolgom 
az volt, hogy minden sarokra kihelyez-
tettem szemetes kukákat, nem pénz-
kérdés volt. 52 darabot kellett venni 
és 16 100 forintért vásároltuk ezeket. 
Útbaigazító táblákat gyártattunk helyi 

vállalkozóval, amelyek ott vannak min-
den sarkon, az ide érkezőt orientál-
ják, és színűkkel, egységes jellegűkkel 
magukra vonják a fi gyelmet. Gyenge 
voltam egyébként én is az utcák nevé-
nek ismeretében, néhányan meg is je-
gyezték, hogy biztos azért kellettek az 
utcatáblák, mert hogy a polgármester 
nem találta az utcákat. Természetesen 
nem ez volt mögötte, azt láttam, hogy 
a gondoskodásnak, a fi gyelemnek ez is 
egy fokmérője lehet. A település eddig 
is gondozott volt, mert az emberek fi -
gyeltek a közterületekre, a saját portá-
jukra. Az önkormányzati intézkedések 
tovább erősítették e gyakorlatot. Mára 
szebbek lettek közterületeink, fönn-
tarthatóak, amelyeket az elmúlt idő-
szakban alapoztunk meg, s amelyeket, 
ma már csak meg kell tartani.

M. A.: A közterek mellett lévő épü-
letek is igen szépek.

P. Zs.: Az épületeinket felújítottuk. 
Valamennyi önkormányzati intéz-
ménynek helyt adó épületet. De egy 
épületet nem felújítani a nehéz, per-
sze az sem könnyű, hanem működ-
tetni, fenntartani nehéz. Úgy és akkor 
van értelme beruházni, fejleszteni, 
építeni, ha és amennyiben megvan az 
a szürkeállomány, megvan az a szelle-
mi és humán háttér, amire építve ér-
telme van a fejlesztésünknek. Így volt 
ez az óvodában, az általános iskolában, 
a művelődési házban, így van ez most 
az ízek házában is, ami a legújabb pá-
lyázatunk eredményeképpen megva-
lósuló beruházásunk. Igyekeztünk itt 
is mindent úgy fölújítani és megvaló-
sítani, hogy magas színvonalú és esz-
tétikus, mindenki számára élvezhető 
külsővel rendelkezzen. Igyekszünk 
a belsőre és a működtetésre is pénzt 
fordítani és a fenntartásra is biztosíta-
ni, és éppen azok a működési megta-
karítások, amelyek egy-egy fejlesztés, 
felújítás kapcsán, az infrastruktúrák 
működtetése kapcsán megmaradnak, 
biztosíthatják ezekre a forrást. Az 
ízek háza mostani gondolat. Nem azt 
mondom, hogy lázban tart bennün-
ket, de szisztematikus építkezésünk 
következő fázisa. Ízek háza, helyi ter-
mékekkel, helyi értéktár kialakításával, 
fönntartásával és folyamatos kézben-
tartásával. Mindemellett idő közben 
láttuk, hogy van egy új lehetőség: Kis-
kunmajsának megszűnt a kézi konya-
kos meggy gyártó üzeme, ennek egy 
picike kis szeletét ide hozzuk Szank-

Kézzel készített szanki konyakos meggy

Napelem az iskolatetőn
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ra, úgyhogy kicsike kis csoki manu-
faktúrát, egy látvány csoki gyárat is 
kialakítottunk ebben az ízek házában. 
És hogy a komplexitást tetézzük, az 
épület tetején egy égbelátót, egy csil-
lagvizsgálót alakítottunk ki, amelyhez 
helyi ezermesterünk, Brunner Sándor 
készített csillagászati távcsövet.

M. A.: Egyszerű volt a tervekhez, 
a  települést fejlesztő elképzelésekhez 
társakat találni, egyáltalán mit is je-
lentett mindez a gyakorlatban?

P. Zs.: 2006-ban sikerült meg-
győzni a képviselő testületet, hogy az 
 európai uniós előcsatlakozási pályá-
zatok lezártával, az infrastrukturális 
fejlesztések 2007-13-as időszakától, 
amikor is a fölzárkóztatás Magyar-
ország számára privilegizált, olyan 
pályázatokat próbáljunk benyújtani, 
olyan terveket próbáljunk megfogal-
mazni, amelyek a működő infrastruk-
túra fejlesztését hozzák, a  meglévő 
és számunkra fontos épületeknek a 
felújítását jelentik. Fontos volt meg-
értetni, hogy a működési költség-
megtakarítás mellett esztétikusabb, 
használhatóbb, akadálymentes, a  21. 
század igényei szerint kialakított in-
tézményeink lehetnek.

Szanknak az éves költségvetése 
500 millió forint körül volt. Ehhez ké-
pest az elmúlt 6 évben 1,3 milliárd fo-
rintnyi fejlesztési forrást sikerült a tele-
pülésre pályáznunk. Ezek a fejlesztési 
források nagyon sok projektet jelentet-
tek, intézményt, folyamatot érintettek, 
amelyekre lehet alapozni. A  pénzösz-
szeg maga is fontos, de az is, hogy az 
ember úgy költ pénzt és úgy pályázik, 
hogy megvan hozzá a koncepciója, 
ami 2006-ban, 2007 tavaszán meg-

fogalmazódott polgármesteri prog-
ramként, gazdasági koncepcióként. 
Hogyha valaki megnézi településünk 
gazdasági programját 2007-ben, amit 
a képviselő testület elfogadott, láthatja, 
hogy szisztematikusan mentünk elő-
re, 2010-ig lépésről-lépésre. 2006 és 
2010-2011 között felújítottunk, fejlesz-
tettünk, aminek következtében van 
megújított óvodánk, iskolánk, műve-
lődési házunk, minden utca portalan, 
aszfaltozott. Az önkormányzati utat, 
amely Szank és Jászszentlászló között 
hozza és viszi az embereket fölújítot-
tuk, több mint 6 km hosszan. Megújí-
tottuk a közterületeket, lett a horgá-
szoknak új horgásztava, a  sportpálya 
fölújult. Fontos volt számunkra, hogy 
civil szervezeteinket is segíteni tud-
juk. Az egyházak és civil szervezetek 
pályázatait nemcsak a megírásban, az 
elszámolásban, a megvalósításban, ha-
nem az előfi nanszírozásban is segítette 
önkormányzatunk. Mindez nem va-
lósulhatott volna meg a képviselő tes-
tület támogatása nélkül, maradt volna 
pusztán egy polgármesteri gondolat. 
A  közösségért történő fejlesztések a 
képviselő testület által is támogatott 
gondolatok voltak, és mind a katolikus, 
mind a református egyház az épüle-
teiben – parókia, templom – kívülről 
és egy kicsit belül is meg tudott újulni. 
Amikor láttuk, hogy a gazdaság lehe-
tőségei szűkülnek országosan, hogy az 
önkormányzati átalakításnak a hang-
jai erősödnek, hogy a magyar állam 
gazdasági eltartó ereje hitelből nem 
fi nanszírozható, új utak, új gondolatok 
születtek itt is.

M. A.: De ez már egy következő 
ciklus következő feladata volt. Mi vál-
tozott?

P. Zs.: A  következő időszak, ami-
kor 2010-ben ismételten megbíztak 
a polgárok azzal, hogy polgármes-
terként irányítsam a települést, segít-
sem a fejlődést, ismételten tervsze-
rű cselekvéseket jelentett. Azonban 
annak érdekében, hogy a fejlődés 
lehetősége fennmaradjon, új gondola-
tokra volt szükség az új közgazdasági 
környezethez igazodva. A  gazdasági 
válság okozta probléma – természe-
tesen – Szankot se hagyta érintetle-
nül. 2010-ben kistérségi elnök voltam. 
A kiskunmajsai kistérség 6 településen 
közösen gondolkodott arról, hogy mi-
lyen racionális működtetést lehetne 
a szociális intézmény, az oktatási, az 
egészségügyi intézmény tekintetében 
megvalósítani. Együtt valósítottuk 
meg 2008-tól kistérségi feladatellátás-
ban a szociális feladatainkat. Szankon 
van tanyagondnoki szolgálat, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, szo-
ciális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
nappali ellátás és bentlakásos otthon. 
Van egy olyan szociális védőháló, ame-
lyet manapság a református egyház 
üzemeltet. 2011-ben döntött úgy a 
kistérség és a református egyház sze-
retet szolgálata, hogy a feladatellátást 
közösen oldják meg. Az elmúlt két, két 
és fél éves együttműködés a színvonal 
megtartását hozta. Az egyháznak volt 
ereje és szándéka is, hogy bővítsék, 
és az igényekhez mérten fejlesszék 
az ellátásokat. A  nappali ellátásunk 
Szankon 30 főről 60 főre nőtt, amit a 
szociális ellátás alulfi nanszírozása mi-
att önkormányzatunk nehezen tudott 
volna megvalósítani. Elmondhatom 
azt is, hogy helyben az oktatás is jó ke-
zekben van, egyházi kézben van. A re-
formátus egyház tartja fenn az óvodát 
és az általános iskolát is. Jó helyzet és 
partneri viszony alakult ki az egyház-
zal. Mi nem a púposra akartunk rakni 
még egy púpot, hogy nesze és vidd, mi 
meg majd haszonélvezői leszünk an-
nak, amit te itt csinálsz a településen, 
hanem a feladatban is akartunk olyan 
felelősségteljes megosztást, amelyben 
látszódik, hogy az önkormányzat szá-
mára is fontos az iskola, óvoda, fonto-
sak a gyermekek, fontos a megfelelő 
infrastruktúra és háttér. Ezért az intéz-
mény átadását megelőzően teljes körű-
en felújítottuk azt, természetesen pá-
lyázati támogatásból és önrész biztosí-
tásával. A református egyház helyi léte, 

Egészségnap Katus Attilával a sportpályán
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amely az oktatásban Magyarországon 
jelentős volt, nem egy törékeny tüne-
mény, nem egy időszakonként változó 
vagy éppen gazdasági lehetőségeknek 
kitett dolog. Tehát felelősségteljes 
döntést hoztunk akkor, amikor meg-
állapodtunk a helyi oktatás ügyeinek 
viteléről. Nekünk, településvezetők-
nek látnunk kell az utakat, és azt, hogy 
mik azok a prioritások, amikre hang-
súlyt kell fektetni. Azt gondolom, hogy 
ebben mi jók vagyunk itt Szankon. 
A polgármester abban, hogy megfelelő 
információval tudja ellátni a képviselő-
ket ahhoz, hogy felelősségteljes dönté-
sek szülessenek. És hogy közös célok 
mentén, közösen tudjunk egy irányba 
húzni. A méz és meggy fesztiválunkon 
a mézesmadzaghúzás egy kis perfor-
mansz akart lenni, mert hogy az em-
berek előtt húzogatják rendesen, de 
mi lenne, ha egyszer mi is húznánk, és 
nem mindenféle irányba, hanem egy 
irányba, úgy, ahogy mi, akik itt voltunk 
Szankon a méz és meggy fesztiválun-
kon és 3,6 kilométeren keresztül egy 
irányba tudtuk több mint ezren húzni. 
Jó dolog, hogyha az ember nem csak 
települést építhet, hanem közösséget 
is formálhat.

M. A.: Fantasztikus élmény lehetett!
P. Zs.: Öt évvel ezelőtt indítottunk 

egy fesztivált, amely a méz és meggy, 
a helyi termékek köré épült. A környező 
települések és a tágabb pátriánk számá-
ra minőségi szórakozással egybekötött 
helyi értékek bemutatásával kívántuk 
közelebb hozni Szankot. Hogy el lehes-
sen hozzánk látogatni, kikapcsolódást 

találjon az ember, és mégis értékeket 
fedezzen föl. Értékeket, amik helyben 
talán annyira természetesek, hogy néha 
észre se vesszük, de ha más számára 
ráirányítjuk a fi gyelmet, az ő fi gyelmük 
építhet bennünket a továbbiakban. Méz 
és meggy. Néhányan összeültünk, talán 
hárman-négyen, és kitaláltuk, hogy egy 
színvonalas fesztivált próbálunk meg-
valósítani. Az ötödik alkalommal, ami-
kor is a fesztivál másnapján megnéz-
tük, hogy nagyjából hányan lehetünk, 
hát nagyon sokan voltunk. Több mint 
3 ezren voltunk ezen a kétezer ötszáz 
egynehány fős településen. Ezekről a 
dolgokról azért szeretek beszélni, mert 
ott van az embernek a keze nyoma, és 
látom, hogy honnan hová lehet eljutni. 
Én nagyon-nagyon türelmetlen voltam 
még hat évvel ezelőtt. Azt gondoltam, 
hogyha kitalálok valamit, azt akkor vi-
szonylag gyorsan meg is lehet valósítani. 
Viszont rá kellett, hogy jöjjek a türelem 
erényének a fontosságára.

M. A.: Térjünk egy kicsit visz-
sza gondolatban 2010-hez. Említette, 
hogy az önkormányzatok alulfi nan-
szírozása nem elkeserítette a telepü-
lés irányítóit, hanem új perspektívák 
keresésére sarkallta a vezetőket, új 
fenntartót és új jövőképet teremtettek. 
Megtartották, ami fontos és mindezt 
azért, hogy élhető települést építsenek. 
Mi volt még a múlt és mi a jelen fel-
adata mindezeken túl?

P. Zs.: Építkezünk. Települést és 
társadalmat építünk. Előkészítettük 
már, egy ipari jellegű, egy mezőgazda-
sági jellegű fejlesztésünket. A  munka-

helyek teremtése nem egyszerű feladat. 
De kiemelt feladat. Jól tudom, hogy 
polgármester kollegáim is a kisebb 
településeken nagyon-nagyon nagy 
bajban vannak ezzel. Mert miért is 
jönne ide, miért jönne éppen Szankra 
valaki vállalkozóként, honnan tudná, 
hogy ez a Szank egy élő település, és 
hogy milyen adottságai vannak? És 
milyen csodálatos hely! 2007 óta pró-
báltam a helyi gazdaságot, a  gazdál-
kodókat úgy látni, ahogy ténylegesen 
vannak. Az 1994-es 96-os földtörvény, 
a  földosztás hatásai a településen az 
emberek összefogásában problémákat 
okoztak. Magyarul nincs összefogás. 
És ami nincs, arra nagyon nehéz épí-
teni. Ha most és itt kellene kialakítani 
szövetkezést, olyat, mint amilyenek 
Észak-Európában vannak, nehéz dolga 
lenne az embernek, már-már lehetet-
len dolga. De nincs min csodálkozni, 
mert az a jelenlegi földtulajdonos, aki-
nek a múltban elvették a földjét, nehe-
zen hisz. Azt azonban mindenkinek be 
kell látnia, hogy gazdaságosan földet 
művelni csak megfelelő üzemnagy-
ság felett, csak megfelelő földterület 
nagyság felett lehetséges. Kiskunmaj-
sa, Szank, Bodoglár térségében na-
gyon jelentős a víziszárnyas-állomány. 
Amikor címlapon volt ez a település 
2005-ben a madárinfl uenza idején, 
mondták, hogy egymillió víziszárnyas 
van ebben a térségben, ez a magyar 
víziszárnyas-állománynak az egyhar-
mada volt akkor. A  trágyaképződés 
is jelentős, a  felhasználása viszont 
jelentéktelen. Elindultunk egy bio-
gáz kiserőmű létrehozása érdekében. 
Előbb még csak egy megvalósítható-
sági tanulmány szintjén, aztán utána, 
amikor szakmai befektető volt, akkor 
a gazdákkal közösen, és utána, mikor 
pénzügyi befektetés lett volna, akkor 
jött, amire utaltam, hogy az összefogás 
hiánya miatt a mezőgazdasági vállal-
kozókat nehéz ilyen irányban együtt 
tartani. Úgyhogy ez még egy picit vá-
rat magára, de már 2007 óta egy glo-
bális tervvel rendelkezünk, felmértük 
az adottságainkat, a település készített 
egy befektetési ösztönző stratégiát, az 
akkori ITD. Hungary-vel, amely a kül-
földi befektetőknek orientációt adott, 
projekteket, amelyek megvalósulása 
lehetséges, mi úgy fogalmaztuk meg, 
hogy ezek kulcsprojektek a település 
vonatkozásában, amelyeket ki lehet Méz és Meggyfesztivál, lángos rekord
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ajánlani tőkeerős befektetőnek. Ez a 
befektetés ösztönző stratégia, amikor 
kialakult, számba vettük a humán inf-
rastruktúránkat, a  település területi 
tagozódását, az ipari területek nagysá-
gát, mindazt, amivel mi a föld alatt és 
a föld fölött rendelkezünk. Nagyon sok 
gondolat fogalmazódott meg, és ebből 
a sok gondolatból próbálunk most egy 
geotermikus energiára is épülő mező-
gazdasági projektet indítani.

M. A.: Ez két elképzelés, ugye? 
A  víziszárnyasokkal kapcsolatos és a 
geotermikus energiára épülő mező-
gazdasági projekt?

P. Zs.: Igen, két kiemelt elképzelés. 
Az utóbbi egy új projekt. Azt lehet 
látni egyébként, ha a mezőgazdaság 
egyik szegmense fejlődik, akkor egy 
másik szegmense is fejlődhet. Az 
állattartás lehetőségét a növényter-
mesztés biztosítja. Hogyha a víziszár-
nyas-állomány vagy éppen a barom-
fi állomány növekszik, amely szintén 
fejlődő ágazat itt a térségben, akkor 
annak a földolgozó ipara vagy éppen 
a vágóhídi kapacitása, egy idő után, 
reménység szerint nőni fog. Ezek a 
folyamatok azért jók, azért kihívá-
sok egy polgármester számára, mert 
rendszer szintjén látni a dolgot nagy 
előny. A picike mozaikokat az ember, 
hogyha úgy tudja tenni egymás után, 
és a lehetőségeket úgy tudja az em-
berek számára, az itt élők érdekében 
fordítani, hogy az helyben további 
lehetőséget szül és fejlődést gene-
rál – még ha, amiért megválasztották 
és amiért semmiféle elismerést vagy 
hátba veregetést sok esetben nem kap 

–, az az ember számára fontos meg-

nyugvás. Hogy nem különálló dolgok-
ban, hanem egymást erősítő folyama-
tokban lehet gondolkodni. Csak egy 
apróság, közbevetés és széljegyzet. 
A  polgármesterség másról sem szól, 
csak folyamatos tanulásról. A  felada-
tok pedig, amelyekkel foglakozni kell 

– ha a közössége érdekében többet 
szeretne tenni, mint ami a kötelessé-
ge – igazán széles skálán mozognak.

M. A.: Azt hadd kérdezzem meg, 
hogy egy polgármesternek, aki önma-
ga felé nyilvánvalóan el tud számolni, 
milyen alkalmak adódnak a faluban, 
amikor megérezheti, hogy elégedett-e 
vele a falu népe? Kell, hogy legyenek 
ilyen alkalmak, vagy ha nem, a  visz-
szajelzés honnan jön?

P. Zs.: Természetes az egyértelmű 
válasz lenne, ha azt mondanám, hogy 
a helyi választások a települések de-
mokrácia-ünnepei. Ekkor mondják 
meg a szanki emberek is, hogy miként 
vélekednek a múltról és hogyan viszo-
nyulnak a jövőhöz. Azonban, ha az én 
szemszögéből akarom láttatni, akkor 
azt mondom Önnek, hogy 2006-ban 
törekedtem arra, hogy mindenkinek 
megfeleljek. Aztán rájöttem nagyon 
gyorsan, hogy ezt nem lehet. Akkor 

ugye arra törekszik az ember, hogy 
sokaknak megfeleljen, vagy a több-
ségnek megfeleljen. Aztán rájön arra, 
hogy ezt nehezen vagy talán nem is 
tudja lemérni. Viszont keresztény 
emberként stabil értékekre építkez-
het az ember. Ha az ember azokra a 
dolgokra, amikre visszatekint, arra 
büszke lehet, akkor jól csinálja a dol-
gait. Nem kampányokban kell gon-
dolkodni, nem a negyedik évben egy 
egyhónapos meggyőzésben kell gon-
dolkodni. Több polgármester kolle-
gámmal egyet értve mondom, hogy 
a kampány a választás napjával kez-
dődik, és tart a következő választásig, 
folyamatosan dolgozni kell, és azt kell 
tenni, ami a település érdekében, a te-
lepülésen élők érdekében szükséges. 
Képviselni kell az embereket és tenni 
kell értük és miattuk. Feladat és fele-
lősség ez. Az emberekkel beszélni kell, 
a beszélgetések lehetővé teszik, hogy 
visszacsatolást kapjon az ember. Ha el 
merik mondani az emberek a jó dol-
gok mellett a kritikát, az nagyon jó 
dolog, mert akkor megbíznak benne. 
Be kell, hogy valljam, először nehezen 
viseltem a kritikát, aztán megfordult 
a gondolkodásom is. A  jószándé-
kok alapján az őszinte kérdések arra 
jók, hogy az embert elgondolkoztas-
sák, segítsék, és ezt jó és szükséges is 
meghallani. Erre nyitottnak kell lenni. 
És mint hogy most augusztus 20-a 
után vagyunk, a Szent Istváni intelem 
kiemelten fontos kell, hogy legyen: 

„minden ember azonos állapotban 
születik, és semmi sem emel fel, csakis 
az alázat, semmi sem taszít le, csakis 
a gőg és a gyűlölség”. Ezt vezetőként 
mindannyiunknak meg kell szívlelni, 
és tudni kell ez alapján a munkánkat 
végezni.

M. A.: Most érdemes, ezzel a jó 
végszóval befejeznünk a beszélgetést, 
köszönöm.

P. Zs.: Én is köszönöm.

PATKÓS ZSOLT: Hódmezővásárhelyen születtem 1971-ben. Középiskolai érettségi mellett 
képesített középfokú könyvelő és pénzügyi előadó végzettséggel rendelkezem. Diplomát 
szereztem általános iskolai tanító, történelem tanár, közoktatás-vezető, mezőgazdasági me-
nedzser, szaküzemmérnök szakképzésekben. Tanárként Szankon tanítottam 7 évig, ezután 
a hódmezővásárhelyi önkormányzat oktatási referense, később vezetője, majd a Tessedik 
Sámuel Tanítóképző Intézet Gyakorlóiskolájának igazgatója voltam, végül a Dél-Alföldi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség Kht tanácsadója, ahol feladatom volt az Európai Uniós pályá-
zatok segítése. 2006-ban a választásokon megbízást kaptam Szank polgármesteri feladatai-
nak ellátására. 2014-ben a harmadik ciklusomat kezdem meg. A Fidesz Magyar Polgári Párt 
tagja vagyok. Feleségem a szanki iskola vezetője, két fi úgyermekünk született. 

Farsang, 2015
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Beszélgetés Gáll Attilával, 
Iszkaszentgyörgy polgármesterével

Fejér megye egyik legdinamikusab-
ban fejlődő települése, a  lélekszámát 
az utóbbi években mintegy ötven szá-
zalékkal növelő, a Bakony északkeleti 
lankáinál szemet gyönyörködtetően 
elterülő Iszkaszentgyörgy hovatovább 
a békés, kiszámítható, minden szem-
pontból tartalmas élet lehetőségének 
szinonimájaként létezik a megyeszék-
hely, illetve a környék lakóinak tuda-
tában. A község életét nyolc éve irányí-
tó, református lelkészből polgármes-
terré lett Gáll Attila első szóra, derűs 
barátsággal fogadott minket.

Máhr Zoltán: Polgármester úr, 
kedves Attila, úgy tudom, nem itt szü-
letett, nem tősgyökeres iszkaszentgyör-
gyiként juttatta el a települést koráb-
ban nem látott magasságokba. Én egy 
másik faluban vagyok „gyüttment”, tu-
dom milyen nehéz a közösségért tenni 

akaró, de kívülről érkező ember dolga. 
Mennyire volt rögös az Ön útja?

Gáll Attila: Valóban nem itt szü-
lettem, hanem Erdélyben, Maros-
vásárhelyen. Iszkaszentgyörgy, más 
falvakhoz hasonlóan számon tartja 
azokat, akik helyi családokból szár-
maznak, és valóban, itt is használják 
egyesek a „gyüttment” szót. Én azon-
ban nem gondolom, hogy ennek a jel-
zőnek lenne pejoratív értelme, de egy 
közösségben mégiscsak megfogalma-
zódik az, hogy ki hová tartozik, és a 

„gyüttment” azért valahonnan más-
honnan jön. Ezzel együtt úgy gondo-
lom, hogy amint bizonyít a kívülről 
érkezett, a  közösség teljes jogú tagjá-
vá válik. Nekem soha nem mondták 
azt, hogy „gyüttment”, hiszen példá-
ul az orvossal, a  körzeti megbízottal, 
a jegyzővel vagy a lelkipásztorral nem 
éreztetik kívülről érkezettségét. Őket 
a közösség választja, és ezért be is fo-
gadja azonnal. Egyébként nagyon jó a 
felvetés, mert a magyar nagyvárosok 
környezetében hatalmas agglomerá-
tumok keletkeztek az elmúlt évtize-
dekben, és valóban izgalmas az a kér-
dés, hogy a települések tudnak-e szer-
vesen fejlődni, azaz a régi lakosság 
mennyire képes befogadni a beérke-
zőket, illetve mennyiben lehet a régi 
hagyományokat megőrizve, az újak-
kal pedig erősítve a közösséget meg-
találni, azt az egyensúlyt, ami előre 
visz. Sok más településhez hasonlóan 
ez Iszkaszentgyörgynek is óriási kihí-
vás. Végül nem csak azért, mert én is 
máshonnan jöttem, de azt gondolom, 
hogy aki iszkaszentgyörgyinek vallja 

magát, azt mi iszkaszentgyörgyinek is 
tekintjük.

M. Z.: Református lelkészként ér-
kezett a faluba, éveken át gyakorolta 
hivatását. Mi vitte rá a váltásra? Mi-
ért gondolta úgy, hogy polgármester-
ként jobban vagy talán inkább más-
ként segíthet az önt befogadó közössé-
gen?

G. A.: Azt gondolom, hogy a re-
formátus lelkészi munka egy segítő 
szolgálat, a  lelkipásztorok pedig kö-
zösségük tagjai. Amikor idekerül-
tem Iszkaszentgyörgyre, akkor hiába 

„csak” a református lelkész voltam, 
próbáltam megszólítani mindenkit, 
akihez el tudtam jutni. Amikor hit-
tantáborokat vagy kirándulásokat 
szerveztünk, akkor nem az volt az el-
sődleges, hogy ki református, ki más-
milyen vallású, hanem az, hogy na, 
akkor menjünk és csináljuk. Tehát a 
közösséget építő munkásként voltam 
jelen abban a nyolc évben is. Aztán 
nagyon hamar, négy év után jelent-
keztem önkormányzati képviselőnek, 
és nagyon nagy százalékban meg is 
választottak: tehát nem az volt, hogy 
a reformátusok rám szavaztak, a  ró-
mai katolikusok valaki másra, hanem 
negyediknek jutottam be, a talán húsz 
jelentkezőből. Aztán önkormányza-
ti képviselőként úgy éreztem, hogy 
polgármesterként még többet tudnék 
tenni a közösségemért. Mérlegeltem 
azt is, hogy az, hogy ha a református 
gyülekezetet úgymond otthagyom, 
az nem fog-e törést okozni az ő éle-
tükben? Aztán mivel a feleségem is 
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református lelkész, ő vitte tovább azt 
a szolgálatot, amiben egyébként is 
benne volt családtagként. Tehát re-
formátus lelkészként is a közösséget 
szolgáltam, és most is a közösséget 
szolgálom. Nagy váltásnak tűnhet, 
hogy a református lelkész lelki dol-
gokkal foglalkozik, a  polgármester 
pedig testi dolgokkal, de hát ismerik a 
mondást, hogy mi a különbség a teo-
lógus és a geológus között? Ég és föld. 
Valójában azonban nem ég és föld a 
különbség a polgármesteri munka és 
a lelkészi munka között, hiszen a lel-
készi foglalkozás sem a túlvilági élet-
tel foglalkozik, hanem a gyülekezeti 
tagoknak az ügyes-bajos dolgaival. 
Végül is a lelkészi és a polgármeste-
ri hivatás is segítő szolgálat, ezért is 
tudtam váltani.

Egerszegi Balázs: Most már tud-
juk, hogyan lett a református lelkész-
ből polgármester? De hogyan lett a fi -
atal Gáll Attilából református lelkész?

G. A.: Amikor beleszületünk egy 
családba, akkor az a család vagy ilyen 
hitű, vagy olyan hitű. Ha katolikus, 
akkor kisfi am, kislányom, kell első 
áldozni, hittanórára járni stb. A  hit-
tanórákra el kellett menni, és nagyon 
komoly retorziók voltak, ha az ember 
nem tudta jól a válaszokat a kérdé-
sekre. Gyermekkoromban egy idős 
lelkész bácsi tanított minket, mindig 
feketében volt és körmösöket adott. 
Én amint tehettem lekonfi rmáltam, és 
azonnal ki is konfi rmáltam az egyház-
ból, a  templom közelébe se akartam 
menni. Aztán átköltöztünk Magyar-
országra, én pedig Tokodaltáróról 
Esztergomba jártam be gimnáziumba. 
Az akkori 17-18 éves korosztálynak 
(is) óriási kérdése volt, hogy honnan 
jövünk, hová tartunk, mi az élet értel-
me. Ez természetesen engem is fog-
lalkoztatott, ahogyan sok hívő római 
katolikus osztálytársamat is, én vi-
szont éreztem, hogy különbözöm tő-
lük, valahol belül református vagyok. 
Így aztán kerestem magamnak egy 
református templomot. Tokodaltárón 
nincs, Dorogon van a legközelebbi, és 
amikor elmentem, megdöbbenésem-
re nem egy idős, feketébe öltözött lel-
kipásztor fogadott, hanem egy ember. 
Rácsodálkoztam, hogy családja van, 
vicces volt, élet volt a gyülekezetben. 
És akkor rájöttem: én is ilyen szeret-
nék lenni. Elkezdtem rendszeresen 

járni a gyülekezeti közösségbe, majd 
egyszer csak válaszút elé érkeztem, 
hogy jogi pályára menjek vagy teo-
lógiára jelentkezzek, végül pedig a 
teológia mellett maradtam. A  lelki-
pásztorság tehát nem családi öröksé-
gem, hanem személyes döntésem volt, 
a lelkészségben pedig azt tartottam a 
legfontosabbnak, hogy Istenhez ve-
zessem az embereket.

M. Z.: Kanyarodjunk vissza ki-
csit a jelenlegi segítő szolgálathoz, 
a  polgármesterséghez. Mondataiban 
sokszor hallottam többes szám első 
személyt. Ez azt jelenti, hogy amikor 
nekiindult ennek a feladatnak nyolc 
évvel ezelőtt, akkor volt Ön körül egy 
csapat, amelynek tagjaival együtt 
gondolkodtak, vagy ez a jelenlegi kép-
viselőtestületet jelenti?

G. A.: Felmértem a saját korláta-
imat és tisztában voltam vele, hogy 
egyedül nem tudom megnyerni a 
küzdelmet – amit hitem szerint jó 
ügyért, óvodáért, iskoláért, a  faluért 
folytattunk volna – a nyolc éve reg-
náló polgármester, és az ő csapata el-
lenében. Ezért nagyon sok értékes em-
bert kerestem meg és biztattam, hogy 
közösen fogjunk össze, és kínáljunk 
egy olyan alternatívát a településnek, 
amelyben én polgármester-jelöltként, 
ők pedig mint önkormányzati képvi-
selőjelöltek vázolnák fel, hogy mivel 
tudnánk ezt a közösséget szolgálni. Ez 
azért is fontos volt, mert ha én pol-
gármester leszek, de mellettem nyolc 
olyan ember van, aki teljesen más 
irányba gondolja a falu fejlesztését, ak-
kor gyakorlatilag egy helyben topogás 
lett volna. Eklatáns példa rá Esztergom 
elmúlt négyéves története. Tehát gya-
korlatilag nagyon fontos volt az, hogy 
lehetőség szerint egy csapatban indul-
junk. Fontosnak tartom azt is, hogy 
nem Gáll Atilla mutatott alternatívát, 

hanem mi, új jelöltek. Ami azért is 
hangsúlyos, mert a képviselőtestület 
támogatása, vagy a falu többségének 
a támogatása nélkül erőfeszítéseink jó 
része hiábavaló lett volna, illetve azok-
nak az eredményeknek, amiket elér-
tünk, azoknak nem lenne folytatása.

M. Z.: Az iszkaszentgyörgyi Ama-
dé-Bajzáth-Pappenheim kastélynak 
komoly múltja és a már említett kö-
zös erőfeszítéssel elért eredményeknek 
köszönhetően nem mindennapi jelene 
van. Milyen jövője lehet a település 
szívében álló kúriának?

G. A.: 1998-ban érkeztem ide, ak-
kor a kastélyban az iskola volt az egye-
düli közösségi tér. A  kastélyt úgy kell 
elképzelni, hogy egyharmadában az 
iskola van, kétharmada üres. A kéthar-
madnak a fele nagyon romos, a másik 
fele viszonylag jó állapotban van. Egye-
dül az iskola volt a kastélyban, bizton-
sági őrök vigyáztak rá és semmiféle 
koncepciója nem volt sem az önkor-
mányzatnak, sem a Kincstári Vagyon-
igazgatóságnak, hogy mi legyen a kas-
téllyal. Amikor a 2006-os önkormány-
zati választásra készültünk, egyfajta 
számvetést készítettünk hiányainkról 
és gazdagságunkról: mindkét listának 
az élén a kastély állt. A  falutörténet 
legnagyobb negatívuma, hogy a kastély 
ilyen állapotban van, amilyenben, ez 
ugyanakkor a legnagyobb pozitívuma 
is, hiszen ebből még bármi lehet. Gya-
korlatilag ez volt a kiinduló pontunk. 
Aztán nagyon szerencsésen alakultak 
a dolgok, mert 2007-ben érkezett egy 
új fi nn nagykövet Magyarországra, aki 
kíváncsi volt a diplomáciai képvise-
let múltjára, és többek között olvasta, 
hogy 1944-ben Iszkaszentgyörgyre 
költözött a fi nn nagykövetség. Ezért 
ő eljött a nagykövetség dolgozóival és 
szerette volna megnézni a helyet, ahol 
az egyik elődje szolgált. Én is ekkor sze-



25

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Értéktudó polgármesterek

reztem tudomást a tényről, hiszen ez 
nem volt élő emlékezet a faluban, nem 
volt beszédtéma. Akkor én is rácsodál-
koztam, hogy hát itt fi nn nagykövetség 
volt, és rákérdeztünk idős asszonyokra, 
emberekre, akik valóban emlékeztek, 
és mondták, hogy igen, a  nagykövet-
ség dolgozói itt laktak ebben, meg eb-
ben a házban. Arra gondoltunk, hogy 
a fi nneknek ez a ragaszkodása óriási 
segítséget jelenthet nekünk, hiszen 
Magyarországon rengeteg rossz állapo-
tú állami kastély van, a miénket az kü-
lönböztetheti meg a többitől, hogy a mi 
közösségünk valóban szeretne nagyon 
tenni azért, hogy ez a kastély rendbe 
jöjjön. Itt van egy olyan történelmi szál, 
amelynek révén – ha már a régi csa-
lád nagyon nem érdeklődik a kastélya 
iránt – ez a fi nn kapcsolat talán segít-
het nekünk céljaink elérésében. Sze-
rencsére nagyon jó barátságot sikerült 
kialakítani a nagykövet úrral – közsé-
günk díszpolgára is lett Jari Vilén –, és 
elindult a kastély felébresztése ebből 
a csipkerózsika álomból. Partner volt 
ebben a Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő, aki a magyar állam nevében a tulaj-
donosi jogokat gyakorolta. Először egy 
kis időszaki kiállítást hoztunk létre Jari 
Vilén nagykövet úr javaslatára, hogy le-
gyen egy kis múzeum, ami megörökíti 
az 1944-es fi nn időszakot a kastélyban. 
Itt vagyunk a Balaton és Budapest kö-
zött nagyjából félúton: ha Magyaror-
szágra jön egy fi nn turista és megnézi 
Budapestet, esetleg elmegy a Balaton-
ra, akkor itt van közel hozzá egy olyan 
kastély, ahol vannak fi nn emlékek. 
2012-ben Sauli Niinistö fi nn köztársa-
sági elnök avatta fel ezt az emlékmúze-
umot, de járt már nálunk a szociális és 
egészségügyi miniszter, az erdészeti és 
vidékfejlesztési miniszter, a  parlament 
elnöke, államtitkárok. Tehát az elmúlt 

időszakban több fi nn miniszter járt itt, 
mint magyar. Szoktunk is viccelődni, 
hogy Iszkaszentgyörgy az a hely, ahol 
már a fi nn kormány megfordult, de 
magyar miniszter még nem járt.

E. B.: Iszkaszentgyörgy híre tehát 
Finnországig már biztosan eljutott, 
de egy Youtube-on keringő, rendkívül 
népszerű és sokszor megtekintett videó 
tanúsága szerint globális ismertségre 
törekszik az iszkai közösség. Hogyan 
került a községháza előtt táncoló pol-
gármestert is bemutató klip a világ 
legnagyobb video-megosztójára?

G. A.: Egy fi atal lánynak, Fülöp 
Rékának volt az ötlete, hogy egy ilyen 
videót leforgasson. Én a feleségemtől, 
Borkától tudtam meg, aki női tornán 
találkozott az ötletgazdával. Nem is 
igazán tudtuk, hogy ki az a Pharrell 
Williams, meg nem is néztük meg 
más városok Happy-videóját. Borka 
kérdezte, hogy mit gondolok róla, én 
pedig támogattam, hogy a templom 
előtt nyugodtan lehet táncolni egy 

szép Bocskaiban, szerintem ennek 
csak pozitív üzenete van. Aztán hoz-
zátettem, ha a Réka gondolja, akkor 
én is szívesen táncolok neki: gondol-
tam veszek egy zakót, és a községháza 
előtt táncolok, hogy mégis sejteni le-
hessen, ő valószínűleg a polgármester 
lehet. Kiderült, hogy mindez nagyon 
jó hatással volt a közösségre, mindenki 
örült, a faluban mind többen sajnálták, 
hogy, jaj, miért nem vettem részt ben-
ne. A közösség büszke erre a videóra, 
azóta szerepeltünk a tévében is, és na-
gyon sok helyről jött olyan visszajelzés, 
hogy na, ez egy igazi település-imázs 
fi lm. Tehát nagyon büszkék vagyunk 
rá, javasoltam is ezért a jó kis videóért 
Rékának egy polgármesteri oklevelet.

M. Z.: Az eddigiek során talán si-
került átadnunk valamit a község han-
gulatából papíron, betűk és képek által. 
Befejezésül engedjen meg egy találós 
kérdést: félúton Budapest és a Balaton 
között, káprázatos panorámával ren-
delkező, pezsgő életű község, mi az?

G. A.: Igen, úgy gondoljuk, min-
den adott ahhoz, hogy az ember Isz-
kaszentgyörgyön jól érezze magát. 
Negyven kilométerre vagyunk a bala-
toni strandtól, a másik irányban a fi nn 
nagykövetségre kapunk elég gyakran 
meghívást, vagy ha egy koncertre 
vagy Operába megyünk, akkor egy 
órán belül ott vagyunk. Ezek a mai vi-
lágban nem távolságok, ezért nagyon 
sok fi atal érdeklődik a település iránt. 
Azt szoktam mondani, hogy mi min-
den becsületes, munkát szerető, derék 
magyar embert szívesen látunk. 

GÁLL ATTILA a Fejér megyei Iszkaszentgyörgy polgármestere. Erdélyben, Marosvá-
sárhelyen született. A család áttelepülése után Tokodaltárón éltek, onnan járt be Eszter-
gomba, gimnáziumba. Hosszú vívódás után a jogi egyetem helyett a református teológiát 
választotta. 1998-ban került református lelkészként Iszkaszentgyörgyre. 2006 óta Iszka-
szentgyörgy polgármestere. Felesége, Gállné Medveczky Borbála, a helyi református gyü-
lekezet lelkipásztora.

EGERSZEGI BALÁZS a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának területi ko-
ordinátora. 2013 őszén hosszú kitérő után tért vissza a közművelődés területére. A műve-
lődésszervező diplomáját 1997-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán megszerző 
szakember most más területeken szerzett tapasztalatait próbálja innovatívan felhasználni 
a megyei módszertani feladatellátás fejlesztéséhez.

MÁHR ZOLTÁN a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei irodájának módszertani re-
ferense, 1983 óta dolgozik a közművelődés területén. Magyar nyelvi és irodalom szakos és 
közművelődési előadói diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Kar nappali tagozatán 
szerezte. Szakmai pályafutása során dolgozott „egyszemélyes” kistelepülési művelődési 
ház vezetőjeként, szakszervezeti művelődési intézmény munkatársaként, igazgatójaként, 
megyei művelődési központ munkatársaként és annak szakmai igazgatóhelyetteseként. 
Rövid – közigazgatási – kitérő után 2013. május 1-je óta dolgozik a Nemzeti Művelődési 
Intézet Fejér Megyei Irodájában.
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Civilek és intézmények barátsága 
Nagytétényben

Beszélgetés Lászlóné Varga Évával, 
a Nagytétényi Polgári Kör elnökével*

Nagytéténynek szerencsés sajtossá-
ga, hogy itt nagyon közel vannak egy-
máshoz a kulturális intézmények, át 
lehet sétálni a könyvtárból a Cziff ra 
György Nagytétényi Kulturális Köz-
pontba, onnan a Nagytétényi Kas-
télymúzeumba és a civil szervezet 
székháza, a  Szelmann-ház is a szom-
szédságban van. Ezt a nagyon előnyös 
helyzetet évek óta ki is használják a 
helyi kulturális szakemberek, intéz-
ményvezetők, oly módon, hogy együtt 
tervezik és szervezik a nagyobb közös-
ségi eseményeket.

Nagytétény, német nevén Großte-
ting, önálló község volt a Duna jobb-
oldali partján. Ma Budapest egyik 
városrésze a XXII. kerületben. Jelentős 
szülöttei közül kiemelkedik Szentgyör-
gyi gróf Hugonnai Vilma, az első ma-
gyar orvosnő, aki itt született 1847-
ben egy grófi  család ötödik gyerme-
keként. 1869-ben értesült arról, hogy 
a zürichi egyetemre nők is beiratkoz-
hatnak, így ennek az egyetemnek lett 
a hallgatója, itt védte meg disszertáci-
óját, majd orvossá avatták. 1895-ben 
királyi rendelet tette lehetővé, hogy 
Magyarországon is egyetemi tanul-
mányokat folytathassanak nők, így 
kérte az uralkodótól zürichi oklevelé-
nek elismertetését. 1897. május 14-én, 

Budapesten orvosdoktorrá avatták. 
Elsősorban nőket és szegény betegeket 
gyógyított.

Pordány Sarolta: Hogyan és mikor 
kezdte el a munkáját a polgári kör?

Lászlóné Varga Éva: A  Nagytété-
nyi Polgári Kör 1990 decemberében 
alakult meg négy-öt lokálpatrióta 
kezdeményezésére. A  rendszervál-
tozás adta eufórikus hangulatot ki-
használva Gráf Antal hívta össze a 
lelkes csapatot. 1991 januárjában 
jegyezte be a cégbíróság az egyesü-
letet, amelynek alapító tagja és 2004 
óta az elnöke vagyok. Ez a település 
1950-ig önálló község volt virágzó 
kulturális élettel. Nagyon színvona-
las kulturális épületek voltak itt már 
a korábbi időkben is. Ezek közül ki-
emelkedett a Szelmann-ház, amely 
Szelmann Ignác vendéglős, kocs-
máros magántulajdona volt. Már a 
századelőn közösségi színtérként 
működött, színpadán a helybeliek 
különféle műkedvelő előadásokat 
tartottak. A  pezsgő közösségi élet 
1950-ben, a  nagyközség fővároshoz 
csatolásával egy időben, egyik napról 
a másikra megszűnt. Az államosítás 
után bútorraktár volt az épületben, 
majd jó időre bezárták. A  Nagytété-

nyi Polgári Kör 1991-ben vette újra 
birtokba a nagyon rossz állapotban 
lévő épületet, és egy év múlva már 
megtartottuk az első polgári bált.

A  Szelmann-ház teljesen romos 
állapotban volt, mert a bérlők nem 
fordítottak rá egy fi llért sem. Nem 
volt sem víz, sem fűtés, sem áram. 
Ráadásul a ‘70-es években a színpa-
dot, ahol a ‘30-as, ‘40-es, ‘50-es évek-
ben színjátszó szakkörök, önképző 
szakkörök működtek, ahol nagyon 

* A beszélgetés 2014 őszén készült.
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sok színvonalas előadást adtak elő a 
helyiek, lerombolták, és betömték 
a boltíves, csodálatos borospincéjét 
is. Bezárták a Rózsavölgyben, Buda-
fokon, Budatétényben, a  Baross Gá-
bor-telepen, és Nagytétényben mű-
ködő közművelődési intézményeket, 
arra hivatkozva, hogy hiszen felépült 
az új, modern kerületi művelődési 
központ, mindenki menjen oda. Mi 
tudtuk jól, hogy a Szelmann-házhoz 
érzelmi szálak fűzik a nagytétényi-
eket, hiszen az én édesanyám is itt 
táncolt, meg még talán a nagyanyám 
is. Így nagyon fontos volt, hogy en-
nek a háznak, még romos állapotban 
is megkaparintsuk a kulcsait. A rend-
szerváltás első polgármestere nálunk 
Hajas Ervin volt, aki látta, hogy a 
nagytétényiek nagyon lelkesek. Fel-
vállaltuk, hogy önerőből felújítjuk a 
Szelmann-házat, így minden hétvé-
gén itt kubikoltunk, véstük a betont, 
állítottuk helyre a mosdókat, WC-ket, 
hogy használható állapotba kerülje-
nek. Nagyon sokat dolgoztunk, de 
úgy gondolom, hogy az nevezhető 
közösségnek, amelyben van közössé-
gi erő is, és tagjai verítéke benne van 
az épületben. Önmagunkból adtunk 
valamit azért, hogy megújuljon, szép 
legyen ez a régi épület. A  következő 
években a Ház mellé építettünk egy 
150-200 m2-es bádog bódét, egy suf-
nit, ami a szégyenünk volt, de csak ezt 
tudtuk ingyen megszerezni. A férfi ak 

összefogtak, hegesztettek és minden 
szükséges munkát elvégeztek, a  nők 
pedig főztek. Az önkormányzat ta-
valy, az európai uniós pályázat adta 
lehetőséget felhasználva megpályázta 
három kulturális intézmény felépí-
tését, felújítását. Megépült a Cziff ra 
György Művelődési Ház, megújult 
a zsidó imaház, amelyben könyvtár 
létesült, a  Szelmann-házban pedig, 
a  bádog bódé helyett felépült egy 
nagyszerű kiállító terem. Csodálatos 
fejlődés! Na, de mindez nem épült 
volna meg, ha nem bizonyítjuk be, 
hogy erre szükségünk van.

Immár huszonnégy éve műkö-
dünk, és elmondhatom, nagyon erős 
csapat vagyunk. Jelenleg százötven 
bejegyzett tagunk van, de támogat-
nak azok is, akik nincsenek velünk 
tagsági viszonyban. A  támogatóink 
száma legalább annyi, mint a tagja-
ink száma. Nincsen olyan probléma, 
nincsen olyan kérés, amit a „faluban 
élők” ne teljesítenének. A  legerősebb 
csapatunk a nyugdíjas klub, ők adják 
a magját a polgári körnek, mivel ők 
azok, aki éjjel-nappal, reggel, délben 
és este is mozgathatók. Lokálpatri-
óták, nagyon lelkesek és fi atalosak 
vagyunk. Nyilván vannak olyan fel-
adatok, amelyekhez a vezetők nem ér-
tenek, vagy nem olyan munkahelyen 
dolgoznak, de attól megyünk előre, 
hogy a falu magáénak érzi a közösségi 
házat és hajlandó tenni is érte.

P. S.: Hogyan alakult a polgári kör 
tevékenysége?

L-né V. É: A  polgári kör élete fo-
lyamatosan az adott helyzethez ido-
mult, ezért először is a Szelmann-há-
zat kellett rendbe hozni. Az első 
polgári bálunk 1992 februárjában 
volt, már a megújult nagyteremben. 
Ekkorra még nem építettük vissza a 
színpadot, még nem ástuk ki a pin-
cénket, így az udvaron hatalmas ren-
detlenség volt. Folyamatos munkát 
adott az épület a tagságnak, de úgy 
gondolom, hogy ahol közös munka 
van, ott a közösség is kialakul. Így jöt-
tek létre a baráti társaságok, a bálok: 
locsolóbál, Erzsébet-bál, Katalin-bál, 
valamint a fúvós találkozók. Felújí-
tottuk a szüreti bált is immár tizen-
kilenc évvel ezelőtt, hiszen a szüreti 
mulatságok Nagytétény népét mindig 
is összekovácsolták. Ennek a rendez-
vénynek körülbelül százhatvan ren-
dezője van. Ma már annak is örülünk, 
ha százhatvan résztvevője van egy 
rendezvénynek. De hogy ennyi a szer-
vező, ennek is, annak is a lánya, a fi a, 
az unokája, mind itt van körülöttünk. 
A  fővárosban nem tudok hasonlót, 
ahol ennyi ember mozdulna meg egy 
közös cél érdekében. Csak szeretettel 
tudok dolgozni, és szeretem, ha jó-
kedvű és lelkes emberek vesznek kö-
rül. Egy ekkora közösségben egyedül 
sohasem lehetsz elég okos. Ha van 
egy ötleted, akkor azt továbbfejlesztik, 
hozzátesznek, mert mindenki lelkes. 
Ez fantasztikusan jó érzés.

P. S: Kaptatok elismerést ezért a 
lokálpatrióta munkáért?

L-né V. É: Az elmúlt huszonhá-
rom év alatt nem volt olyan kerületi 
vezető, aki ne ismerte volna el a mun-
kánkat és ne állt volna mellénk part-
nerként. Soha nem mentünk követe-
léssel az önkormányzathoz, mindig 
letettük az asztalra a jó elképzelésein-
ket. Amikor már elértük azt a szintet, 
hogy nem ment tovább a munkánk, 
mindig kaptunk segítséget.

A XXII. kerület közösségi épületei 
közül a Szelmann-ház rendelkezik a 
legnagyszerűbb adottságokkal, hiszen 
van egy színpaddal kiegészített, óriási 
bálterme. Használhatóvá tettük a pin-
cét is, ehhez két nyárra is szükség volt, 
mert ki kellett kaparni a betömött 
földet, kiszedni a szemetet. Egyszer 
föl is adtuk, de a húsz éves évfordu-

Nagytétényi Szüreti Mulatság
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lónkra összefogtunk, és megcsinál-
tuk. Jelenleg úgy tizenöt ember fér el 
benne és tervezzük, hogy az udvart is 
rendbe tesszük. Tavasszal felépítjük 
majd ide a falu kemencéjét is. Gyö-
nyörű udvara van ennek az épületnek. 
Bezárhatjuk a kaput és zártkörű ren-
dezvények szervezésére is alkalmas 
lesz a tér, a fogyatékkal élők rendezvé-
nyeitől kezdve az osztálytalálkozókig 
mindenféle közösségi rendezvényre 
alkalmassá lehet tenni. A  lelkesedé-
sünk és a szeretetünk, amivel várjuk 
a vendégeket, az a garancia arra, hogy 
soha nem lesz itt üresjárat. Úgy szer-
vezünk mindent, hogy ide szívesen 
jöjjön mindenki.

P. S.: A  megújult Cziff ra György 
Nagytétényi Kulturális Központban 
találkoztunk, amikor egy ünnepi ren-
dezvényt tartottak a kerület kulturá-
lis intézményei. A  szakmai program 
részeként arról beszéltek az intézmé-
nyek, civil szervezetek vezetői, hogy a 
Nagytétényben, illetve a XXII. kerü-
letben működő kulturális szolgáltatók, 
rendezvényszervezők hogyan tudnak 
összefogni, kinek milyen szerepe lehet 
a soron következő rendezvények meg-
szervezésében. Mi a tapasztalatod a 
kerületi együttműködések területén? 
Hogyan segítheti ez egy városrész kul-
turális egységét?

L-né V. É: Nagyon jól fogalmaztad 
meg a kérdést, én azt hiszem, hogy ez 
a gyökere az egész tevékenységünk-
nek. 2008-ban a Nagytétényi Polgári 
Kör kezdeményezésére megalakult a 
Nagytétényi Civil Egyeztető Fórum, 

amely összefogta a területen dolgo-
zó, akkori civil szervezetek, egyházak, 
képviselőit. A  Nagytétényi Horgász-
egyesület, amelyiknek jelenleg úgy 
négyszáz tagja van, a  Duna-parti Lo-
vas Klub, a Yacht Klub, a Nagytétényi 
Sportegyesület, a Nagytétényi Ember 
és Érdekvédő Egyesület képviselői, 
valamint a katolikus plébános úr, a re-
formátus tiszteletes úr, a helyi válasz-
tott képviselő leültek egy asztalhoz, és 
mindenki elmondta, amit fontosnak 
tartott, ahol problémát észlelt, ahol 
segítségre volt szüksége. Elhatároz-
tuk, ha szervezünk Nagytétényben 
valamit, akkor más helyi civil szerve-
zeteket is tájékoztatunk, hogy hozzá-
adhassák azt, amiben segíteni tudnak. 
Jó példa erre éppen a sportegyesület, 
mert szerveztek egy nagyrendezvényt 

– most volt száz éves a sportegyesüle-
tünk – és nyilvánvaló volt, hogy ezt 
a sportpályán tartják meg. Mi oda-
vittük az összes sörpadot, sörasztalt, 
üstöt, üstházat, gázégőt, a  „lányaink” 
pedig segítettek főzni a rendezvény 
sikere érdekében.

Ugyanakkor nem gondolom, hogy 
állandóan egymásra kellene fi gyel-
nünk, hiszen nekünk hagyományos 
rendezvényeink vannak. Áprilisban 
vágunk disznót, mert ez a hagyomá-
nyunk, és a fúvóstalálkozót is mindig 
június utolsó vasárnapján tartjuk. Ne-
künk a hagyományok folytatását kell 
fi gyelembe venni. Igyekszünk persze 
a negyedéves találkozókon egyeztetni 
a programjainkat, hogy a Nagytété-
nyi Kastélymúzeum, a Cziff ra György 

Művelődési Központ, a  Könyvtár ne 
szervezze arra a napra a nagyobb 
programját, tudjunk egymás rendez-
vényeiről.

P.S.: Milyen az egyesületi életetek?
L-né V. É: Nagyon-nagyon sok-

színű az egyesületünk, itt az egyéni 
kezdeményezéseknek mindig helyet 
adunk, soha senkit nem utasítunk 
vissza. A  felújított pincében mindig 
látható egy új tárgy, hol egy gyertya-
tartó, hol egy régi szikvizes üveg, hol 
egy üveg bor. Valaki mindig hoz va-
lamit a tagjaink közül, és onnantól 
kezdve, hogy leteszi azt a tárgyat, ma-
gáénak érzi a pincét. Ez nagyon fon-
tos, mert nekünk nincs fi zetett alkal-
mazottunk, például a rendezvényeink 
után mi takarítunk. A  fúvóstalálko-
zón rendre itt van háromszáz részt-
vevő, akik azért nagy rumlit hagynak 
maguk után. Megszoktuk, hogy más-
nap reggel söprűvel és lapáttal mind-
annyian itt vagyunk. De ezt szívesen 
tesszük, mert a házat magunkénak 
érezzük.

P. S.: Milyen a kapcsolatotok a ke-
rületi művelődési központtal?

L-né V. É: Előfordul, hogy a mű-
velődési központ igazgatója felhív he-
tente háromszor valami miatt, mert 
mi olyan kapcsolatban vagyunk, hogy 
már fél szavakból is értjük egymást. 
Tudjuk, hogy szükség van ránk, és ha 
kell valami a rendezvényekhez, akkor 
azonnal odaadjuk, és ezt viszonozzák 
is számunkra. Egyértelmű, hogy kö-
zel vagyunk és segítjük egymást. Ez 
a kapcsolat, azt hiszem, példaértékű. 
Mi, civilek, amatőrök vagyunk, elis-
merjük a kulturális intézményekben 
dolgozók tudását, mert ők szakmailag 
képzettek, „végzett emberek”, tehát 
profi k.

P. S.: Hogyan látod a főváros belső 
kerületeinek és Nagytéténynek a kul-
turális kapcsolódását? Messze vagytok 
Budapest belvárosától, úgy 10 kilomé-
tert kell megtenni a beutazónak.

L-né V. É: Mi a főváros szélén 
vagyunk, ezért kiváló kapcsolatokat 
ápolunk a hozzánk közel eső települé-
sekkel. Nagyon jóban vagyunk Török-
bálinttal, Diósddal, Érddel. Mobilak 
vagyunk, a  törökbálinti barátainkkal 
közösen mostanában Bükön jártunk, 
az aratófesztiválon, és most honisme-
reti kirándulást tervezünk, Göcsejbe 
megyünk.
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Tudni kell, hogy az 1800-as évek 
végén az akkori település lakóinak 
70%-a német ajkú volt. Azóta ez a 
szám lecsökkent, de nem felejtjük el a 
gyökereinket. Ezt mutatja az emlékkő 
is, amit két évvel ezelőtt, a háromszáz 
éves betelepülés, és a 67. éve végre-
hajtott kitelepítés emlékére – 1947-
ben telepítették ki a német ajkúakat 

– állítottunk.
Ennek a 9,5 tonnás kőtömbnek az 

eleje egy hajót formáz, ezt Schach-
telnek hívták, a kitelepítést pedig két 
vasúti sín ábrázolja. Elmentünk közö-
sen Ulmba, mert onnan indultak az 
őseink háromszáz évvel ezelőtt. Köz-
ben megálltunk Wolfach településen 
is, ahol egy kerületi művésznek volt 
kiállítása. Vittünk egy ötliteres Tör-
ley pezsgőt, hiszen mi mást vinnénk 
a kerületből. Összefoglalva tehát a 
kapcsolatokat ápoljuk és nyitottak va-
gyunk.

P. S.: Kevés olyan ember van, aki 
ilyen kitartóan és ilyen nagy eredmé-
nyeket felmutatva tud helyi civil szer-
vezetet működtetni. Miért vállalod a 
vezetését, és ezt a hatalmas munkát, 
amit immáron húsz éve végzel?

L-né V. É: Én itt születtem Nagy-
tétényben. Az én nagymamám volt a 
község bábája. Nagyon sokan az ő se-
gítségével születtek meg otthonukban 
azok közül, akik ma hatvan-hetven 
évesek. Nagyon szeretem ezt a tele-
pülést, negyvenegy évig dolgoztam az 
itteni iskolában. Nagyon sok kapcso-

latom van a helyi művészekkel, veze-
tőkkel. Úgy gondolom, a kultúra és a 
művészet értékeinek befogadása, él-
mények kicserélése csak közösségben 
lehetséges. Kell a másik ember jelen-
léte, kell a kommunikáció, a vállalko-
zás, a program és az élmény. Szeretni 
kell a helyet, ahol élünk és dolgozunk, 
ahol művészeink alkotnak, és mind-
ezt be kell mutatni a közösségnek, 
a közönségnek.

P. S. Mi jellemzi a helytörténeti 
munkátokat?

L-né V. É: A Szelmann-ház kiváló-
an alkalmas helyszín a kiállítások, kö-
zösségi rendezvények befogadására, 
hiszen a háznak lelke van. Ezért va-
lamennyi alkotó szívesen állított ki az 
épületben. A kultúra és a helytörténet 
nagyon fontos számunkra, ahogy ezt 
az alapító okiratunk is tartalmazza. 
Tavaly a helytörténeti gyűjteményünk 
összeállítására egy hónapunk volt. 
Össze tudtuk szedni az anyagot, mert 
van a Helytörténeti Körnek három 
oszlopos tagja, Wittman Judit, a  szó-
dás unokája, a szikvizes, Wahl Ildikó, 
a  kosárfonó gyár tulajdonosának a 
leszármazottja, Kludák Erzsébetnek 

pedig hentes és mészáros volt az apja, 
s  még a nagyszülei is. Évtizedeken 
át, generációkon át működtek ezek a 
szakmák. Ők hárman gyakorlatilag 
összeállították a családi gyűjteményü-
ket, nem volt nehéz hozzá gyűjteni 
a többi tárgyat. Ennek a kiállításnak 
adott otthont a Cziff ra György Nagy-
tétényi Művelődési Központ.

P. S.: A fi atalok is bekapcsolódnak 
a helyi hagyományok őrzését szolgáló 
rendezvényekbe?

L-né V. É: Nagyon sok lelkes, se-
gítőkész itt élő fi atallal találkozunk, 
akiket rá lehet még arra venni, hogy 
büszkén felvegyék a hagyományos 
ruháinkat. A  kitelepítési emlékmű-
nél minden év augusztus 25-én este 
nyolc órakor tartunk megemlékezést, 
ugyanis 1947-ben este nyolc óráig egy 
30 kilós batyuval kellett elhagyniuk 
a falut azoknak az embereknek, akik 
német ajkúnak vallották magukat, 
hogy aztán a hárosi vasútállomáson 
bevagonírozzák őket.

P. S.: Nagyon szépek a ruháitok.
L-né V. É: Megvásároltuk vala-

mennyit és büszkén viseljük a hagyo-
mányőrző rendezvényeken.

LÁSZLÓNÉ VARGA ÉVA: 1953-ban születtem Nagytétényben. Ezer és ezer szállal kötő-
döm kerületünkhöz, szűkebb lakóhelyemhez. 1991-ben a Nagytétényi Polgári Kör egyik 
alapítója, 2004-től az egyesület elnöke vagyok. Megbízatásomat szolgálatnak tekintem. 
Életem valamennyi szakaszában végeztem közéleti tevékenységet, de igazán helyemet a 
Nagytétényi Polgári Kör szellemiségében, tevékenységében találtam meg. Nagyon sok 
helyi lakossal van kapcsolatom, az itt élők gyakran keresnek meg problémáikkal és igyek-
szem segítségükre lenni. Az egyesületet tevékenysége során törekszem a helyi hagyomá-
nyok felkutatására, ápolására, emlékek állítására (Sváb Emlékhely kialakítása, Szent Fló-
rián Kút felújítása, emléktáblák állítása, helytörténeti gyűjtemény létrehozása). Hiszem, 
hogy amelyik nemzetnek nincs múltja, annak nincs jelene és nem lesz jövője sem. Hagyo-
mányos rendezvényeinken (Fúvóstalálkozó, Szüreti Mulatságok, Karácsonyi vásár) több 
százan fordulnak meg a Szelmann-házban kerületünk lakói, és a környező települések 
civil szervezeteinek tagjai is. Törekszem Nagytétény érdekében minél szélesebb körben a 
jó kapcsolatok kialakítására, ápolására (kerületi civil szervezetek, Diósd, Érd Törökbálint, 
Sóskút, Kajászó). Az egyesület életében nagyon fontos feladatnak tekintem lehetőséget 
biztosítani – a Szelmann-ház adta lehetőségeken belül valamennyi korosztály számára 

– az itt élők kulturális és közösségi igényének kielégítésére. Munkám elismeréseként az 
önkormányzat által alapított „Kultúra 22 díjban” részesültem. Vallom: a kölcsönös segít-
ségnyújtás és összefogás a legtöbb, amit a civilek a lakóhelyükért tenni képesek.

PORDÁNY SAROLTA ZSÓFIA (Cece, 1954.) tanár, andragógus, a PTE „Oktatás és Tár-
sadalom” Doktori Iskolájának doktorjelöltje, a Pordány és Társa Kkt. Kutatási igazgatója 
és üzletvezetője. 1991-1999: Az ELTE Tanárképző Karán, valamint a PTE FEEFI műve-
lődésszervező képzésein közművelődés-módszertant oktat. 1996-2006: Pedagógiai Tár-
saság Felnőttnevelési Szakosztály tag, 2000: MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttnevelési 
Albizottsága megfi gyelő jogú tag, 2004-2012. A  Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület 
ügyvezető elnöke, 2007-2012. A Felnőttképzési Szemle online folyóirat alapító főszerkesz-
tője (Elérhető: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis). Könyve: Pordány Sarol-
ta: Felnőttkori tanulás, közművelődés, Budapest, 2002. 1991-ben A Magyar Köztársaság 
Kormánya Ifj úsági Díja kitüntetést kapott. 2014. január 1-jétől a Budapesti Művelődési 
Központ igazgatója.

Hugonnai Vilma
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Bukor IrénBukor Irén

„Gazdálkodj okosan 
– lépésről lépésre!

Háztáji klubok megalakítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében – 2013”

Az ötlettől a megvalósításig

Előzmények

Közel egy évtizede foglalkoztat, 
hogy rohanó életünket hogyan lehet-
ne lelassítani, s hogyan lehetne abba 
az egyszerű és élhető mederbe terel-
ni, melyben a gyermek- és fi atalkoro-
mat töltöttem. Ezzel párhuzamosan 
olyan – általam eddig nem ismert 

– emberek, szervezetek társaságát 
kerestem, akik szeretnének önma-
gukon és környezetükön is segíteni, 
ezért megalakítottam a Tudatos Vá-
sárlók Egyesülete segítségével a szol-
noki Öko-kört.

Az évek alatt összegyűjtött gon-
dolatokat, tapasztalatokat sűrítettem 
össze a Nemzeti Művelődési Intézet 
feladatfi nanszírozása adta lehetőség-
gel élve, s  2013-ban megterveztem a 

„Gazdálkodj okosan – lépésről lépés-
re! Háztáji klubok megalakítása me-
gyeszerte” elnevezésű projektet, me-
lyet nemcsak koordináltam, hanem 
egy csoporttal magam is kipróbáltam, 
hogy lássam működik-e? Ezek után 
megyei módszertani referensként kö-
telességemnek éreztem közzétenni és 
megosztani tapasztalataimat minden 
kedves érdeklődővel.

Hogy mitől más ez a klub, mint 
a többi? Az egyszerűségében rej-
lik a nagyszerűsége. Azoknak a 
felnőtteknek javasolom, akik sze-
retnének takarékoskodni a vízzel, 
árammal; fűtéssel, tehát az otthoni 
energiával; szeretnének kevesebb 
hulladékot felhalmozni, illetve azt 
újrahasznosítani; akik szeretnének 
saját maguknak termelni, vagy ha 
erre nincs lehetőségük, akkor 30-
50 kilométeres körzetből az őster-
melőtől vásárolni. Végső soron arra 
gondoltam, hogy – mint régen – a 
saját háztáji kialakítása (veteményes 
kertek művelése, haszonállatok tar-
tása) lehetne a jövedelem kiegészí-
tés, hosszú távon akár a megélhetés 
egyik forrása. Az elgondolás hama-
rosan nemcsak a szerényebb sor-
ban, hanem a tudatosan élők prog-
ramja is lehet, hiszen az emberek 
kezdenek rájönni, hogy hiába van 
télen primőr a multiknál, ha abban 
semmilyen használható tápanyag 
nincs, esetleg még a szervezetet 
károsító anyagot is tartalmaz úgy, 
mint a sok tartósítószerrel készült 
befőtt, félkész termék, pékáru és 
sorolhatnám.

Klubvezetők képzése

Klubvezető képzéssel indult 2013 
őszén a „Gazdálkodj okosan – lépésről 
lépésre! Háztáji klubok megalakítá-
sa megyeszerte” elnevezésű program, 
mely egynapos felkészítést jelentett 
azoknak, akik éreztek magukban a téma 
iránti elkötelezettséget. A  felkészítés 
előképzettséget nem igényelt. Olyanok 
jelentkezését vártuk, akik rendelkeztek 
szabadidővel és képesek voltak egy ki-
sebb csoportot időről-időre összehív-
ni és összetartani. Két tréner vezette a 
foglalkozást, akik a jelenlévőknek azt 
mutatták meg, hogy hogyan tegyék ér-
dekessé, vonzóvá a megalakítani kívánt 
klubok foglalkozásait. Csoportmunká-
ban plakátkészítést, közösségformáló 
játékokat tanultak, miközben egymás-
sal is megismerkedtek. A  tréningre a 
résztvevők maguk által készített süte-
ményeket, ételeket, üdítő italokat hoz-
hattak. Erről a találkozó előtt egy héttel 
értesítettük a jelentkezőket. Megoldot-
ta az étkezést, és a receptcsere kapcsán 
közelebb is kerültek egymáshoz a részt-
vevők. (Javaslat: a  vezetőképző késő 
ősszel, a  klubfoglalkozások egy hónap-
pal később télen legyenek!)
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Klubok megalakulása

A  képzés után a klubvezetők 10-
10 db – már előre elkészített – mun-
kafüzettel tértek haza. A  füzetet 
írásban átvetettük, hogy a résztvevők 
már ezzel is elköteleződjenek a prog-
ram iránt. Aki az egynapos tréning 
alatt meggondolta magát – s úgy 
döntött, hogy nem indít csoportot 

–, az csak egy füzetet vitt magával, 
a  sajátját. Az újdonsült csoportve-
zetők hazatérve, településükön meg-
hirdették a háztáji klubok alakulását, 
melyhez a klubvezető képzéshez 
megtervezett plakát formáját, logóját 
igény szerint alkalmazhatták. A  bi-
ankó plakátot a képzés napján elő-
re kinyomtatva osztottuk ki, illetve 
e-mailben is elküldtük. Készíthettek 
saját ötlet alapján is plakátot, szóró-
lapot, melyhez – a tréningen tanul-
tak szerint – feltüntették az alakulás 
napját, helyszínét, a témaköröket. Ja-
vasoltuk a tíz alkalomra szóló időha-
tár feltűntetését, mert így a jelentke-
zők rögtön láthatták, hogy belátható 
időre kötelezik el magukat.

Klubok működtetése

A  klubok működésének segítését 
szolgálta a munkafüzet, melyet a klu-
bok alakulásánál a bemutatkozások, cí-
mek begyűjtése után a csoportvezetők 
osztottak ki a tagok között. A  munka-
füzetben lévő témakörök is felosztásra 
kerültek, illetve mindenki választott 
egy-egy, a habitusához közel álló témát, 
melyről előadást tartott a többieknek. 
A  csoport az első foglalkozáson meg-
határozta, hogy milyen időközönként 
akar találkozni. A  csoportvezető lehe-
tőség szerint ragaszkodott a heti talál-
kozókhoz, melyek mindig ugyanazon a 
napon, időpontban voltak. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye csoportjai közin-
tézményekben (művelődési házakban, 
tájházban) találkoztak. A  foglalkozá-
sokra hívhattak külső előadót, látoga-
tást tehettek pl. a vízműveknél vagy a 
szemétfeldolgozással foglalkozó üzem-
ben, illetve fi lmet is vetíthettek az adott 
témakörhöz. A  foglalkozások írott 
anyagát a csoportvezetőktől elkértük, 
hogy tovább tudjuk küldeni más cso-
portoknak. Készítettünk kör e-mailt, 

hogy az egyes klubokban gyűjtött ta-
pasztalat máshova is eljusson.

Ha ünnepkörhöz közel esett a 
foglalkozás, egyszerű, kézműves la-
kásdekorációt, Mikulás és Karácsony 
közeledtével ajándékot készíthettek – 
természetesen hulladékból, a  háztar-
tásban fellelhető anyagokból. A téma 
saját tapasztat alapján történő feldol-
gozása fontos, ám az együtt eltöltött 
idő, egymás megismerése még ennél 
is fontosabb. Ezért az idő kelleme-
sebb, kötetlenebb eltöltéséhez java-
soltuk, hogy minden alkalommal vi-
gyen valaki házi készítésű süteményt 
vagy üdítőt! Ha a csoportvezető meg-
ismerte, s  jól irányította csoportját, 
úgymond kinevelhette utódait, akik-
kel 2014 őszén új klubok indulhatnak. 
Zagyvarékasról már ketten jelentkez-
tek a november 22-i vezetőképzőre.

Munkafüzet

A  klubokat 28 oldalas, A/4-es mé-
retű, fénymásolásra alkalmas – tíz té-
mát magában foglaló – munkafüzet 
segítette. A munkafüzet egy egyszerű, 
hétköznapi ötletek, történetek, pénz-
tárcánkat kímélő energiatakarékossági 
tippek gyűjteménye, mely köré azok 
is összegyűlhettek, akik a takarékos-
ság, egészséges életmód mellett „csak” 
társaságot, értelmes elfoglaltságot 
kerestek. Héjáné Béres Margit kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök és 
a társszerkesztő Veresné Péter Judit 
szociológus – két háziasszony, anyuka 

– segítségével egyszerűen megfogal-
mazott munkafüzet témáit javasoltuk 
egymásnak előadni, majd megvitatni, 
a  tapasztalatokat megbeszélni, hiszen 
például áramot, vizet, gázt mindenki 
fogyaszt, háztartása mindenkinek van, 
így a leírtakon túl egyéb tapasztalathoz 
is juthattak a klubtagok.

Tematika:
1. Otthon használható ismeretek; 

életvezetés, környezetbarát életmód, 
életünk zöldítése, mások tippjei, ta-
pasztalatai.

2. Háztartásgazdálkodás: gazdál-
kodjunk abból, amink van.

3. Lakásunk költségeinek csökken-
tése: kevesebb víz, gáz, áramfogyasztás.

4. Gazdaságos és környezetkímélő 
háztartás; hulladékkezelés, komposz-
tálás.

Klubvezetők képzése, Szolnok
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5. Hulladékból használati tárgy 
készítése; bútorfelújítás.

6. Egészséges fürdés, tisztálkodás. 
Szappan és tisztítószer készítés. Taka-
rítás: Vegyszerből csak keveset!

7. Élelmiszer tartósítószer nélkül: 
kenyérsütés, tésztakészítés; sajtkészítés.

8. Segíts magadon, termelj ma-
gadnak! Családi gazdálkodás kicsiben. 
Saját kertből mit, mikor, hogyan? Ha 
nincs kerted… de van az idős szom-
szédodnak.

9. A fölösleget add el másnak! Be-
vásárló körök, szívességi körök alakí-
tása. Ne vegyél, cserélj! Ruha, haszná-
lati tárgy börze.

10. Értékrend váltó életmód.

Eredmény

2013-ban öt településen – Szolno-
kon, Zagyvarékason, Jászboldoghá-
zán, Rákóczifalván, Jászárokszálláson 

– alakult és működik azóta is háztáji 
klub. Eredményességüket talán leg-
jobban a saját maguk által megfogal-
mazott vélemények tükrözik.

A klubvezetők összefog-
lalójából

Zagyvarékas, Kurucz Gyula klub-
vezető: „Nagyszerűnek és életképesnek 
találtam az ötletet! Nagyon sok az idős 
ember és a munkanélküli a faluban, 
ugyanakkor rengeteg kert elhanyagolt 
állapotú. Miután magam is hasonlóan 
gondolkodom, mint amit a klubunk 
megalakítása után tolmácsolnom kel-
lett a klubtagoknak, természetesnek 
tartottam a csatlakozást. A klubfoglal-
kozásokon arra helyeztem a hangsúlyt, 
hogy a résztvevők a foglalkozások vé-
gére eljussanak odáig, hogy maguk is 
alkalmazzák a munkafüzet tartalmát, 
s a végén ők is hozzanak létre maguk 
köré hasonlóan gondolkodó embere-
ket. Már két csoportvezető lesz az őszi 
klubvezetők képzésén Zagyvarékasról.”

Rákóczifalva, Csikós Andrea klub-
vezető: „Októberben alakítottuk meg a 
háztáji klubot. A tematika felhasználása 
mellett célunk volt, hogy együtt tanuljuk 
meg, hogy lehet egy személynek minél 
kisebb „ökolábnyoma”, valamint a régen 
településünkön működő szociális bolt 
újraindítása is foglalkoztat bennünket.”

Jászboldogháza, Berkó-Fejes Györ-
gyi klubvezető: „A  fenntartható fej-
lődés, a  környezettudatos életmód 
foglalkoztat, s  ezért vállaltam el a 
klubvezetést. Az összejöveteleink 
célja bővebb ismeretek megszerzése 
életünk zöldítésének lehetőségeiről. 
A  tudatosság a vásárlás, hulladékke-
zelés, háztartásgazdálkodás terén, va-
lamint olyan módszerek használata, 
amelyekkel kivédhetjük a tisztálko-
dásra használt szerekből, esetenként 
bizonyos élelmiszerekből ránk lesel-
kedő mérgező anyagok hatását.”

Jászárokszállás, Támba Zoltánné 
Marika: „Nehezen jöttem el a klubve-
zetők képzésre, mert az iskolában na-
gyon sok feladat hárul rám. A  tagok 
biztatására végeztem el azzal a felté-
tellel, hogy mindenben segítenek. Ez 
azt is jelenti, hogy nekem már meglé-
vő csoportom volt, akikkel valamilyen 
irányba el akartunk indulni, így kapó-
ra jött a téma. Mind a tíz foglalkozást 
végigvettük, tapasztalatot cseréltünk, 
földházat, biodinamikus kertet láto-
gattunk, recepteket cseréltünk. A  ta-

gok tényleg megszerveztek mindent, 
nagyon aktívak, s remélik a folytatást.”

Szolnok, Bukor Irén klubvezető: 
„Kísérleti jelleggel indult a szolnoki 
klub azért, hogy a módszereket – me-
lyeket alkalmazni szerettünk volna 
a többi klubnál – kipróbáljuk. Az 
Öko-köröm átalakulása tűnt a legegy-
szerűbbnek, ám a tagok a végére tel-
jesen kicserélődtek. Mi is haladtunk 
a tematika szerint, de mint a többi 
klub ki-kiléptünk a mederből, s  pró-
báltuk sajátunkká alakítani. A nagyvá-
rosi lét eleve más tartalmat adott sok 
mindennek, hiszen a tagok jó része 
nem kertes házban él. Talán emiatt, 
egy bevásárló kör kialakításának a 
gondolata fogalmazódott meg ben-
nünk, melyhez mindegyik klubban 
felleltük lehetséges partnereinket.”

Összegzés

A  „Gazdálkodj okosan – lépésről 
lépésre! Háztáji klubok megalakítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” el-

Klubfoglalkozás Zagyvarékason

Krém készítése 
Jászboldogházán
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nevezésű kísérlet sikerült, hiszen egy-
szerű módszerekkel, értékrend váltó, 
mindennapi ismeretek gyűjteményé-
vel alkalmassá tette a kistelepüléseken 
élőktől a nagyvárosban élő résztvevő-
ket arra, hogy klubfoglalkozások al-
kalmával megbeszéljék, alkalmazzák, 
továbbadják ismereteiket, s ezen köz-
ben megismerkedjenek egymással.

Gazdaságfejlesztő, hiszen a részt-
vevők megtanultak takarékoskodni, 
gazdálkodni az idővel, pénzzel, energi-
ával. A  környezetkímélő háztartás ki-
alakításával, kevesebb vásárlással, saját 
vagy más háztáji kertjének művelésével 
nemcsak példát mutattak másoknak, 
de az egészséges zöldségekből, gyü-
mölcsökből a téli raktározást is megol-
dották. Preventív, hiszen gyógyszerek 
helyett gyógynövények, adalékmentes, 
saját készítésű kozmetikumok, élelmi-
szerek, a szabadban – hasznos munká-
val, a családdal – eltöltött idő óvta szer-
vezetüket, valamint ezekkel a kis lépé-
sekkel mindnyájan hozzátettek valamit 
a nagy egészhez, földünk védelméhez.

Folytatás

A  „Gazdálkodj okosan – lépésről 
lépésre! Háztáji klubok megalakítása 
megyeszerte” programot minden év-
ben szeretnénk megújítani, újabb és 
újabb klubokat alakítani és működ-
tetni a fent leírtak szerint. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében 2014. novem-
ber 22-ére tervezzük a csoportvezetők 
képzését a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iro-
dájának székhelyén, Szolnokon.

Célunk még, hogy a 2013-ban már 
megalakult klubokat megerősítsük a 

közösségfejlesztés eszközeivel, hiszen 
a háztáji klub összejöveteleinél is ko-
molyabb munkát végezni, elkötele-
ződni – pl. bevásárló kört, szociális 
szövetkezetet, szociális boltot alakí-
tani – csak megbízható légkörben, 
közösségben lehet. Ezért 2014-ben 
azt próbáljuk ki különböző módsze-
rekkel, hogy ki hogyan, s miben tud a 
másik segítségére lenni annak érdeké-
ben, hogy az elgondolások eljussanak 
a megvalósításig. Hosszú távú célunk 
a családi gazdálkodás kialakítása mel-
lett a foglalkoztatás, a  települési, kö-
zösségi, szociális vállalkozások terve-
zésének, kialakításának generálása.

A  program megvalósításában se-
gítségünkre volt Scheitz Kata – pszi-
chológus, a  csoportvezető képzés 
trénere. A  munkafüzetet Héjáné Bé-
res Margit – környezetgazdálkodási 
agrármérnök és Veresné Péter Judit 

– szociológus írta.

BUKOR IRÉN a nyíregyházai Bessenyei György Tanárképző Főiskola művelődési mene-
dzser – tömegkommunikátor szakán végzett, majd évekkel később a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Művelődési és Felnőttképzési Menedzser Szakán egészítette ki 
tudását. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a Civil Kollégium Alapítvány közösségfej-
lesztő képzését, a Minőségfejlesztés a közművelődésben I-II. modulját, a közművelődési 
intézményvezető képzést végezte el sok más kisebb-nagyobb tanfolyam mellett. Kulturá-
lis területen 1982 óta dolgozik. Pályáját könyvtárosként kezdte. A Megyei Művelődési és 
Ifj úsági Központba 1989-ban került, ahol előbb az ismeretterjesztő, végül a megyei mód-
szertani csoportban végezte munkáját. 2013. január 1-jétől a Nemzeti Művelődési Intézet 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának munkatársa.

Klubfoglalkozás Jászárokszálláson. 
Gyógynövényismeret

Klubfoglalkozás Rákóczifalván

Klubfoglalkozás Szolnokon. Húsvéti díszek készítése hulladékból
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Kapunyitogató Gáborjánban
A  Nemzeti Művelődési Intézet 

Hajdú–Bihar Megyei Irodája tíz Ka-
punyitogató programot rendezett 
2014-ben, ebből négy határon túli volt. 
A  programjaink kiválasztásánál arra 
törekedtünk, hogy minél több korosz-
tályt megszólítsunk és elsősorban a 
közönség minél aktívabb bevonására 
törekvő közösségi programok legyenek. 
Ennek megfelelően a legfi atalabb kor-
osztály számára minden alkalommal 
játszóházat, népi játékokat vittünk. 
A  továbbiakban bemutatóval összekö-
tött kiállítás, ismeretterjesztő előadás, 
néptánc és viselet bemutató, valamint 
táncház szerepelt.

Mivel igen fontosnak tartjuk a helyi 
közösségeket, ezért ahol még működött 
valamilyen csoport, mindenképpen 
bevontuk őket a programba. Több tele-
pülés mellett volt egy, ahol egy évtizede 
nem működött már helyi közösség.

Gáborján Hajdú-Bihar megye 
délkeleti részén található Árpád-kori 
település, amely az 1930-as években 
élte fénykorát. Akkor közel 1800 fős la-
kossága volt. Mára lélekszáma a felére 
csökkent, de az elvándorlást sikerült 
megállítani a helyi gazdaság fejlesztésé-
vel, a mezőgazdasági termelés felélesz-
tésével. Kulturális életét 2008-ig a köz-
ség nagy hagyományokkal rendelkező 
alkotótábora határozta meg elsősorban, 
amely egykor a térség egyik legjelentő-
sebb művésztelepe volt és nagyszámú 
amatőr alkotót vonzott. Közösségei 
között pedig fontos szerepet töltött be 
a helyi citerazenekar, amely közel egy 
évtizede szintén feloszlott.

A  Kapunyitogató előkészítésének 
első lépése volt, hogy ellátogattunk a 
településre, felvettük a kapcsolatot a 

vezetőséggel, a  művelődés területén 
dolgozó kollégával és a civilekkel. A be-
szélgetések után az iroda munkatársa-
ival felépítettük a lehetséges fejlesztési 
folyamatot. Mivel a beszélgetések fo-
lyamán kiderült, hogy többen vannak 
még a településen, akik a korábbi ci-
terazenekar munkájában részt vettek, 
egyik lehetőségnek láttuk a citerazene-
kar újjászervezését. Arra gondoltunk, 
hogy tagjai a további munkánkban is 
segítségünkre lehetnek. Meg is keres-
tük az egyik volt tagot, akivel sikerült 
hamar megtalálni a „közös hangot”.

Beszélgetésünk során kiderült, 
hogy már tervezgették, milyen jó len-
ne, ha újra működne a citerazenekar, 
de több oka is volt, hogy nem szóltak 
a hangszerek. Készen állt az alkalom, 
hogy a tagok újra összeálljanak, a Ka-
punyitogató közösségfejlesztési folya-
mattá vált, melynek első eredménye a 
Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei 
Együttes újjáalakulása volt.

Első alkalommal 2014. június 6-án 
nyílt a kapu. A  Nemzeti Művelődé-
si Intézet megyei irodája és a helyi 
önkormányzat szervezésében mint-
egy százötven érdeklődő gyűlt össze, 
hogy részt vegyen a minden korosz-
tályt megszólító programokon a Falu-
házban és annak tágas udvarán.

A  rendezvény résztvevőit Majosi 
Gyula, az akkori polgármester kö-
szöntötte. A gyerekek birtokba vették 
eleink hagyományos fa játékszereit, 
a népi játszóteret.

A  délutánt a Grafi kusművészek 
Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítása 
nyitotta meg. Tamus István grafi kai 
bemutatót tartott az érdeklődőknek, 
akiknek alkalmuk volt bekapcsolódni 
az eseménynek emléket állító alkalmi 
nyomat készítésébe.

A  kézműveskedés után zenei él-
mény várta a jelenlévőket, hiszen 
ekkor lépett színpadra az újjáalakult 
Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei 
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Együttes. Első fellépésük nagy sikert 
aratott a helyi lakosság körében.

Az est folyamán folytatott beszélge-
tés során kiderült, hogy a zenekar nagy 
része kölcsönciterán játszott. Ebből 
következett a következő feladatunk: ha 
már sikerült egy közösséget újjáélesz-
teni, mindent meg kell tenni, hogy 
életben is maradjanak. Szerencsére az 
akkori polgármester partner volt min-
denben. Sikerült elérnünk, hogy kép-
viselőtestület elé vigye a citerazenekar 
problémáját. Pár nap múlva örömmel 
hívott fel, hogy a testület elfogadta, 
hogy három új citerát vásárolnak.

Az első alkalomnak még egy fon-
tos momentuma volt. Irodánk mun-
katársaival közösen összeállítottunk 
egy véleménynaplót, amit a résztvevő 
helyiekkel töltöttek ki a nap folyamán. 
A  véleménynapló három kérdéscso-
portot foglalt magába. Az elsőben a 
kapunyitogató rendezvénnyel kapcso-
latban kérdeztünk:

Mi a véleménye a mai programról?
Mi az, ami kevésbé és mi az, ami 

tetszett önnek?
Ha legközelebb is lenne ilyen kö-

zösségi program, ön milyen program-
elemet javasolna még?

Ön mivel tudna hozzájárulni 
annak tervezéséhez, szervezéséhez, 
megrendezéséhez?

A  másodikban a korábbi hagyo-
mányokra és közösségekre kérdez-
tünk rá:

Korábban, akár 10-20 éve milyen 
kulturális, közösségi rendezvényekről 
tud a településen?

Tud-e valami korábbi olyan ha-
gyományt, amely erre a településre, 
területre jellemző?

Ezek közül melyeket szeretné, ha 
felelevenednének?

Ezzel kapcsolatban miben tudna 
segíteni?

Az utolsó részben az iránt érdek-
lődtünk, milyen közösségek munkájá-
ban vennének részt, illetve mivel tud-
nának hozzájárulni annak sikeréhez:

Hol tudnak találkozni a település 
lakói?

Tagja-e ön valamilyen csoportnak, 
szakkörnek, klubnak?

Tudna-e olyan csoportot, klubot, 
szakkört mondani, aminek a munká-
jában szívesen részt venne?
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A  kérdésekre több mint 50 fő vá-
laszolt. Általánosságban elmondható, 
hogy a gáborjániak örömmel vála-
szoltak a feltett kérdésekre és pozitív 
véleményt fogalmaztak meg a Kapu-
nyitogató programról. Többen fel-
ajánlásokat is tettek, mivel tudnának 
hozzájárulni egy hasonló rendezvény-
hez. A  legtöbben a helyszín előkészí-
tésében és a szervezésben vennének 
részt szívesen.

A  második kérdéscsoporttal kap-
csolatban a korábbi rendezvényeknél 
legtöbben a hagyományos települési 
rendezvényeket említették: Majális, 
Falunap, Gyermeknap.

A  hagyományokkal kapcsolatban 
legtöbben a Citerazenekart, az Alko-
tótábort és a csigacsinálókat említet-
ték.

A  közösségekkel kapcsolatban 
szintén a citerazenekart említették 
legtöbben, valamint a csigacsinálókat. 
Mint megtudtuk, a  csigacsinálók ma-
gánházaknál gyűltek össze, a  maguk 
által készített csigát eladták, a  bevé-
telekből rendezvényeket és kirándulá-
sokat szerveztek.

A  nap végén közösen megbeszél-
tük a következő találkozó időpontját. 
Ez az időpont június 20-a volt, ahol 
vetítéssel egybekötött beszélgetésen 
elevenítettük fel a közösen eltöltött 
délután eseményeit. A  második al-

kalommal együtt néztük meg az első 
alkalommal készült fotókat, vala-
mint megbeszéltük a véleménynapló 
eredményeit az elkészült diagramok 
segítségével. E  napon megtörtént a 
citerazenekar második fellépése is. 
A műsoruk végén okleveleket adtunk 
át a zenekar tagjainak az újjáalakulás 
emlékéül. A második alkalom szintén 
a következő találkozó időpontjának 
illetve a témájának megbeszélésével 
zárult. A  jelenlévők legtöbben a la-
kossági, közösségi aktivitás, valamint 
a csoportok működtetése és fenntar-
tása témát választották. Mivel tudtuk, 
mikor készülnek el a megrendelt cite-
rák, úgy befolyásoltuk az időpontot, 
hogy a következő alkalommal meg 
tudjuk lepni a zenekart.

A  következő találkozóig többször 
meglátogattam a citerásokat próbáju-
kon és igyekeztem szakmai segítséget 
nyújtani.

A  harmadik alkalommal, mely jú-
lius 11-én volt, a  polgármester úrral 
átadtuk az új citerákat, amit az ön-
kormányzat vásárolt a zenekarnak, 
majd a Más – mozaik szociokulturális 
egyesület képviselőjével folyt beszél-
getés a közösségi aktivitásról, hogy 
lehetne több embert mozgósítani a 
különböző rendezvényekre.

A  találkozó után természetesen 
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot 

a citerásokkal és a település vezetősé-
gével. Egy ilyen találkozó alkalmával 
szóba került, hogy más fontos értékei 
is vannak a településnek a citerazene-
karon kívül, de még nem történt meg 
az értékek feltárása.

Mint kiderült, értéktár bizottság 
sem működik a településen.

Mivel a citerazenekar megalaku-
lásával és a folyamatos kapcsolattar-
tással létrejött az aktív mag, láttuk a 
lehetőségét, hogy feltérképezzük Gá-
borján értékeit a segítségükkel.

Összeállítottuk a kérdőívet, a  ze-
nekar tagjai felosztották maguk kö-
zött a település utcáit és személyesen 
keresték meg a családokat, s  gyűjtöt-
ték össze tőlük a kitöltött papírokat. 
A  kérdőívek feldolgozása után kide-
rült, hogy egy kistelepülésnek is mi-
lyen sok értéke van.

A  következő Kapunyitogató alkal-
mat már a helyi értékek bemutatásá-
val kötöttük össze. A  citerazenekar 
tagjai vállalták, hogy a kérdőívekben 
szereplő értékekből kiállítást rendez-
nek. November 30-án, a sokadik talál-
kozásunkkor a citeramuzsika mellett 
már a helyi általános iskola tanulói-
nak néptáncát és Barta Gyuláné nép-
dalcsokrát is hallgathatta és nézhette 
a nagyszámú nézőközönség. Ez alka-
lommal a Hagyományőrző Népzenei 
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Együttes tagjai már egységes blúzban 
és egyen-nyakláncban léptek fel – kö-
szönhetően néhány helyi vállalkozó-
nak. Ezek a felajánlások mutatják a 
település lakóinak összetartását, és 
azt, hogy mennyire tisztelik egymás 
munkáját, milyen szinten tekintenek 
alázattal egymás tehetségére.

A  „Gáborján értékei” kiállításon 
többek között megtudhattuk, hogy 
a településnek van festője, hímzője, 
csipkeverője, kosárfonója és a kör-
nyéken híres vőfélye is. Ez alkalomra 
ismét összegyűltek a csigacsinálók is 
és a nap folyamán mindenki kipróbál-
hatta a csigakészítést. A csigacsinálók 
azóta is folyamatosan összejárnak, így 
elmondhatjuk, hogy két közösség is 
újraéledt és működik a településen.

Azóta már igen sok fellépésen 
vannak túl. Kapunyitogató keretében 
felléptek Sápon, Berekböszörmény-
ben és a Bocskaikertben, de voltak 
már Berettyóújfaluban, Váncsodon, 
Szentpéterszegen is. Mint elmondták, 
annyi meghívást kaptak már, hogy 
volt olyan, amit idő hiányában sajnos 
vissza kellett mondaniuk. 2015-re is 
már több meghívásuk van.

Februárban egy jótékonysági ba-
tyus bált szerveznek, melynek bevé-
teléből további citerákat és kellékeket 
szeretnének vásárolni.

Cikkemet a citerásoktól nemrég 
kapott levél pár mondatával zárom:

„Nagyon örülünk, hogy ismét 
együtt zenélünk és énekelünk. Sok 
helyen voltunk az elmúlt fél évben. 
Sokan megismertek bennünket és 
továbbra is azon leszünk, hogy minél 
többen megismerjék ezt a szép hang-
szert!”

SZABÓ LÁSZLÓ megyei módszertani referens. Közművelődési pályája 1986-ban in-
dult Vásárosnaményban a Városi Művelődési Központban, majd 1987-től hat évig volt a 
Beregsurányi Művelődési Ház vezetője. Pár év tanítás után a Debreceni Kölcsey Ferenc 
Megyei Közművelődési Intézet módszertani előadója lett. Jelenleg a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú – Bihar Megyei Irodájának módszertani referense.
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A mi falunk Csátalja
„Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne.” 
(Tamási Áron)

A  mi falunk Csátalja. 2001-ben 
ezzel a címmel jelent meg Dr. Vágvöl-
gyi Ferenc monográfi ája. A  kiadvány 
a település kezdetétől 1947-ig igyek-
szik bemutatni a községet.

1985-ben kerültem Csátaljára. 
Már az első pillanatban megkedvel-
tem és éreztem, tudtam, hogy itt jó 
helyen vagyok. Ma is vallom, hogy 
nincs szebb település a környéken.

A  falu központjában található egy 
gyönyörű park, a  templom, az emele-
tes iskola, annak falán ifj . Éber Sándor 
alkotása, melyen egy fa is látható, an-
nak lombkoronája a történelmi Ma-
gyarországot ábrázolja. A  templom-
ban egy különleges Szent Vendel fest-
mény látható. Az anyakönyvi bejegy-

zések szerint valószínűleg még az első 
német betelepülők hozták magukkal 
óhazájukból, mely a temető kápolná-
ból került mostani helyére. A templom 
előtt felújított szoborcsoport, mellette 
fekete márvány emlékmű, rajta az el-
hurcolt csátaljai németek névsora.

Csátalja nagy múltú dél-alföldi 
kistelepülés, nevével 1543-ban talál-
kozunk először Bács-Bodrog várme-
gye dézsmajegyzékében. Lakóinak 
száma nem éri el az 1500-at. A  falu 
Bajától délre, 20 km-re található. Szel-
lős, tágas, szinte mértani pontosság-
gal megtervezett utcái, egyedülállóan 
szép parkja ámulatba ejtheti az ide lá-
togatót. Itt együtt él az eredetileg ide-
telepített német nemzetiségű őslakos-
ság, valamint a bukovinai székelyek és 
felvidékiek.

A  II. világháború végén 61 buko-
vinai székely család érkezett a falu-

ba. 1946-ban több mint ezer csátaljai 
svábot telepítettek ki Németországba. 
1947-ben – a magyar-szlovák lakos-
ságcsere részeként – felvidéki magya-
rokat telepítettek Észak-Bácskába, így 
Csátaljára is. A  falu befogadta a régi 
Magyarország legkülönfélébb vidéke-
iről érkező magyarokat.

A  parkhoz érve a székely kapun 
át tárul elénk az elődeink emlékének 
adózva felállított Trianoni emlékmű, 
melyet Kovács Antal polgármester 
megálmodott, megtervezett, és el is 
készíttette azt. Az avatóünnepségre 
2007-ben került sor. Azóta minden 
év június 4-én itt emlékezünk a törté-
nelmi Magyarország feldarabolására, 
a nemzetcsonkítás napjára.

Ebben a gyönyörűséges, hatalmas 
gesztenyefákkal övezett parkban kop-
jafák is emlékeztetnek a múltra. A fel-
vidékiek is állíttattak egyet, adomány-
ból, a másikat a székelyek betelepítésé-
nek évfordulójára készíttette a község 

A csátaljai római katolikus templom

Az iskola
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önkormányzata, és itt áll a millenniu-
mi kopjafa is. A játszótéren esztétikus 
fajátékok várják a gyerekeket.

A  település egyik legöregebb épü-
letében található a községi könyvtár, 
és itt kaptak helyet a hagyományőr-
zők (székely és német szoba, iskola-
múzeum).

Falujáró séta során látható a rende-
zett, szép óvoda hatalmas játszókerttel, 
ahol most 30 fő alatt van a gyerekek 
száma. Az általános iskola nyolc osz-
tályában 77 diák kezdte meg a tanévet. 
(Van egy 1986-os adat, mely szerint 
akkor 203 fő járt iskolába.)

Elképzelni se tudjuk, hogy ne le-
gyen iskolánk. A megtartására vannak 
próbálkozások, pl. polgármesterünk 
előadót hívott annak megismerteté-
sére, hogyan működik a nevelőszü-
lői hálózat. Van is eredmény, de még 
több gyermek kellene a faluba.

Büszkén mondhatom el, hogy 
mindig jó híre volt a csátaljai iskolá-
nak. Bajai továbbtanulásnál a gyen-
gébb tanulókat is mindig szívesen fel-
veszik, mert tudják, hogy azok meg-
állják a helyüket, jól teljesítenek.

A faluban orvos, fogorvos, idősek 
nappali otthona, takarékszövetke-
zet, posta, fi ók gyógyszertár, sőt még 
szépségszalon is található. Mondhat-
nánk, városi színvonal. Ami hibádzik 

– s ezzel nem vagyunk egyedül a kör-
nyéken: az a súlyos munkanélküliség.

A  néhány helyi földes gazda pár 
embert képes foglalkoztatni, döntő 
többségben idényjelleggel. A  helyi 

intézmények, egy-két személyes vál-
lalkozások (élelmiszerbolt, TÜZÉP 
telep, fodrász) nem oldják meg a 
munkanélküliséget az állam által biz-
tosított közmunkával sem. A  Bajára 
ingázók száma sem jelentős, hiszen 
a vidéki dolgozóknál szívesebben fo-
gadják a helybelieket. A polgármester 
és a testület kitartóan próbálkozik a 
munkahelyteremtéssel. Korábban egy 
biomassza-erőmű tervezése volt na-
pirenden, mely nem sikerült. Jelenleg 
egy savanyító üzem létrehozása tartja 
lázban a helyi képviselő-testületet és 
a lakókat. Nagy reményeket táplálunk 
a leendő új beruházás iránt.

Munkahely, megélhetés hiányá-
ban a fi atalok és középkorúak külföl-
dön (Németország, Ausztria, Anglia) 
vállalnak munkát. Összeírtam ma-

gamnak, hányan mentek el a faluból 
mostanában. 95 személy – és nem 
biztos, hogy mindenkit feljegyeztem. 
A  település 650 lakóházából kb. 70 
üresen áll. Újabban külföldiek: néme-
tek, svájciak, hollandok vásárolnak 
meg egy-egy épületet. Ennek pozitív 
hatása csupán csak annyi, hogy fel-
újítják, és nem omladozik tovább.

A  községben visszatérő idegen-
forgalmi – szabadtéri rendezvények: 
június 4-én megemlékezés a Trianoni 
Békediktátum évfordulójáról, az évti-
zedek óta megtartásra kerülő községi 
Majálisok, a  Ponty Kupa halfőző ver-
senyek, valamint a Falunapok és pör-
költfőző versenyek minden év szep-
temberének első szombatján.

2013 őszén került átadásra a fel-
újított Könyvtár, mely korszerűségé-
vel, kényelmével több programnak ad 
otthont.

2014-ben a Művelődési Házat is 
sikerült felújítani. Az intézménynek 
hatalmas fedett terasza van, mely az 
idegenforgalom, turizmus alappillére 
lehet. Az épületben egy mini kondite-
rem működik, ami igen népszerű.

Évek óta kiemelt tevékenység a 
helyi születésű vagy kötődésű ama-
tőr művészek felfedezése, munkáik 
megismertetése. Kilenc tehetséges 
festővel és egy háromkötetes költővel 
is büszkélkedhetünk. Állandó kiál-
lítás készül Lőrincz Gergely székely 
témájú festményeiből és Heitz József 
92 éves fényképészmester 60-70 évvel 
ezelőtti fotóiból.

A  Községi Önkormányzat gondo-
zásában működő nagy múltú szakkö-

Székely kapu a Trianoni emlékművel

Csátaljai Székely Népdalkör fellépése
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rök, klubok adnak programot fi atal-
nak, idősnek egyaránt.

A  Csátaljai Székely Népdalkör 
1975-ben alakult 35 taggal. Idén ün-
nepli fennállásának 40 éves jubileu-
mát. Lelkes, énekelni szerető nők és 
férfi ak hozták létre, akik célul tűzték 
ki a székely népdalok gyűjtését, meg-
tanulását és továbbadását a következő 
nemzedékeknek. Vallják, hogy ezek a 
Bukovinából származó székely nép-
dalok a népi hagyományunk külön-
leges gyöngyszemei. Népdalaik ma-
gukba foglalják egész magyarságunk 
történetét. Műsoraikon elsősorban 
székely népdalok szerepelnek, de 
énekelnek népdalfeldolgozásokat, kó-
rusműveket és egyházi zenét is. Nagy 
sikerrel vitték színre a bukovinai szé-
kely (istensegítsi) betlehemes játékot, 
melyet minden évben, karácsony tá-
ján előadnak itthon, valamint a me-
gyében, a  szomszédos megyékben és 
a Nemzetközi Betlehemes Találkozó-
kon. Az általuk megtanult és énekelt 
népdalok száma több mint 200. Az 
eltelt 40 év alatt több mint 300 fellé-
pésük volt: elsősorban idehaza, vala-
mint a környező településeken, a me-
gye városaiban, valamint a fővárosban 
többször is. A  külföldi helyek közül 
Szlovákiában, Romániában, Ukrajná-
ban, Szerbiában, Lengyelországban 
fesztiválokon, népünnepélyeken sze-
repeltek nagy sikerrel. A  szlovákiai 
Alsószeli Magyar Dalkörhöz sok éves 
barátság köti a Csátaljai Székely Nép-
dalkört, mely mára testvértelepülé-
si kapcsolattá bővült. 1997-ben egy 
újabb barátság alapjait rakták le az 

erdélyi Dicsőszentmártonban az otta-
ni magyar énekkarral, mely ma is tart. 
Felejthetetlen közös műsorokat adtak 
a szintén erdélyi csernakeresztúri ha-
gyományőrző együttessel is. Többször 
vendégszerepeltek legújabb testvérte-
lepülésünkön, a  délvidéki Bácsgyula-
falván. A sok fellépés, a rádió és a tv 
jóvoltából nemcsak a szűkebb kör-
nyezet, hanem a megye, sőt az egész 
ország nyilvánossága elé léptek. Négy 
saját CD-vel is büszkélkedhetnek. 
A  Csátaljai Székely Népdalkör tulaj-
donosa a Népművelési Intézet által 
adományozott Nívódíjnak (1992), 
a  Csátalja Községért Emlékéremnek, 
a  Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége által adományozott Sebestyén 
Ádám díjnak (1996), a  Bács-Kiskun 
Megye Kisebbségeiért kitüntetésnek 
(megosztott 1996) és a Bács-Kiskun 
Megye Közművelődéséért Díjnak 

(2008). Többszörös „arany” fokozatú 
minősítéssel rendelkeznek. A  kórus 
vezetője megalakulástól kezdve Ta-
kács Mátyás ének-zene tanár, nyugal-
mazott iskolaigazgató.

A  Csátaljai Díszítőművészeti Szak-
kör 1963-ban 37 taggal alakult. 2013-
ban nagyszabású helyi kiállítással 
ünnepelte meg fennállásának 50. év-
fordulóját. Az eltelt fél évszázad alatt 
elvitték Csátalja hírnevét a megyében, 
az országban, sőt határainkon túlra 
is. Elsősorban eredeti erdélyi és szé-
kely minták felhasználásával szálán 
varrott hímzéseket készítenek magas 
színvonalon. Munkáik egy része Len-
gyel Györgyi: Kézimunka hímzések 
gyűjteménye című könyvében is meg-
jelent. Számtalan kiállításról hoztak el 
első helyezést, s  megannyi elismerést. 
Többek között 1982-ben részt vettek 
Gyöngyösön a III. Országos Szövet-
kezeti Kiállításon, ahol megkapták a 
SZÖVOSZ nívódíját. 1985-ben mun-
káik a Művelődési Intézet közremű-
ködésével Németországba is eljutottak. 
Hímzéseiket a Néprajzi Múzeumban 
is kiállították. 1992 óta rendszeresen 
részt vesznek a Békéscsabán megren-
dezésre kerülő Országos Textiles Ki-
állításon. Minden alkalommal előkelő 
díjjal térnek haza. 2006-ban egyházi 
kategóriában III. helyezést értek el. 
(I-II. helyet nem adtak ki.) 2008-ban 
a XI. Országos Textiles Kiállításra „Az 
esküvő textíliái” témakörben küldték el 
pályamunkáikat, mintegy 20 darabot. 
Előkelő III. díjban részesültek a ran-
gos versenyben. A  hímző asszonyok 
megmutatták, hogy az emberi élet 
fordulóin, ünnepein és hétköznapjain 

Díszítősök munka közben

Betlehemes
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milyen szép hímzett, varrott tárgyak-
kal tudjuk körülvenni magunkat, hogy 
ily módon is melegebbé, otthonosab-
bá, egyénivé tegyük környezetünket. 
Rendszeres kiállításaikkal elősegítik 
a helyi lakosság művészeti nevelését, 
ízlésének fejlesztését, a  bukovinai szé-
kely hagyományok ápolását. Remek-
műveik nagyon szép díszei a csátaljai 
római katolikus templomnak, illetve 
helyi közintézményeinknek. A  szak-
kör irányítói Szelle Erzsébet, majd 
Lőrincz Istvánné, Müller Magdolna, 
s 2013. június 1-től Horváth Józsefné. 
A  tagok közül hárman elvégezték a 
két éves C kategóriás díszítőművésze-
ti szakkörvezetői tanfolyamot. Az új 
szakkörvezető nemrég kétéves OKJ-s 
tanfolyamot fejezett be Békéscsabán. 
A  tagok közül Tamás Menyhértné és 
Lőrincz Istvánné népművészet meste-
re címmel rendelkezik. Dicséret illeti 
az asszonyokat, akik szeretetet, elhiva-
tottságot éreznek e művészet iránt. El-
ismerés nekik, hogy volt és van erejük, 
kitartásuk ennek a szép munkának a 
megszervezésére, összefogására. Cél-
jaik között szerepel ezt a tudást átadni 
a következő nemzedékeknek, hogy ne 
haljon ki ez a csodálatos népi művé-
szet. Mert csak így maradhatnak fenn 
az ősök által megálmodott szép motí-
vumok. Ennek érdekében minden hé-
ten, szerdánként gyermek díszítőmű-
vészeti szakkört tartanak az érdeklődő 
iskolai tanulóknak. A  csoport kiérde-
melte a falu által adható legnagyobb 
elismerést, a Csátalja Községért érmet. 
2013-ban a fél évszázados jubileum 
alkalmából pedig megkaptáK a Buko-

vinai Székelyek Országos Szövetsége 
által alapított Sebestyén Ádám díjat. 
2014 őszén bekapcsolódtak a Nemzeti 
Művelődési Intézet „Újra öltünk, örö-
kítünk” programjába.

Az Egészséges Életmód Klub 26. 
éve működik töretlenül. Tagjainak 
többsége az eltelt idő alatt nyugdíjas 
korú lett. Nemrég nevet is változtattak 

– a csoport Nyugdíjas Életmód Klub 
néven folytatja tovább tevékenységét. 
Összetétele: főként nők, mintegy 60-
70 fő. Programjaik között szerepelnek 
ismeretterjesztő előadások, egészséges 
ételek készítése, gyógytorna, kirándu-
lások, zenés estek. Egy évvel ezelőtt 
egy nótakör is kinőtt a csoportból. Szí-
vesen lépnek fel helyi és vidéki rendez-
vényeken. A klub létrehozója és fárad-
hatatlan vezetője Kubatov Antalné.

A  Csátaljai Székelyek Baráti Köre 
a faluban élő székely és rokonérzelmű 

embereket fogja össze. A  gyerekek 
bukovinai székely táncokat tanulnak. 
A Csátalján élő székelyek a bukovinai 
Istensegíts községből származnak. 
Ennek emlékére, hagyományteremtő 
szándékkal minden évben megrende-
zik Csátalján az „Istensegítsi búcsú”-t 
és a székely-bált. A  székely kör tevé-
kenységét Nászainé Fazekas Francis-
ka fogja össze.

(Az első országos bukovinai szé-
kely találkozónak községünk volt a 
házigazdája még 1992-ben, amikor is 
kétezer bukovinai székely sereglett ösz-
sze a faluban.)

A  német hagyományok ápolása-
ként korábban német nemzetiségi 
gyermektánc csoport is működött, 
majd több mint tíz év sikeres tevé-
kenység után megszűnt. Nagy örö-
münkre az elmúlt év őszén újra in-
dult az oktatás az óvodában. A  tán-
cot Németh László, a  helyi Német 
Önkormányzat elnöke tanítja, ismé-
telten.

A működő szakkörök azt bizonyít-
ják, hogy a különböző nemzetiségek-
hez tartozó falubeliek – a korábbi el-
lentétek, a múlt ellenére is – szívesen 
járnak egymás társaságába, látogatják 
egymás rendezvényeit.

2013 nyara óta működik Csátal-
ján a Helyi Értéktár Bizottság, mely-
nek kézzelfogható eredményei is van-
nak. A  Bukovinai székely Istensegítsi 
Betlehemes Játék és a Bukovinai szé-
kely szálán varrott hímzés – javasla-
tunkra – bekerült Bács-Kiskun megyé-
ben a Nemzeti értékek közé.

Székely gyermektánccsoport

SZANYINÉ SZABÓ KATALIN Wlassics Gyula-díjas közművelődési szakember. 1986-
2013 között a csátaljai Művelődési Ház vezetőjeként a falu kulturális életének szervezője. 
Munkája mellett megszerezte a művelődésszervezői diplomát a Pécsi Tudományegyete-
men. Hosszú évek óta tagja Csátalja Község Önkormányzatának. A testület 2013-ban a 
Helyi Értéktár Bizottság elnökének választotta. Fáradhatatlan a községért, a lakosságért, 
a kulturális élet fellendítéséért végzett munkában. Közösség-összetartó kapocs. Minden 
korosztály számára szervezett kirándulásokat, színházlátogatásokat, felkarolta a helyi 
tehetségeket és munkáikat megismertette a falu lakosságával. Közreműködött a testvér-
településekkel való kapcsolattartásban. Számos hazai és határon túli népdalkör, néptánc-
csoport, együttes, művész fordult meg Csátalján – szervező munkájának köszönhetően. 
Olyan rangos események helyszínéül szolgált a település, mint a Duna-Menti Folklórfesz-
tivál vagy az Országos Székelytalálkozó. Szívügyének tekinti a hagyományőrző csoportok 
munkájának támogatását.  Aktív szerepet vállalt a falumonográfi a sajtó alá rendezésében. 
Sok éven keresztül szerkesztette a Csátaljai Híreket. A Község Önkormányzata 2013-ban 
Csátalja Községért elismerésben részesítette.
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A jász identitás, a jász hagyomány-
őrzés jelentősége a XXI. században

Beszélgetés Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkutatóval, 
a Jász Múzeum igazgatójával, a Jászkunság 

Hagyományőrzéséért Díj kitüntetettjével

A  Jászság Magyarország, azon 
belül is az Észak-alföldi régió, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye egy 
sajátos színfoltja. Mást nyújt a föld-
rajzkutatónak, aki egy külön tájegy-
séget lát a Közép-Tisza vidéken, a  Ti-
sza-Zagyva és a Tarna-Zagyva közén, 
mást nyújt a történésznek, hiszen a já-
szok története nemzetünk történetének 
fontos eleme, de mást nyújt a néprajz-
kutatónak, a  nyelvésznek, a  szocioló-
gusnak. Szabó László néprajzkutató 
a Jászságot, mint „külön tájegységet, 
külön kultúrájú népcsoportot, külön 
jogokkal felruházott” területet említi 
(Szabó, 1982). A  Jászság területéről 
a csiszolt kőkorszakból, majd a réz-
korszakból valók a legrégebbi emberi 
maradvány leletei, s  a lakosok talán 
dákok, vagy géták lehettek Fodor Fe-
renc szerint. A  kutatók számára ma 
is lezáratlan téma a jászok eredete, 
a  jász földnek és a jász népnek a bo-
nyolult kapcsolata (Fodor, 1942). Me-
lich János 1912-ben orosz kutatási 
eredményekre támaszkodva írta, hogy 
a Jász személynév 1318-ban, majd 
1323-ban már népnévként megjelent 
szláv közvetítéssel. A  szó mind egyes, 
mind többes számú alakja (ján, jáni) 
iráni eredetre vezethető vissza, s  ezt 
a népnevet ma is megtalálhatjuk a 

Kaukázusban élő oszétek népnevében. 
Az ászi törzsek a Szidarja egyik mel-
lékfolyójának, a  Csu-folyónak a men-
tén telepedtek le, így kerültek szembe 
Iránnal, s harcaik nyomán jutottak el 
a Kaukázusig, majd közben más iráni 
törzsekkel is keveredtek, s a birodalom 
bukása után velük együtt szétszóród-
tak. Szétszóródásuk után türk, kazár, 
besenyő, kun fennhatóság alatt éltek, 
s  a magyarországi bejövetelük előtt 
közvetlenül a kunok birodalmának 
földműves fenntartói és védői voltak. 
IV. Béla fogadta be a jászokat a ku-
nokkal együtt 1238-39 körül. 1323-
ban hadi érdemeikre tekintettel kértek 
a jászok a kunokhoz hasonló jogokat, 
kérésüket Károly Róbert teljesítette. 
Ezek után a jászokat is megillették 
koronabirtoki kiváltságaik: mente-
sek voltak a földesúri, a  vármegyei 
és egyházi adóktól, vezetőiket maguk 
választhatták, szabadon költözhettek, 
vám- és révdíjat nem fi zettek, helyha-
tósági autonómiával rendelkeztek, fő-
bírájuk a mindenkori nádorispán volt 
(Selmeczi, 2005).

1702. március 22-én I. Lipót csá-
szár a Jászkunságot – mint a török 
uralom alól felszabadított területet – 
zálogba adta a Német Lovagrendnek 
500.000 rajnai forintért. 1703-ban, 

a  Rákóczi felkelés idején aztán rájött 
a Német Lovagrend, hogy rossz vásárt 
csinált, mivel nem volt elég munkás 
a birtokon, aki a remélt hasznot ter-
melte volna, ezért továbbadta a Pesti 
Invalidus Katonák Házának, amely-
nek a Jászkunság 1745-ig maradt a 
birtokában. A  szabadsághoz szokott 
jászok és kunok nem tudtak beletörőd-
ni a jobbágysorsba. A  több évtizedes 
küzdelem eredményeként Mária Teré-
ziánál sikerült elérni az önmegváltást, 
aki 1745. május 6-án írta alá az un. 
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redemptionális diplomát, amelyben 
megengedi a jászoknak és a kunoknak 
a pénzbeni önmegváltást. Az egykori 
Hármas Kerület 500 ezer rajnai fo-
rintot és ennek kamatait fi zette meg, 
emellett 1000 lovas katona kiállítását 
vállalta. Ismeretes, hogy a jászkunok 
kiváltságaikért cserébe háborúk idején 
katonai szolgálattal tartoztak (Tóth, 
1966).

Ennek a történelmi eseménynek 
állít emléket az a 2014. február 7-én 
elfogadott Országgyűlési határozat, 
amely május 6-át emléknappá nyilvá-
nította.

A  2014. május 6-án megrendezés-
re került jászkun redemptio díszün-
nepségen első ízben vehette át a jász, 
a kiskun és a nagykun kerületből egy-
egy arra érdemes személy a Jászkun-
ság Hagyományőrzéséért Díjat, ame-
lyet Fábián József főkapitány nyúj-
tott át. A  jászkapitányok díjazottja 
Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkutató, 
a Jász Múzeum igazgatója lett.

V. B.: Középiskolás korunk óta is-
merjük egymást, először is szívből gra-
tulálok a díjhoz, s a nagyon szerteága-
zó munkához, amelyet több évtizede 
folytatsz. Szeretném, ha megosztanád 
felhalmozott munkatapasztalatod 
alapján kialakult gondolataidat a ha-
gyományőrzés szerepéről, fontosságá-
ról. A  redemptio emléknappá nyilvá-
nítása a jászok áldozatvállalásának 
méltó elismerése, s  tovább erősíti az 
ősök, a  szülőföld tiszteletét, szeretetét, 
a hagyományőrzést. Hogyan jelenik ez 
meg napjainkban, hogyan segítheti a 
további hagyományőrzést?

H-né B. E.: Azzal, hogy május 6-a 
történelmi emléknap lett, országos 
megerősítést, és elismerést kapott. 
A  Redemptio méltó megünneplése a 
mi feladatunk. Ez azért is nagy dolog, 
mert 1845-ben az őseink még meg-
ünnepelték a 100 éves évfordulót, de 
1945-ben a háború miatt erre már 
nem került sor. A  következő emléke-
zés pedig csak 1995-ben történt, ami-
kor a 250 éves évfordulót ünnepeltük. 
Azóta minden évben megemlékezünk 
róla, s  a kerek évfordulókat pedig a 
kunokkal együtt összefogva, mint 
ahogyan tesszük majd ebben az év-
ben is a 270 éves fordulón.

Legnagyobb örömünkre a Re demp-
tio napját, május 6-át dr. Szabó Ta-
más polgármester úr tanítás nélküli 

munkanappá tette Jászberényben, és 
ez lehetőséget ad arra, hogy a tanuló 
ifj úsággal is megismertessük történel-
münk e példa nélküli tettét. S  mind 
emellett ezen a napon a helytörténet, 
a hagyományőrzés felé fordítsuk a fi a-
talabb generáció fi gyelmét és érdeklő-
dését. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a gyermekeinket a szülőföld szereteté-
re neveljük, hogy bárhová veti is őket a 
sorsuk, soha ne feledjék el a gyökere-
ket. Szeretnénk, ha a fi atalok is büsz-
kék lennének a Redemptiot megvaló-
sító ősökre, a  kiváltságos történelmi 
múltunkra, a szülőföldünkre, és a jász 
mivoltukra. Ehhez azonban nekünk 
felnőtteknek kell példát mutatni!

V. B.: A  jász viselet a hagyomány-
őrzés egyik legfontosabb megjelenése. 
Mi jellemzi ezt a viseletet, s mi az oka, 
hogy napjainkban már nemcsak az 
ünnepeken, hanem a hétköznapokban 
is egyre szélesebb körben látható a vi-
selete?

H-né B. E.: A régi jász viseletet az 
1990-es évek második felében a jász 
öntudat megerősödése és kiteljesedése 
hívta életre. A  jász viselet megisme-
rése iránti igény ugyan már 1989-ben 
érezhető volt, de újjászületését a Jász-
kun Redemptio 250 éves évforduló-
jának megünneplése tette lehetővé. 
1995-ben a Jászkun Redemptio meg-
ünneplésére ismét összefogott a Jász-
kunság, és egész éven át tartó, „fényes” 
rendezvénysorozatot szerveztek. A  fő 
ünnepség május 6-án Kiskunhalason 

volt, mivel ez a város volt korábban a 
Kiskunság székhelye (később azonban 
Kiskunfélegyháza lett). Az ünnepsé-
gen a Jászság is nagyszámú delegáció-
val képviseltette magát, s a résztvevők 
közül már ekkor sokan jász viseletben 
jelentek meg. Úgy gondolták, hogy egy 
ilyen nagy ünnepet meg kell tisztelni 
azzal, hogy viseletben jelennek meg. 
Erre már jó előre készültek, s így a var-
róasszonyok segítségével a viseletek is 
időre elkészültek. Rendkívüli látványt 
nyújtottak a jász asszonyok és lányok 
a pompás jász viseletükben, amint az 
ünnepi misére bevonultak, vagy pedig 
az ünnepségen megjelentek.

Azóta eltelt húsz esztendő, és jász 
viselet napjainkban reneszánszát éli. 
Ennek a legfőbb mozgatórugója a já-
szok egyre erősödő öntudata, amely 
az újkori hagyományőrzésben tud 
igazán kiteljesedni. Büszkeségnek és 
megtiszteltetésnek számít ma bármi-
lyen rendezvényen vagy alkalmon jász 
viseletben megjelenni. Ugyanis idő-
közben megteremtődtek a viselet hor-
dásának alkalmai (jász világtalálkozók, 
város és falu napok, hagyományőrző 
rendezvények) is. Ennek megfelelően 
varratják a ruhákat is (nagyünneplő, 
kisünneplő, gyüvő-menő, hétköznap-
ló fejér öltöző, nyári és téli stb.). Var-
róműhelyek alakultak, s  Jászberény-
ben boltok specializálódtak a jász vi-
selet alapanyagaira és díszítő matériá-
ira. Az emberek is megtanulták a ha-
gyományoknak megfelelően hordani 

A templomból hazafelé, Jászberény (fotó: Suba Bea)
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a viseletet. Az egyre szélesebb körben 
való terjedését mutatja az is, hogy ma 
már sok ifj ú pár jász viseletben eskü-
szik, vagy ha az esküvői ruhája a mai 
divat szerinti, akkor az új asszonyi és 
új emberi ruhája a hagyományos.

A  jász viselet újjászületése nem 
erőszakosan ment végbe, hanem az 
egyre erősödő igény szorgalmazta an-
nak még teljesebb megismerését, és 
életre hívását. Éppen ennek a belső 
igénynek köszönhető, hogy az újjászü-
letett jász viselet természetes módon 
találta meg helyét jelenkorunkban, az 
ünnepeinken és hétköznapjainkban is. 
Természetessé vált, természetes mó-
don viselik, s akik nem öltik magukra, 
azok is tisztelettel fogadják el. 1745-
ben a Redemptiót követő társadal-
mi-gazdasági fellendülés alakította ki a 
jászok pompás parasztpolgári viseletét, 
1995-ben pedig szintén a Redemptio 
jubileuma keltette fel Csipkerózsi-
ka-álmából, és hívta életre az akkorra 
már rég elfeledett jász viseletet.

V. B.: A  2014-es év nagyon szép 
és munkás évfordulók elé állította a 
néprajzkutatót, a  múzeumigazgatót. 
Ebben az évben ünnepelte a Jász mú-
zeum a 140 éves évfordulóját, 20 éves 
fennállását a Redemptio újság, s szep-
temberben volt a IX. Jászkunság Ku-
tatás Konferencia Jászkunsági Évszá-
zadok címmel. Mi volt a fő vonulata 
ennek az ünnepi sorozatnak?

H-né B. E.: A  2014-es esztendő 
nagy szép éve volt a Jász Múzeumnak. 
Ebben az évben (november 14-én) 

ünnepeltük múzeumunk fennállásá-
nak 140 éves évfordulóját. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy intézmé-
nyünk az ország egyik legrégebben 
alapított múzeuma (1874. december 
26-án nyitotta meg kapuit), s azóta is 
folyamatosan működik. Még a hábo-
rúk alatt sem szünetelt, mindig vol-
tak, akik biztosították fennmaradását. 
Maga az ünnepség is rendkívül emel-
kedett hangulatban zajlott a Déryné 
Rendezvényházban, s mintegy kétszá-
zan tiszteltek meg bennünket jelen-
létükkel. Szinte tapintható volt az a 
szeretet, ami a múzeumot körülvette.

A  Jász Múzeum sok mindenben 
az élen jár. Mint például a múzeumi 
önkéntesség kialakításában, a  hagyo-
mányőrzésben, vagy a könyvkiadói 
tevékenységben. A  Jász Múzeum 
mellett működő Jász Múzeumért Kul-
turális Alapítvány 1994 óta segíti az 
intézmény szakmai munkáját. Az el-
múlt húsz év alatt három sorozatban 
(Jászsági Könyvtár, Jászsági Füzetek, 
Jászság népművészete) és sorozaton 
kívül mintegy 42 könyvet jelentetett 
meg. S  ugyancsak húsz éve kiadója 
a jász és kun települések honismere-
ti lapjának, a  Redemptio-nak is. Így 
tehát 2014-ben nemcsak a múzeum 
évfordulóját, de a Jász Múzeumért 
Alapítvány és a Redemptio 20 éves 
jubileumát ünnepeltük. Mindezeken 
túl szeptember elején mi rendeztük 
meg a IX. Jászkunság kutatása tu-
dományos konferenciát is 24 előadó 
közreműködésével. A  konferencia 

előadásait 2015-ben szeretnénk meg-
jelentetni.

Szóval a 2014-es mindenképpen 
jubileumi év volt. S  mi nagyon örü-
lünk, hogy minden programunk az el-
képzeléseinknek megfelelően és nagy-
szerűen sikerült.

V. B.: A  jászok eredetének kutatá-
sában elért eredményeként és a továb-
bi tapasztalatok gyűjtésének céljából 
dr. Selmeczi László régésszel 2013 
novemberében Észak-Oszétia fővá-
rosában, Vlagyikavkázban jártatok. 
Hogyan foglalható össze ennek a ta-
lálkozónak az eredménye, várható-e 
további együttműködés?

H-né B. E.: 2013 novemberében 
én már a második alkalommal utaz-
hattam ki oszét rokonaikhoz (az első 
utam 2009-ben volt). Már ez is nagy 
megtiszteltetés volt számomra, annál 
is inkább, mert a Via Alanica nemzet-
közi tudományos konferenciára vol-
tunk hivatalosak, mint előadók. Azt 
hiszem, nem kell különösebben hang-
súlyoznom ennek jelentőségét. Én itt 
is a jász viseletről tartottam előadást 
(A kaftántól a viganóig címmel), amit 
még jobban érzékeltettem a rajtam 
lévő jász viselettel. Nagyon tetszett az 
oszétoknak! Mind az oszétok, mind 
pedig mi is azon vagyunk, hogy ez 
az együttműködés a jövőben is foly-
tatódjon, és számos új eredményt 
hozzon a jászok őstörténete és a jász-
oszét közös múlt mind alaposabb 
megismerésében. Azt hiszem, jó úton 
haladunk e tekintetben.

A  mi látogatásunkat 2014 áprilisá-
ban egy újabb követte, amikor a Jászok 
Egyesülete elnöke, dr. Dobos László, 
valamint néhány képzőművész uta-
zott ki Vlagyikavkázba. A  delegáció 
tagja volt a Jász Múzeum fi atal törté-
nésze Farkas Kristóf Vince is, aki szin-
tén számos baráti kapcsolatot épített 
ki. S  tulajdonképpen már 2013-ban 
kapott egy meghívást a vlagyikavka-
zi Történeti Egyetem rektorától egy 
fél éves aspirantúrára. Ez rendkívül 
nagy dolog, és szeretném, ha mielőbb 
sor kerülhetne a kiutazására, aminek 
azonban a jelenlegi politikai és hábo-
rús konfl iktusok nem igen kedveznek. 
Ennek ellenére minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy az oszét testvéreinkkel 
kialakított barátság fonalát még szoro-
sabbra fonjuk. A  közös együttműkö-
dés jegyében esett szó arról is, hogy az A hóban, Jászapáti, 2010 (fotó: Suba Bea)
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Oszét Tudományos Akadémia megje-
lenteti Vlagyikavkázban dr. Selmeczi 
László jászok történetéről írott köny-
vét, valamint az általam írt, a jász vise-
letről szóló könyvemet.

V. B.: Miből meríted ezt a hihetet-
len erőt, lendületet ehhez a munkához, 
milyen terveid vannak még a hagyo-
mányőrzés terén?

H-né B. E.: Azt hiszem a szüleim-
től, nagyszüleimtől örököltem ezt a 
végtelen kitartást, de természetesen 
hozzá társult még a munkám iránti 
szeretet és elkötelezettség is. Abban 
a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy 
nekem megadatott, hogy olyan mun-
kát végezzek, ami egyébként a hobbim 
is lehetne. Rendkívül hálás vagyok 
érte a sorsnak! Amit csinálok, boldog-
gá tesz, és sok örömet szerez. Persze 
most úgy tűnhet, hogy mindig min-
den csodás, és rózsákkal van előttem 
kihintve az út. Hát ez egyáltalán nem 
így van! Mindig mindenért nagyon 
meg kellett küzdenem és dolgoznom, 
de én soha nem a nehézségekre emlé-
kezem, hanem az eredményre, hiszen 
az a lényeg. A  hivatásom, a  néprajz 
már önmagában is sok szépséget és 
érdekességet rejt, s  mellette még ott 
van a hagyományőrzés, aminek né-
miképp az irányítója, formálója lehe-
tek. S  mikor látom, hogy ez milyen 
sok embernek szerez örömet, akkor 
nagyon boldog vagyok, s  ez az érzés 
további munkára ösztönöz. Én soha 
nem gondolom azt egy siker kapcsán, 

hogy most már kész, lubickolhatok 
a dicsőségben. Nem, a  siker nekem 
újabb erőt és lendületet ad.

S  mik a terveim? A  jász viselet 
után szeretnék foglalkozni a két Kun-
ság viseletével is, sőt majd szeretnék 
összehasonlító vizsgálatot is végezni 
e tekintetben. Nagyon szeretném, ha 
a kunok is követnék a példánkat a vi-
seletben is, és náluk is feltámadhatna 
a régi viselet.

Szeretném a jövőben megírni a 
Jászság népi építészetét, mert úgy 

vélem, szinte már alig vannak, akik 
valamit is tudnak róla. Fontosnak tar-
tom, hogy szülessen egy összefoglalá-
sa építészeti örökségünknek, hogy ne 
vesszen el a jövő nemzedéke számára.

Szeretném, ha a fi atal generáció is 
mind jobban megismerné kiváltságos 
történelmi múltunkat, szokásainkat, 
hagyományainkat, s  egykor majd át-
vennénk tőlünk a stafétabotot. Ennek 
érdekében meg kell találnunk a hoz-
zájuk vezető utat. Azt hiszem, ez lesz 
a legnehezebben megvalósítható fel-
adatunk, de mégis bízom benne, hogy 
célt érünk.

V. B.: Köszönöm a beszélgetést, 
gratulálok az eddigi munkákhoz, s to-
vábbi szép eredményeket kívánok!

H-né B. E.: Köszönöm.
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Csala
Története1

„Aki a cselédházak közül indul em-
bernek, az kezdetben oly törvénysze-
rűen lelöki magáról és elfeledi pusztai 
mivoltát, akár ebihal alakját a béka. 
Ez a fejlődés útja és nincs más út. Szí-
vet és tüdőt kell cserélnie annak, aki 
puszták levegőjét elhagyja, különben 
elpusztul az új környezetben. S  szin-
te a világot kell megkerülnie, ha újra 
vissza akar jutni.”2

Csala története külön fejezetet 
követel magának, hiszen igaz ugyan, 
hogy önkormányzatilag Császártöl-
téshez tartozik, fejlődése mégis sok-
ban eltér tőle. Ennek oka leginkább 
abban keresendő, hogy teljesen más 
fejlődési szakaszokon ment át, mint a 
szomszédos falu. Csala puszta sokkal 
korábban keletkezett. Három rész-
ből áll: Kiscsala, az 54. számú főút 
mellett, a  falutól 4,5 km-re északra; 
Közép-Csala, a  falutól 5 km-re kelet-
re és Nagy-Csala, amely Közép-Csa-
lától egy km-re keletre helyezkedik 
el. 1832-ig a kalocsai érsekség, majd 
a Kalocsai Székesfőkáptalan birtoka 
volt.

„Csala, puszta, Pest-Solt vmgyé-
ben, Császártöltés helységgel határos. 
Kiterjedése 6660 hold. Földje sárga és 
fekete homok, s meglehetős termékeny-
ségű. Bírja a kalocsai káptalan.”3

Nevének keletkezését a nép-
hagyomány a török időkhöz köti. 
A  monda szerint ezen a tájon is har-
cok dúltak és a magyar had egy jól 

kidolgozott hadicsellel a Vörös-mo-
csárba szorította a török sereget. 
Ennek a győzelemnek az emlékét 
hivatott őrizni a Csala helységnév. 
Ezen kívül még két másik ilyen nevű 
puszta is van, Fejér megyében Szé-
kesfehérvár mellett és Tolna megyé-
ben Nagymányok egyik településré-
sze. Múltjuk rokon vonásokat mutat, 
mert a középkorig visszavezethető 
történelmük van. Erdélyben sem is-
meretlen ez a név, ott Csala vitézről 
mesélnek.4 1850 előtti sorsáról szinte 
semmit sem tudunk, ami biztos, hogy 
az érsekségtől a környék juhászai bé-
relték birkalegelőnek és ők laktak itt 
a családtagjaikkal. Német ajkú lakosa 
nem is igen volt. A  régi családnevek 
sem utalnak német eredetre: Juhász, 
Kelemen, Korsós, Péter Szabó, Tóth, 
Vörös, Markó, Vancsik, Salac, Rácz. 
Az első lakói Miskéről telepedhettek 
ide az 1780-as években, amikor mis-
kei gazdák bérelték az érsekségtől 
legelőnek a területeket. Az 1850-es 
évektől már több írásos emléket is 
találhatunk, köszönhetően annak, 
hogy megindult a káptalani erdőbir-
tok fejlesztése és a munkálatokról ké-
szült feljegyzések az érseki levéltárba 
kerültek. 1895 körül a töltési gazdák-
tól elvéve egy kalocsai társaság kapta 
meg a bérletet. Ezekben az években 
kezdődött meg a mai Kiscsala kiala-
kítása. A káptalan először cselédlaká-
sokat, majd tiszti lakást építtetett és 
legvégül az uradalmi intéző számára 
is elkészítették a kúriát. Ezzel meg-

oldhatóvá vált, hogy a káptalan saját 
kezelésébe kerüljenek a csalai földek. 
Az uradalmi cselédek leszármazot-
tai ma is itt élnek. 1820-ban 49 fő, 
1900-ban már 90 fő élt Kiscsalán. Ma 
kb. 120 személy lakja, köszönhetően 
a jó infrastrukturális ellátottságnak 
(vezetékes ivóvíz, telefonhálózat, szi-
lárd burkolatú utak, közvilágítás, sze-
lektív szemétszállítás).

Az erdőgazdálkodást a káptalan 
soha nem adta ki a kezéből, sőt gon-
doskodott arról, hogy mindig hozzá-
értő ember irányítsa a munkálatokat. 
Ennek köszönhető, hogy a fakiterme-
lés összhangban állt a fásítási mun-
kálatokkal. A  futóhomok megkötése 
már akkor is fontos feladat volt. 1945 
után, az államosítás során a csalai 
erdők az állami erdészet kezelésébe 
kerültek. A  mezőgazdasági földte-
rületek a földosztás során az itt élők 
tulajdonába kerültek, akik termelő-
szövetkezeti formában gazdálkodtak 
tovább. A fejlődés útja hasonló, mint 
Császártöltésé, igaz a központosítás 
miatt idővel minden szolgáltatás a fa-
luba került (óvoda, iskola, orvosi ren-
delő, gyógyszertár, könyvtár.) Sajnála-
tos, hogy egyre kihaltabb lesz kicsiny 
településünk, mert a fi atalok számára 
nem vonzó ez a külterületi élet. Tal-
pon maradásunk záloga az itt találha-
tó természetvédelmi terület, a  Vörös- 
mocsár szépségeinek bemutatása és 
a falusi turizmus felfejlesztése lehet. 
A felgyorsult, rohanó életmód mellett 
egyre többen választják pihenésként a 

1 Bánáti Miklós: Huszonkét évtized az új hazában, Császártöltés község történeti adattára 1744-1964-ig; Kecskemét, 1967.
2 Illyés Gyula: Puszták népe; 2. old.; www.mek.niif.hu; 2011. február 24.
3 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára; Pest, 1851; 196. o.
4 Ld. 8. számú mellékletet
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természetbe való kikapcsolódást. Ér-
demes lenne erre az igényre építeni 
és így egyre több emberhez el lehetne 
juttatni szűkebb hazám, szülőföldem 
izgalmakban, érdekességekben bővel-
kedő történetét.

Helynevei5

Méhészlapos, Méhész kút:  Mé-
hész juhász-dinasztia tagjai után kap-
ták nevüket, akik hosszú éveken át 
szolgáltak ezen a környéken.

Kárászkút: Kárász nevű pásztor 
használta ezt a részt legeltetésre és 
itatásra.

Száraz kút: Ez az elnevezés is egy 
pásztorember, Száraz István emlékét 
őrzi.

Kápolnás erdő: Középcsalától 
délkeletre helyezkedik el. Nevét a 
szántáskor előkerült leletek nyo-
mán kapta. Egy valószínűsíthetően 
középkori kápolna romjai és a hoz-
zá tartozó temető pihen a földben. 
A népi hagyomány szerint egy falu is 
állt mellette. A  mondák szerint egy 
Árpád- házi herceg sírja fölé emel-
ték a kápolnát. Ennek írásos nyomát 
azonban a korábbi kutatások nem ta-
lálták sehol. Sajnos szakszerű feltárá-
sa mind a mai napi nem történt meg. 

Az „önkényes kincsvadászok” rend-
szeresen fosztogatják és félő, hogy 
teljesen tönkreteszik.

Vörös-mocsár: Nevét valószínű-
leg az itt honos gyékény buzogánya-
inak ősszel látható vöröses színéről 
vagy a fi atal tőzegtalaj vörös árnyala-
táról kaphatta.

Diófás út: Diófák által szegélye-
zett út, amely Szarkásról vezetett át 
Középcsalára.

Facskó dülő: Facskó Péter az 
1930-as években erdőőrként szolgált 
itt, az ő emlékét idézi ez a máig hasz-
nálatos elnevezés.

Lőtér dülő: Katonai lövészgya-
korlatokat tartottak ezen a részen az 
1950-es évektől egészen a rendszervá-
lásig.

Az ördögszekerek nyo-
mában…

„Az a dolgom, hogy hidat építsek a 
múlt és a jövendő között. És hogy en-
nek a hídnak a pilléreibe beleépítsek 
mindent, amit a múltból a jövendőbe 
átvinni érdemes.”6

Minden ember életében eljön egy 
olyan időszak, általában a harmin-
cas-negyvenes évei közepén, amikor 
mérleget készít az elmúlt évek esemé-
nyeiről, történéseiről. Az ilyen pilla-
natokban óhatatlanul felvetődik ben-
ne a kérdés: ki vagyok, honnan jöttem, 
merre tartok. Elgondolkodik az addi-
gi életéről, önmagáról, a  kapcsolatai-
ról, a  céljairól. A  szakirodalom ezt a 
jelenséget életközép válságnak nevezi. 
Ez az állapot azonban nem betegség, 
hanem egy lehetőség a változásra, az 
újrakezdésre, a  fejlődésre. Személyes 
tapasztalatból tudom, hiszen én ma-

5 Forrás: Vigula Sándor, Rácz János visszaemlékezései
6 Wass Albert; www.citatum.hu; 2011. április 25.

Erdősítés kapálása

Favágók a csalai erdőben
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gam is átéltem, mennyire új utat tud 
nyitni egy ilyen élethelyzet. Magán-
életi válságomban, 16 év után újra is-
kolapadba ültem és tanulni kezdtem. 
Nemcsak a tananyagot, hanem ön-
magamat, a  természeti és társadalmi 
környezetemet is. Újra felfedeztem az 
engem körülvevő természet csodá-
it, örülni kezdtem a tájnak, ahol élek, 
az embereknek, akik körbevesznek. 
A  tanultak hatására átformálódott a 
gondolkodásmódom és az értékren-
dem is. Számomra ez az útkeresés 
hozta el legnagyobb szerelmemet, 
a helytörténeti kutatást.

A  jelen zűrzavaros pillanataiban 
egyszeribe fontossá vált a múltam, 
a  gyökereim. Az elfeledett családi 

históriák, titkok újra napvilágra ke-
rültek, hogy elődeim életének felidé-
zése által megérthetővé váljon a saját 
életem, a  szűkebb és tágabb környe-
zetem, lakóhelyem története és törté-
nelme. Szerencsések azok, akiknek a 
családjukban még van kihez fordulni, 
ha a régi időkről szeretnének hallani, 
azonban mindannyiunk környezeté-
ben élnek olyan idős emberek, akik 
szívesen mesélnek a tovatűnt évekről. 
Nemcsak a családon belül kell keres-
gélni, ki kell tágítani a látókörünket 
és meg kell találni azokat az embere-
ket, akik segíteni tudnak abban, hogy 
közös múltunk emlékei által, újra el 
tudjuk helyezni magunkat a világban. 
Kutatásom során sikeresen „meg-

fertőztem” a közvetlen környezete-
met, elsősorban a családomat, de az 
ismerőseimet is. Napi beszédtémává 
lépett elő az anyaggyűjtés. Édesapám 
megkereste a szomszédságban élő 
időseket egy-egy jóízű beszélgetés-
re, édesanyám a helyi könyvtárban 
kutakodott, a  párom régi térképeket 
gyűjtött, a  fi am az interneten keres-
gélt, a  barátaim a saját családjukban 
kérdezősködtek. Az így összegyűjtött 
információk elolvasása, rendszerezé-
se és feldolgozása, kiegészítése az én 
feladatom lett. Meglepődve vettem 
észre, hogy sokkal több anyag jött 
össze, mint amennyit a jelen feladat-
hoz fel tudok használni, így megfogal-
mazódott bennem egy könyv megírá-
sának a gondolata, amelyben részlete-
sen, közérthetően és olvasmányosan 
bemutatnám szülőföldem történetét. 
Az előzetes kutatómunka során, sze-
rény számításaim szerint, közel ötven 
embert sikerült megmozgatnom a „jó 
ügy” érdekében. Függetlenül a pályá-
zat eredményétől, ezt igazi sikerként 
könyvelem el. Ezáltal bebizonyo-
sodott, hogy anyagi érdek nélkül is 
össze lehet fogni egy kis közösséget, 
csak meg kell találni azokat a célokat, 
amelyekért az emberek hajlandóak 
kibújni a „csigaházaikból”. A  mai, ro-
hanó világban még inkább szükség 
van arra, hogy az embereknek meg-
mutassuk, az igazi boldogság és öröm 
nem az anyagi dolgokban rejlik, ha-
nem az emberi kapcsolatokban, a  kö-
zösségi létben. Az ember alapvetően 
társas lény. Nem élhet csak a maga 
szűk kis világában, ki kell mozdítani 
a televízió elől, újra meg kell tanítani 
szeretni és tisztelni a szülőföldjét. El 
kell mesélni az őseink küzdelmes éle-
tét, újra fel kell szítani a közönyösség 
és fásultság hamuja alatt parázsló em-
beri érzelmeket és meg kell mutatni, 
milyen nagy dolgokra képes az ember, 
ha össze tud fogni a társaival.

„Csak a vér s a nyelv tudja összetar-
tani az embereket s a közös múlt emléke. 
Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.”7

(A  cikkben megjelent képek a 
Császártöltésen lakók és a Császártöl-
téshez kötődők által a www.császár-
töltésiek.hu oldalra elküldött képek-
ből kerültek felhasználásra.)

7 Wass Albert; www.citatum.hu; 2011.április 23.

Cséplés



49Helyi érték – hungarikum

Vigula Hajnalka

Melléklet

Csala vitéz mondája

„Átalellenben a híres homorodal-
mási barlanggal emelkedik egy sugár 
magas szikla, olyan sugár, mint egy to-
rony. Ennek a sziklának Csala tornya 
a neve.

Messze földön híres vitéz volt 
Csala. A  tatárjárás idejében ő vezet-
te a vargyasi népet a tatárok ellen. 
Egyszer azonban olyan nagy erővel 
támadtak a tatárok Vargyasra, hogy 
a népnek vissza kellett húzódnia az 
erdőbe, ottan is az almási barlangba. 
A tatárok nyomon követték a menekü-
lő népet, megszállták a barlang vidé-
két, s úgy várták, hogy majd az éhség 
kikergeti a barlangból őket.

Telt, múlt az idő, bizony már fo-
gyatékán volt az élelem. Már-már 
azon gondolkoztak, hogy kimennek 
a barlangból s kényre-kegyre megad-
ják magukat, de a tatároknak sem volt 
ám valami sok ennivalójuk. Mindent 
elraboltak az egész környéken, s  már 
messze földre kellett menniük éle-
lemért. Észrevették ezt a vargyasiak, 
s  egy vén lány mit gondolt, mit nem, 
azt a kicsi lisztet, ami még megma-
radt, hamuval összegyúrta, nagy ke-
nyeret sütött belőle, akkorát mint egy 
taligakerék. Ezt a nagy kenyeret bele-
szúrta egy hosszú rúdba, kinyújtotta 
a barlang száján, s  a tatárok szeme 
láttára jó sokáig forgatta-kerengette. 
Bezzeg, hogy a tatárok azonnal felsze-
delőzködtek s eltakarodtak a barlang 
tájáról. Hej, lett erre nagy öröm! Felké-

szülődtek a vargyasiak is, meg aznap 
haza akartak menni. Am Csala vitéz 
megállította a népet a készülődésben.

– Várjatok, atyafi ak – monda – Ra-
vasz a tatár, ne higgyünk neki! Hadd 
látom, hogy csakugyan eltávolodtak-e?

Azzal kapta-fogta magát, kiment 
a barlangból, felmászott arra a magas 
sziklára, felállott a tetejére, úgy nézett 
végig az erdőn, meg azon túl is. Látta 
az erdővidéki falvakat, és híre-pora 
sem volt a tatároknak. Nagy örömé-

ben hirtelen megfordult a barlang fele, 
de csak annyit kiálthatott:

– Nincs már tatár, indulhatunk!- 
Abban a pillanatban lefordult a szikla 
tetejéről, s szörnyű halálnak halálával 
halt meg.

Nagy jajszóval, keserves sírással 
temették el Csala vitézt a vargyasiak. 
Még ma is emlegetik a nevét, s nem fe-
lejtik el soha, mert a sziklát, melynek 
tetejéről leesett, Csala tornyának hív-
ják ma is.”8

8 viziboszorkany.honlapepito.hu; 2011. április 23.

RÁCZ-VIGULA HAJNALKA: 1972. május 8-án születtem Kecelen. A felhőtlen gyermekkoromat Császártöltésen töltöttem, majd Kecske-
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Hirmann Gyuri bácsi a középcsalai határban
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Torjákné Nyegota AlexandraTorjákné Nyegota Alexandra

Ifj úsági klubok Nógrád megyében
Egy kutatás tapasztalatai

Ifj úsági klubok 
 generálása

A  2014-es év őszi időszakának 
kiemelkedő eseményei a két Nógrád 
megyei településen a három-három 
alkalommal megrendezésre került 
ifj úsági klubok, a  települések és kör-
nyékein élő fi atalokból álló rögtönzött 
közösségek létrehozására. A  klubok 
ötlete és megvalósítója Józsa Viktória, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet Nóg-
rád megyei irodájának egyik megyei, 
módszertani referense. Célkitűzé-
sei közé tartozik a fi atal generációk 

„megmozdítása”, hogy hozzájárulhas-
son az ifj úság szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez. Az ő szakmai tevékeny-
ségét támogatom, nyújtok számára 
rendszeresen segítséget a napi tevé-
kenységek során, és az ő lelkesedésé-
hez csatlakoztam tavaly szeptember-
ben, hogy közös erővel hatékonyabb 
munkát végezhessünk.

Az ifj úsági klubok alkalmával pén-
tek és szombat délutáni időpontokban, 
többek között interaktív előadásokon, 
playback színházban, akadályverse-
nyen vehettek részt az érdeklődők, 
ahol a mindennapi életben haszno-
sítható ismereteket sajátíthattak el. 
A kulturális koordinátorom és én úgy 
gondoltuk, ez a program igazán akkor 
érheti el a célját, ha visszaigazolást ka-
punk az eddigi munkánkról. Én kap-
tam azt a feladatot, hogy kérdőíves le-
kérdezést készítsek az egyes alkalma-
kon résztvevőkkel. Annak érdekében 

hoztam létre tehát ezt a nem túl nagy 
volumenű kutatást, hogy a jövőbeni 
ifj úsági klubokon minél változatosabb, 
minél színesebb programokkal tudjuk 
várni az érdeklődő fi atalokat.

Amint tapasztaltuk, nagyon nehéz 
a XXI. századi fi atalságot „kitessékel-
ni” a szobájából, kiszabadítani őket az 
Internet és a közösségi oldalak egyre 
nagyobb méreteket öltő hálójából. Ami 
régen természetes volt, az ma már csak 
emlék marad. Nem sok bicikliző, ban-
dákba összegyűlő, önfeledt fi atalt lá-
tunk. A települések utcái szinte üresek, 
aki pedig van olyan lelkes, hogy meg-
próbál mindezek ellen tenni, kétkedő 
tekintetekbe botlik. Akár kudarc is 

övezheti munkáját, ahol már túlzott te-
ret kapott a média. Nem vagyok inter-
net és televízió ellenes tüntető, hiszen 
én is napi szinten használom a média 
csatornáit, mindezek ellenére úgy gon-
dolom, már kisiskolás korban tanítani 
kellene az audiovizuális eszközök kö-
vetkezetes használatát, fel kellene vá-
zolni az internet böngészésének jó és 
rossz oldalát a gyerekeknek. Meg kell 
ismerkedniük a függőség fogalmával, és 
ami a legfontosabb, meg kell tanulniuk 
kommunikálni, ugyanis nagyon sok 
problémának ez az alapvető forrása.

Az ifj úsági klubok, amelyek már 
megvalósultak, nagyon jó alkalmat 
adtak arra, hogy felismerjük, mire is 

Vágvölgyi Zoltán, közlekedési életvédelmi szolga (KÉSZ) baleset-megelőzési előadása
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van igény a fi atalság körében. Nógrád 
megyében, 2014 őszi időszakában két 
településen, összesen hat alkalommal 
valósult meg klubfoglalkozás, Ka-
rancsberényben és Szurdokpüspöki-
ben. Az ifj úsági klubok témái és prog-
ramjai a következők voltak:

• 2014.09.05. Karancsberény – 
Baleset-megelőzési és Önismereti 
előadás

• 2014.09.13. Szurdokpüspöki – 
Godó Anna: „Add önmagad”

• 2014.09.19. Karancsberény – 
A Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egye-
sület bemutatkozása – Baleset-meg-
előzési előadás

• 2014.09.26. Szurdokpüspöki – 
Dudás Erika – Bolla Gyula – „A telje-
sítményorientált világ elvárásai”

• 2014.10.03. Karancsberény – 
ERASMUS+ tájékoztató

• 2014.10.18. Szurdokpüspöki – 
Pepita Playback Színház – „Érzéke-
nyítő workshop – munka, munkake-
resés, munkába állás”

Minden település más, más a fi -
atalság összetétele, az érdeklődés, az 
aktivitás. Ez látszik a két ifi  klubból 
levont tapasztalatokból is. Minden-
képpen érdemes folytatni az elkezdett 
munkát, hiszen van rá igény. Kell a fi a-
taloknak egy közösségi tér, egy-egy al-
kalom, amikor barátok és ismeretlenek, 
együtt, közösséget alkotva, együttmű-
ködésben, összehangolt munkát vé-
gezve, informális módon tanulhatnak. 
Olyan ismeretek átadását kell megcé-
lozni, amelyeket a mindennapi életben 

tudnak hasznosítani. Ismerjük a gyer-
meki tulajdonságot: a  kötelező elleni 
lázadó magatartást, mely igen jellemző 
körükben! Ezek a foglalkozás jellegű 
délutánok egyáltalán nem kötelező 
jellegűek, annál inkább az érdeklődés 
felkeltésére irányulnak.

Két járás, két település, 
egy közösség

Kérdőíves felmérést végeztem, két 
településen összesen 26 fővel, amely-
ből a következő következtetéseket 
tudtam levonni. Mindenképpen sze-
rettünk volna visszajelzéseket kapni 
a munkánkról, jónak, elfogadható-
nak vélik-e a résztvevők az ifj úsági 
klubokat, vagy esetleg rossz irányba 
haladunk. Úgy gondoltam, hogy köz-
vetlenül a gyerekektől, fi ataloktól kell 
ezt megtudni, így a kérdőív az egyes 
klubokon résztvevőknek készült, ve-
lük valósult meg azok kitöltése. Főbb 
momentumok, melyek a kérdőívben 

szerepelnek: Annak érdekében, hogy 
megállapítsam, a kitöltő mely klubon/
klubokon vett részt, egy táblázatot 
készítettem, az esemény neveivel, 
időpontokkal, helyszínekkel, melye-
ken bejelölhetik, mely alkalmakon 
voltak jelen. Megkérdeztem,

• ..hogy honnan hallott a progra-
mokról?

• ..hogy elégedettek-e az előadók-
kal, a programokkal?

• ..hogy szívesen vettek-e részt a 
klubokon?

• ..hogy máskor is szívesen elmen-
nének-e?

• ..hogy szeretnének-e még több 
alkalmat a jövőben?

• ..hogy szeretnék-e ha több hely-
színen valósulnának meg ifi  klubok?

• ..hogy másokat is buzdítaná-
nak-e az egyes alkalmakra?

• ..hogy érdekelték-e őket az elő-
adások témái?

Majd ezeket a kérdéseket újra 
feltettem, hasonló módon, az adott 
ifj úsági klub alkalomra vonatkozóan, 
hogy ne csak egy hozzávetőleges ké-
pet kapjak az ifj úsági klubok összessé-
géről, hanem konkrét foglalkozások-
ról tudjak következtetéseket levonni. 
Mindemellett kíváncsi voltam arra, 
hogy milyen típusú előadásokat hall-
gatnának szívesen, valamint milyen 
típusú programelemek megvalósítá-
sára fordítsunk több időt. A  kutatás 
ötletének alapja tehát a minőség ja-
vításának célkitűzése, és szerettünk 
volna mélyebben belelátni a fi atalokat 
otthon tartó okok és miértek végelát-
hatatlan kérdéseibe. Az alábbi megál-
lapításokra jutottam:

A  nemek arányát tekintve 16 lány 
és 10 fi ú vett részt a kutatásban. Ko-
rábbi kutatásaimból kiindulva elmond-
hatom, hogy felnőttképzési, illetve köz-
művelődési programokban jellemzően 
több nő vesz részt, mint férfi , minden Godó Anna csoportos és egyéni foglalkozásokra buzdította a fi atalokat

Egy csoportkép az ifj ú karancsberényi biciklistákkal
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korosztályban. Több célcsoportot 
megcélzó alkalmakat összevetve az 
életkor a 9 évestől egészen 26 évig ter-
jed. Az egyes klubokon jelen lévő fi ata-
lok életkora tükröt mutatott arra, mi-
vel is lehet megragadni az eltérő kor-
osztályi csoportokat. Több ifi  klubon 
szülők is részt vettek, aktívan, mint a 
többiek. Volt olyan, aki nem is sejtet-
te, milyen is lesz valójában az általa hitt 
programelem: a playback színházi elő-
adás alkalmával az egyik látogató édes-
anyja azt gondolta, csak megnéznek 
egy színdarabot a lányával valamely 
társulat előadásában, majd hazamen-
nek. Meglepetésére ők maguk váltak 
rögtönzött színészekké, mellyel aka-
dálytalanul tudott azonosulni.

Lakóhely szempontjából egy fő 
kivételével mindenki helyi lakos volt, 
ami azt jelenti, hogy a karancsberényi 
és a szurdokpüspöki ifi  klubon is az 
adott településen élő fi atalok tették 
tiszteletüket a programokon. A  kitöl-
tők között nem találkoztam olyannal, 
akik településenként mind a három 
alkalmon részt vett volna. Összessé-
gében Szurdokpüspökiben többen 
voltak jelen, mint Karancsberényben. 
Utóbbi településen csupán 2 fő volt, 
aki az első és a második klubon is 
részt vett, még Szurdokpüspökiben 
foglalkozáson 3 fő jelezte, hogy több-
ször is megjelent a foglalkozásokon. 
A  legtöbb fő az utolsó 2014.11.18-i 
klubon volt Szurdokpüspökiben. Ta-
pasztalataim alapján megállapítot-
tam, hogy a program címválasztása 
kiemelkedő jelentőségű. Legyen frap-
páns, fi gyelemfelkeltő, nem túl hosszú, 
de nem is túl rövid, vagyis meg kell 
találni a kulcsot ahhoz, mi is vonzza 
közösségbe a fi atalságot. Ehhez per-
sze elengedhetetlen a fi gyelemfelkeltő 
téma és/vagy előadó kiválasztása.

Fontos, hogy milyen csatornákon 
keresztül juthatnak az információkhoz. 

Arra a kérdésre, hogy honnan hallot-
tak a programokról, a  legtöbb válasz 
az volt, hogy felhívták rá a fi gyelmü-
ket. Nagyon kevesen, alig 3 fő szerzett 
tudomást az iskolából, a  tanáraiktól. 
A kérdőívekből kiderült, hogy hasznos 
és célravezető lehetne, ha a helyi általá-
nos, illetve középiskolákat bevonnánk 
az információterjesztésbe, mint köz-
vetítő eszközt, így a legtöbb gyerekhez, 
fi atalhoz eljutnának a hírek és talán a 
jövőben többen szeretnének részt ven-
ni az ilyen típusú programokon.

A  kutatásból kiderült, hogy ösz-
szességében a résztvevők elégedettek 
voltak az előadókkal, a  témákkal és 
a programokkal, melyeket 1-től 5-ig 
terjedő skálán értékelhettek a kitöl-
tők. A  legtöbb válaszadó ötöst adott 
az alábbi meghatározásra: Jó lenne, 
ha több helyen lennének ifi  klubok. 
A  következő meghatározások már 
összességében csak 4-est kaptak, mi-
szerint szívesen vettek részt az ifi  klu-
bokon, máskor is szívesen elmennek, 
szeretnének még több alkalmat, má-
sokat is buzdítanak a részvételre, illet-
ve érdekelték őket az előadások témái.

A válaszadók úgy gondolták, hogy 
több időt kellene fordítani a szabadtéri 
programok, sporttevékenységek és já-

tékos vetélkedők szervezésére. Ezeket 
a válaszokat főként a tízes éveik elején 
járó gyermekek adták, akik a biciklis 
akadályversenyen vettek részt. Ter-
mészetesen korosztályonként eltérő 
az érdeklődés, így az egyes alkalmakat, 
témaválasztást is ennek a tudatában 
lehetne besorolni és megszervezni. 
Arra a kérdésemre, hogy milyen típusú 
előadásokon szeretnének részt venni, 
az önismereti és a munkakereséssel 
kapcsolatos témák kapták a legtöbb 
szavazatot. Emellett elég sokan nem 
adtak választ erre a kérdésre. Ők a fent 
említett alsóbb korosztály képviselői.

Érdekes visszajelzéseket kaptam 
azon kérdéscsoportokban, amikor 
külön próbáltam megfejteni, hogy 
az egyes klubfoglalkozások alkalmá-
val hogyan is érezték magukat azok 
a fi atalok, akik jelen voltak az adott 
ifj úsági klubokon. Az első kérdésben 
ketten jelezték azt vissza, hogy az első 
karancsberényi alkalmon ott voltak, 
az utóbbi kérdést pedig, amely szin-
tén az első ifi  klubra vonatkozott, már 
4-en is kitöltötték. Ezekben a kérdés-
csokrokban arra voltam kíváncsi, ho-
gyan is érezték magukat, értékesnek 
tartják-e az elhangzott ismereteket, 
elmennének-e máskor is ilyen elő-
adásra. Szintén egy-egy skálát készí-
tettem a meghatározások számára. 
A  legcélravezetőbb az 1-től 5-ig ter-
jedő skála, amely a legpontosabban 
képes megmutatni nekünk a pozitív, 
illetve negatív érzelmek viszonyát.

A  második karancsberényi alka-
lom kérdéseit már 10-en töltötték ki. 
Ez volt a baleset-megelőzésről szóló 
előadás és a kerékpáros akadályver-
seny, melyet szemmel láthatóan na-
gyon élveztek a körülbelül 9-14 éves 

Dudás Erika pszichológus, munkahelyi szakpszichológus, tréner, illetve Bolla Gyula 
tréner interaktív csoportos foglalkozása vonzotta a kíváncsi tekinteteket és füleket

A kiváló hangulatról a kerékpáros akadályverseny gondoskodott 
a második karancsberényi ifj úsági klubon
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fi atalok. Lendületes, vidám, szabadté-
ri program egy olyan felnőtt vezetésé-
vel, aki igazán jól értett a gyermekek 
nyelvén, tudta, mitől fogják magukat 
nagyon jól érezni. A visszajelzésekből 
is kitűnt ugyanez, minden meghatá-
rozásra az egytől ötig terjedő skálán 
4-essel, és 5-össel válaszoltak a kitöl-
tők, amely egyértelműen mutatja a 
péntek délutáni program sikerét.

Az utolsó délutánon résztvevők 
száma viszonylag alacsony volt Ka-
rancsberényben, ez inkább már a hú-
szas éveit megközelítő, vagy azt meg-
haladó, vállalkozó szellemű és kaland-
vágyó fi atalok számára lehetett volna 
érdekes információközvetítő előadás 
az ERASMUS+ lehetőségeiről.

Szurdokpüspökiben az utolsó ifi  
klub alkalmával három olyan fi atal 
is volt, aki az előző kettő klub vala-
melyikén már részt vett. Csupa ötöst 
jeleztek vissza, egy-két kivétel akad 
csupán, de hármas alatt senki sem ka-
rikázott semmit Szurdokpüspökiben. 
Az utolsó playback színházi előadá-
son a jelenlévő 24 főből 15 fő töltötte 
ki a kérdőíveket, ahol szintén kiváló 
hangulatról és csupa ötös visszajelzé-
sekről számolhatok be.

Generációk

Nagyon jól megmutatkozott az 
őszi időszak legutolsó ifj úsági klubja 
alkalmával a generációk közötti kü-
lönbség. Ugyanis az egyik lány édes-
anyja is részt vett, aki nyitott és érdek-
lődő volt, nem félt megnyilvánulni. Sa-
ját tapasztalataimból kiindulva mond-
hatom, ahogy az életkorban haladunk 

lefelé, a  fi atalságot egyre inkább a 
zárkózottabb magatartás, az önmagát 
túlzottan kitárni nem merő jellem-
vonások jellemzik. A  megnyilvánulás, 
mint a kommunikáció elengedhetetlen 
eszköze, egyáltalán nem megy. Ráeről-
tetni senkire nem lehet semmit.

Nagyon jól látható volt ez az 
utolsó ifi  klubon, ahol aktívan részt 
kellett volna venni a játékokban. Ad-
dig nem is volt vele probléma, amíg 
nem kellett megszólalni. De amikor a 
playback részhez értünk, szinte senki 
sem akart kimenni és játszani, ami az 
egésznek a lényege lett volna, két és 
fél óra bemelegítést követően sem ol-
dódtak fel annyira, hogy ki merjenek 
állni a többiek elé.

Természetesen mindig vannak 
kivételek, ott sem volt másképp. Ké-
sőbb fog ez a jelenség megmutatkozni, 
továbbtanulás esetén vagy a munka 
világában. Sokkal könnyebb lenne, ha 
kisiskolás korban elkezdenék hozzá-
szoktatni a gyerekeket a szóbeli meg-
nyilvánuláshoz. Ezért tartom kiváló 
ötletnek a kompetencia alapú oktatást, 
mely már első osztályos kortól „rá-
kényszeríti” a gyerekeket egy közösség, 
az osztálya előtti előadásra, feleletre.

Meg kell találni, fel kell kutatni és 
el kell érni, hogy legyen igény a köz-

művelődési tartalmú programokra! 
Reméltem, hogy a kérdőíves kutatá-
som által olyan lényegi információkat 
osztanak meg velem a fi atalok, ame-
lyekből tanulhatunk. Még jobban re-
méltem, hogy lesz önálló véleményük, 
és igen is leírják mit szeretnének, mi 
nem volt elég jó, min kellene változ-
tatni. Nem kevés üres helyet hagytam 
a kibontakozásra, de legnagyobb saj-
nálatomra csak pár javító szándékú 
kritikát olvastam vissza a kérdőívek-
ből. Ezek közül az egyik az időpontvá-
lasztásra vonatkozott.

Úgy vélik, hogy ezeket az alkalma-
kat inkább a nyári időszakra kellene 
szervezni, amikor a gyerekek otthon 
vannak, nincsenek elfáradva a min-
dennapos iskola által. Péntek délután 
már azért nem a legideálisabb, mert 
akkor már mindenki siet haza az isko-
lából. A szombat már valamivel jobb, 
de akkor jönnek a családi programok, 
a pihenés és a tanulás. A másik, hogy 
estébe nyúló programokat sem érde-
mes, ugyanis gondolni kell arra, hogy 
mikor érnek haza a tízes éveik elején 
járó gyerekek, aggódnak értük a szü-
lők, lehet olyan, hogy a legközelebbi 
klubra már el sem engedik őket. Kö-
vetkezik annak a ténynek a megfo-
galmazása, miszerint a gyerekek nem 
képesek huzamosabb ideig fi gyelni. 
A  „kötött” előadások nem érdeklik 
őket, sokkal inkább az aktív, mozgá-
sos sporttevékenység vonzza az ifj a-
kat. Volt olyan javaslattétel is, amely 
szerint szabadtéri játékok, séták kel-
lenének a klubokon. Több észrevétel 
legnagyobb sajnálatomra nem volt, 
pedig ebben az utolsó kérdésben bíz-
tam a legjobban.

Remélem, hogy ezzel a kutatással 
elérem a célom, sikerül a jövőben mi-
nél változatosabb programokat meg-
valósítani, a  fi atalság minél nagyobb 
arányát megmozgatni, hogy átérez-
hessék, átélhessék a közösségi progra-
mok nyújtotta élményeket.

A „playback” szó magyarul visszajátszást jelent. Nincs előre megírt darab, így az 
előadáson jelen lévők aktuálisan elmondott történeteit jelenítették meg a fi atalok

TORJÁKNÉ NYEGOTA ALEXANDRA vagyok, a  II. Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram keretein belül kaptam meg életem első állását. Nógrád megyében, Salgótarjánban 
születtem, Mátranovákon nevelkedtem, és jelenleg is e településen élek a férjemmel, aki-
vel idén nyáron kötöttünk házasságot. Főiskolai éveimet Egerben töltöttem, az Eszterhá-
zy Károly Főiskola, Andragógia BA szakos hallgatójaként. 2014 nyár elején diplomáztam, 
majd rövid időn belül én is csatlakoztam a Közfoglalkoztatási programhoz. Tanulmánya-
im, illetve szakmai gyakorlataim alkalmával szereztem némi tapasztalatot a közművelődés 
területén, így ezt munkám során kamatoztatni is tudtam a Nemzeti Művelődési Intézet 
Nógrád megyei irodájában, mint szakmai asszisztens.
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Az élet szele fújt oda…
Beszélgetés dr. Széman Péterrel, az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület elnökével

K. K.: Egy esztendeje választották 
meg dr. Széman Péter tüdőgyógyász 
főorvost a történelmi Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület elnökévé. 
Hogyan történt?

Sz. P.: Nem ejtőernyősként érkez-
tem. Hosszú, 25 éves előzménye van. 
Orvosként dolgoztam a Partiumban, 
Szilágysomlyón, és mindenféle szer-
vezeti háttér nélkül már a kórházban 
szerveztem képzőművészeti kiállí-
tásokat, író-olvasó találkozókat stb. 
1992-től pedig, amikor létrehoztuk 
a Báthory István Alapítványt, civil 
szervezeti elnökként tevékenyked-
tem. Az ottani munkám alapján ja-
vasolt először Muzsnay Árpád, majd 
Kötő József és Dáné Tibor Kálmán1 az 
EMKE elnökségébe. Meglepetésként 
ért és óriási jelentősége volt számom-
ra, mivel ismertem a múltját, akárcsak 
a másik híres történelmi civil szer-
vezetnek, az Erdélyi Múzeum-Egye-
sületnek2. A  rendszerváltozás utáni 
újraalapításban mindkettőnél részt 
vettem, az EMKE alapszabályzatá-
nak megírásában is segítettem Dávid 
Gyulának3 és Kötő Józsefnek. Kijár-
tam a bejegyzést az adóhivatalnál, így 
kaptuk meg az adószámot. Nyüzsög-

tem, hogy így fogalmazzak, hiszen 
1989-ben lehetőség nyílt a cselekvés-
re – ahogy korábban semmi –, ak-
kor hát tegyük a dolgunkat, mindent, 
amit csak lehet. 2008-ban lettem el-
nökségi tag. Tavaly pedig az akkori 
elnök, Dáné Tibor Kálmán megpá-
lyázta a kolozsvári Művelődés című 
folyóirat főszerkesztői állását, mert 
Szabó Zsolt4 nyugdíjba vonult. Mi-
vel összeférhetetlen az EMKE elnöki 
és a Művelődés főszerkesztői posztja, 
szükség volt egy ügyvezetőre, meg is 
bíztak. Majd egy rendkívüli közgyűlés 
keretében megkaptam a bizalmat a 
civil szervezetektől és a közgyűléstől, 
ekkortól tekintettem magam teljes 
jogú elnöknek. Az első ciklusom nem 
egészen háromévnyi lesz, mivel nincs 
értelme felborítani a választási rendet, 
utána térünk vissza a rendes kerékvá-
gásba, a négy évenkénti ritmushoz.

K. K.: Hogyan éled meg azt a tényt, 
hogy kiváló elődök után egy 1884-ben 
létrehozott, nagy múltú szervezet ve-
zetőjének választottak meg?

Sz. P.: Szerénységgel kell fogadni, 
elfogadni, hogy ilyen fordulatot ho-
zott az élet, a  Jóisten lehetőséget te-
remtett arra, hogy dolgozhassak. S ha 

egy ilyen nagy múltú civil szervezet-
ben, ahhoz fel is kell tudni nőni.

K. K.: Mi az EMKE történelmi tel-
jesítménye?

Sz. P.: Erdély a kiegyezésig lénye-
gében önálló osztrák tartomány volt, 
jogilag semmi köze sem volt Magyar-
országhoz. Igyekeztek is messzire el-
kerülni, kivéve a 1848-as időszakot. 
Budapest, illetve a magyarországiak 
szemében bizonyos fokig egy gazdag 
provincia volt, ahol vannak bányák, 
vannak természeti kincsek, amire le-
het ipart telepíteni, vasutat építeni. 
De a kultúrára ez nem sugárzott ki. 

1 Muzsnay Árpád (1941.) tanár, újságíró, az EMKE alelnöke, a Partiumi Régió képviselője. Dr. Kötő József (1939–2015.) szín-
háztörténész, az EMKE főtanácsosa, korábbi elnöke, volt államtitkár. Dáné Tibor Kálmán (1954.) tanár, a Művelődés című 
folyóirat főszerkesztője, az EMKE korábbi elnöke.

2 http://www.eme.ro/index.jsp
3 Dávid Gyula (1928.) irodalomtörténész, szerkesztő, az EMKE tiszteletbeli elnöke, korábbi elnöke
4 Szabó Zsolt (1946.) irodalomtörténész, szerkesztő, a Művelődés című folyóirat korábbi főszerkesztője



55

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kárpát-medencei beszélgetések

Kálóczy Katalin

Az Erdélyben élő más nemzetiségű 
értelmiségiek – elsősorban a németek 
és a románok – hamarabb felébredtek 
és a magyaroknál sokkal hamarabb 
kiépítették az érdekvédelmi szerve-
zeteiket. A románok az Astrát. A né-
meteknek Nagyszebenben volt kultu-
rális szervezetük, amely gazdasággal 
is foglalkozott, mert tudták, hogy a 
kultúra gazdasági háttér nélkül nem 
működik. Sőt, még a szlávoknak is 
megvolt Szentpétervárról a maguk 
érdekvédő és nemzetvédő szervezete 
Erdélyben. A  magyaroknak azonban 
nem. Ám felismerve a szükségességét, 
1874-ben felhívást tettek közzé egy 
ilyen funkciójú egyesület létrehozásá-
ra. A korabeli polgárosodó réteg és a 
középosztály, illetve az erdélyi arisz-
tokrácia egy része gondozta azt a fo-
lyamatot, amelyhez hasonló 1858-ban 
ment végbe, annak eredményekép-
pen született meg az EME, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Mikó Imre5 veze-
tésével. 1874 karácsonyában hozták 
meg a döntést a szervezet létrehozá-
sáról, megválasztottak egy bizottsá-
got, kidolgozták az alapszabályzatot, 
és 1875. április 12-én – mely napot 
az utóbbi években az EMKE az er-
délyi közművelődés napjának nevez 
(reméljük, hogy a köztudatba előbb-
utóbb be fog kerülni) – megalakult az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület, az EMKE. Bejegyezték, meg-
választották az első tisztségviselőket. 
Kivételes szerencseként olyan szemé-
lyek álltak az ügy mellé, mint például 
Kún Kocsárd gróf6, aki földbirtokos 
volt, és 1700 kataszteri holdat ajánlott 
föl az új egyesületnek, aminek óriási 
jelentősége volt. A vezetőségválasztás 
időszakában az EMKE már hatalmas, 
86.500 korona vagyonnal és 21 me-
gyei, városi és járási fi ókválasztmány-
nyal rendelkezett. Célul a testvéri ér-
zés fejlesztését tűzték ki Erdély lako-
sai közt, amelynek eszközét kulturális 
és közgazdasági intézmények létesíté-
sében és támogatásában jelölték meg 

– elsősorban a magyar értékek ápolása 
érdekében. A  cél 130 év eltelte után 
ugyanolyan időszerű… Együtt élünk 
a románokkal, németek, sajnos, már 
gyakorlatilag nincsenek. Egyszers-
mind védeni kell a magyarságot és elő 
kell segíteni a magyarság kulturális és 
gazdasági felemelkedését.

K. K.: Melyek a különbözőségek a 
19. század végi és a mai EMKE célja, 
eszközei között?

Sz. P.: A  legnagyobb különbség a 
vagyon hiánya. Mit tett lehetővé ak-
kor a vagyon? Az írástudatlanság na-
gyon komoly gond volt. (Ma szép las-
san megint fölmerül, mert kézírással 
egyre kevesebb gyerek tud írni.) Ezért 
az EMKE elemi iskolákat hozott létre, 
amelyeket később átadott a magyar 
államnak, de a létrehozás, a  megala-
pítás az ő nevéhez fűződik. Óvodá-
kat létesített, mert nemigen voltak. 
Ezek az intézmények a műveltséghez, 
a  kultúrához vezető utat szegélyez-
ték. Jelentőségük óriási volt! De mel-
lettük – ma már különösnek hangzik 

– az EMKE vasúti hidat is építtetett. 
A  tüdőbetegség széles körben pusztí-
tott abban az időben. Az EMKE saját 
birtokán, Algyógynál szanatóriumot 
hozott létre a tüdőbetegek számá-
ra. A  Maroson át vezetett oda az út, 
ezért az EMKE vasúti hidat építtetett 
rá, amely ma is működik. Később át-
adta a MÁV-nak, majd – mint állami 
vagyon – a román vasúttársaság tulaj-
donába került. A szanatórium ma az 
IKE7 kezében van, különböző táboro-
kat szerveznek ott. De az első székely 
földműves iskolát is az EMKE hozta 
létre.

K. K.: A hatósugara egész Erdélyre 
kiterjedt?

Sz. P.: Igen. Bár a Partium inkább 
Debrecen felé orientálódott, de Nagy-
várad, illetve Szatmárnémeti is erős 
központoknak számítottak. A  föld-
műves iskolák Közép- és Dél-Erdély-
ben, illetve a székelységben is lét-
rejöttek. Mai kifejezéssel agráripari 

főiskolákként kell elképzelni őket. 
A  hagyományokra épülő mezőgazda-
sági termelés helyett a tudatos, haté-
kony gazdaképzés eredményeképpen 
korszerű gazdálkodás jött létre. Az 
iskolák még a két világháború között 
is működtek. De ha úgy tetszik, az 
EMKE hatósugara Magyarországra 
is elért. Budapesten a Váci utca 55. 
szám alatt létesített egy EMKE kollé-
giumot, amely 80 erdélyi magyar nö-
vendéknek adott helyet: műegyetemi 
és felső szakiskolai tanulók vétettek 
fel, ingyen vagy mérsékelt fi zetés mel-
lett. Tehát nem elvártuk, mint most, 
a  mai helyzetben, hogy a magyar ál-
lam létesítsen kollégiumot Erdélyben 
a diákok számára, hanem az EMKE 
létesített egyet Budapesten az erdélyi 
hallgatóknak, hogy olcsón és köny-
nyebben tudjanak tanulni.8

K. K.: Mi sugárzik a kor fényéből 
most rád?

Sz. P.: Sajnos elég kevés. Az eltelt 
évtizedek alatt megkopott a fény, ezt 
nagyban elősegítette az impériumvál-
tás és a hosszú betiltás. Feladatom-
nak tekintem például azt is, hogy az 
egyesület nevét újra ismertté tegyem 
széles körben. A  civilek, a  civil szer-
vezetek pontosan tudják, mi az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egye-
sület, hiszen sok segítséget kaptak és 
kapnak tőlünk. De nincs eléggé jelen 
a köztudatban. Ezért neveztem be ta-
valy az EMKÉ-t standdal – első ízben 

– a Kolozsvári Magyar Napokra. Idén 
is megjelenünk, továbbá nyílt napot 
rendezünk a Szabédi Emlékházban9, 
hogy megtekinthetők legyenek a ná-
lunk lévő irodalmi hagyatékok, kéz-
iratok. Népszerűsítő játékokat szer-
vezünk.

1948 és 1990 között nem mű-
ködhetett az egyesület. A  rendszer-
változás után pedig nehezen alakult 
újjá. Be kellett bizonyítani, hogy ez 
nem egy újonnan létrehozott szerve-
zet, mert jogfolytonosság nélkül még 
a levéltárunkat sem kérhetjük visz-

5 Gróf hídvégi Mikó Imre (1805-1876.) államférfi , művelődés- és gazdaságpolitikus, történész, Erdély „Széchenyije”
6 Kún Kocsárd, gróf (Algyógy, 1803. jún. 25. – Szászváros, 1895. jan. 11.): földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési kép-

viselő, az EMKE egyik alapító tagja
7 Erdélyi Ifj úsági Keresztyén Egyesület: http://www.ike.ro/
8 Az adatok fő forrása Sándor Józsefnek a 25 éves EMKE évfordulóra írt főtitkári jelentése. Amúgy az EMKE 1948-ban Bu-

karestbe elhurcolt levéltárát három éve visszahozták Kolozsvárra, az állami levéltárba. De azon a címen, hogy nincs feldol-
gozva, nem lehet kutatni. Időnként erőfeszítéseket tesznek, hogy visszakaphassák saját iratanyagaikat. A  főtitkári jelentés 
könyvben maradt meg, és az EMKE virágkorát idézi föl.

9 Szabédi László (1907-1959.) költő, műfordító emlékháza, amelyet családja ajándékozott az EMKÉ-nek. Irodalmi hagyatékok 
kutatóhelye s az EMKE elnökségének székhelye.
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sza, nemhogy egyéb vagyontárgyakat. 
Erdélyben akkor még egységes volt 
a magyarság, normális és magától 
értetődő volt, hogy a politikum, az 
RMDSZ segítségével hozzuk létre 
az EMKÉ-t 1991-ben. 1885-86-ban 
csodálatosan gyorsan: hónapok alatt 
építették ki az intézményrendszert. 
1991-92-ben ez nem volt ennyire 
egyszerű. A  kétszeri rendszerváltás 
is ránk nehezedett: Románia, aztán a 
szocializmus. Fantasztikus volt, hogy 
az EMKE e sokkal ellenségesebb kö-
zegben építkezett és mindenütt se-
gítette a civil szervezetek létrejöttét. 
Az RMDSZ művelődéspolitikáját is 
az egyesület fogalmazta meg, léptet-
te életbe, indította el. Megszülettek 
a magyar házak, amelyekből ma már 
több mint negyven van. Önerőből 
nem lettünk volna képesek rá, hiszen 
nem volt vagyonunk. (Nagyon nagy 
segítséget kaptunk az akkori Illyés 
Közalapítványtól.)

K. K.: Mi a magyar ház?
Sz. P.: Az adott településen, ki-

sebb falvakban vagy városokban 
olyan épület, amelyben minden ma-
gyar közéleti vagy kulturális szereplő 
helyet kap, helyet kaphat. Ott mű-
ködhessen az RMDSZ, ha kell, ott 
tevékenykedhessék a magyar civil 
szervezet, a  cserkész-szövetség. Ott 
lehessen programot lebonyolítani, 
minimális költségráfordítással, tehát 
a magyar szervezeteknek az otthona, 
alkalmi, eseti programoknak pedig a 
helyszíne.

K. K.: Kik dolgoznak a magyar há-
zakban?

Sz. P.: Ahol lehetőség kínálkozott 
az önállóságra, a  sikeres programok, 
az eredményes működés kitermelt 
egy gárdát, akik ma már fi zetett alkal-
mazottak, ebből élnek. Ahol ez nem 
valósult meg, ott a civil szervezetek 
gondozzák a házakat, több az ön-

kéntes. Az EMKÉ-t ugyan támogatja 
a magyar állam, de nem olyan mér-
tékben, hogy a magyar házakat fenn-
tarthassuk belőle. Örvendünk, ha a 
mi két kolozsvári házunkat10, ben-
ne az irodánkat, a  szűkebb EMKÉ-t 
működtetni tudjuk Kolozsváron be-
lül. Ehhez kapunk még támogatást a 
Communitastól11, amelynek mértéke 
napjainkban valamelyest meghaladja 
a magyar állami segítséget. Egyszó-
val a magyar házak az utóbbi időben 
elestek bizonyos jövedelmi forrástól. 
De megvannak a rendszerek, a  leg-
több magyar ház jól működik, például 
a politikum segítségével. Sok helyen 
az RMDSZ képviselői, szenátori iro-
dái ezekben a házakban kaptak helyet, 
ami nagyon kedvező, mert azoknak 
a költségét a román szenátus vagy a 
román képviselőház fi zeti. Máshol a 
demokrácia-központok működnek 
bennük. Vannak az EMKÉ-hez kö-
tődő más szervezetek is. Létrejöttük 
módjára a régi EMKE idejében is 
számos példa akadt. Már 1910 előtt 
is kiváltak az EMKÉ-ből országos 
szervezetek, közülük a leghíresebb az 
Erdélyi Kárpát Egyesület12. 1918 előtt 
több mint 60 menedékháza volt, töb-
bek között például a tordai-hasadéki 
menedékház.

Ugyanilyen módon vált ki az 
egyesületből a Magyar Írók Ligája 
még 1918 előtt. Az újjáalakulás utáni 
korszakban hasonló folyamat zajlott 
le: sorra alakultak meg az országos 
szövetségek, társaságok. A Romániai 
Magyar Dalos Szövetség13 például az 
EMKÉ-n belül jött létre, most önálló 
szakmai szövetség – mindkét jelző 
nagyon fontos –, az EMKE társszer-
vezete. Ugyanez a története a Ro-
mániai Magyar Népművészeti Szö-
vetségnek14 is. Amikor a Kárpát-me-
dencéről beszélünk, sokszor nehezen 
értik meg, hogy Erdély15 nem ugyan-

az, mint a Kárpátalja vagy a Felvidék 
vagy a Délvidék. Erdély mai területe 
103093 km2, amíg Magyarországé 
92000 km2. Országnyi terület, hogy 
így fogalmazzak. Ráadásul az EMKE 
nemcsak itt működtet magyar há-
zakat, hanem a Kárpátokon túl is16. 
A  pusztinai magyar ház is az EMKE 
tulajdonában van, ott folyik a magyar 
oktatás is. Az EMKE elnöke vezető-
ségi tagja a pusztinai egyesületnek, 
de csak közgyűlési vagy elnökségi 
ülési szinten tájékozódik, bele nem 
szól a helyi ügyekbe, esetleg csak ta-
nácsot ad.

K. K.: Arra kérlek, vázold föl az 
EMKE jelenlegi szerkezetét és tevé-
kenységét.

Sz. P.: Az EMKÉ-nek jelenleg 17 
fi ókszervezete és 67 társszervezete 
van. Ehhez járul a tíz erdélyi megyé-
ben tevékenykedő 39 magyar ház, il-
letve a pusztinai s a bákói. A magyar 
házak láncolatát szeretnénk hálózattá 
építeni. Az alapfeladatán túl színész-
lakásokat tart fenn, hagyatékokat ren-
dez és könyvtára van. Az egyesület 
keretén belül működik a Közép-Er-
délyi Magyar Művelődési Intézet. 
Komoly kérdés az ernyőszervezet és 
a módszertani intézet viszonya. Való-
jában az egyesület a szó eredeti értel-
mében már nem ernyőszervezet, a ci-
vil szervezetekkel társszervezeti meg-
állapodásokat kötött. Nem koordinál, 
hanem segíti a programjaikat. Úgy 
fogalmaznék, hogy az EMKE maga 
egy művelődési intézet. Nyilvánvaló, 
hogy a mai világunkban egyre kevés-
bé szeretik, hogy valaki ernyővel áll 
fölöttük, és megmondja, mit tegye-
nek. Elnökként azt gondolom, hogy 
segíteni kell és szolgálni. Az EMKE a 
meglévő történelmi tekintélye révén 
ezt meg is tudja tenni. Egy kis civil 
szervezet önmagában a programjá-
val nehezen talál visszhangra. De az 

10 A már említett Szabédi Emlékházról és a Györkös-Mányi Emlékházról van szó. Györkös-Mányi Albert (1922-1993.) zeneta-
nár, festőművész, házát az EMKÉ-re hagyta.

11 A román állam kisebbségei alapjaiból származó támogatásokat folyósítja.
12 Az EKE az EMKE égisze alatt, az EMKÉ-n belül jött létre az 1890-es években. 1900-ra pedig önállósodott mint országos 

szervezet. Az EKE ma is működik, jogfolytonosságát maga ismertette el. Saját lapot ad ki, az Erdélyi Gyopárt. Túrákat szer-
vez Erdély-szerte, és kulcsosházakat tart fenn a túraútvonalakon. Karbantartja a turistajelzéseket is. 

13 http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/index.php?a=r&id=954
14 http://www.civilszervezetek.ro/html/civilszervezet/ROMANIAI-MAGYAR-NEPMUVESZETI-SZOVETSEG-235
15 A mai szóhasználat szerint – tehát nem a történelmi Erdély, mert ahhoz nem tartozott még hozzá a Partium, a történelmi 

Máramaros és a Bánát egy-egy része.
16 Létre kellett hozni a csángó házakat, de először nem is engedték bejegyezni a csángók szervezeteit, a Pusztináért Csángó 

Egyesület a mai napig Csíkszeredán van bejegyezve, mert ott már kialakult a bírósági gyakorlat a magyar szervezetek bejegy-
zésére. 
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EMKÉ-vel közösen már igen. Ez er-
kölcsi segítség, nem anyagi, de fontos. 
A kis civil szervezetek számára sokat 
jelent, hogy ott áll a hátuk mögött az 
EMKE a történelmi múltjával. A  má-
sik feladatomnak azt tekintem, hogy 
létrehozzuk az erdélyi írók és színé-
szek hagyatéktárát. Az alapok – az 
eddig már feldolgozott Szabédi-, Do-
mokos-, Reményik-hagyaték17 stb. – 
már megvannak. Jellemzően ugyan 
nem közművelődési feladat, de ha 
digitalizáljuk és a köz szolgálatába 
állítjuk, abban a pillanatban már azzá 
válik. Megegyeztünk az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesülettel, hogy a 20. század 
előtti és a tudományos részt ő kezeli. 
A 20. századtól kezdve pedig mi gon-
dozzuk az írói és egyéb hagyatékokat. 
Ehhez csak három dologra van szük-
ségem… Pénz, pénz, pénz…, amellyel 
szeretném kibővíteni a Szabédi-házat 
egy szakmailag megfelelő iratraktár-
ral; amellyel meg szeretném teremte-
ni a magas minőségű és gyors digita-
lizáló felszereltséget; amellyel folytat-
hatjuk a hagyatékok interneten való 
hozzáférhetőségének megteremtését.

K. K.: Az EMKE maga szervez köz-
művelődési programokat?

Sz. P.: Állandó programjaink Ko-
lozsváron a Györkös-Mányi Emlék-
házban zajlanak, amelyet Kós Katalin 
vezet. Fiókegyesületeink tevékeny-
kednek Zilahon, Désen stb. Szerve-
zünk vándorkiállításokat, amelyek 
nagyobb területet érintenek. De eb-
ben is csak koordinációs szerepet ját-
szunk, a lebonyolítás a magyar házak 
hálózatáé. Anyagi segítséget pedig 
nem tudunk nyújtani, sajnos. Több-
nyire kérésre segítünk, de kezdemé-
nyezünk is, most például a Tékával18 
közösen szervezünk egy nyári ifj úsági 
tehetségkutató, írói alkotótábort.

K. K.: Ha jól értem, olyan széles 
körűvé és artikulálttá vált Erdélyben 
a közművelődési tevékenységrendszer, 
hogy a profi l nélküli EMKE nem ruk-
kol elő újabbakkal.

Sz. P.: Jól érted. Ismered az EMKE 
által összeállított eseménynaptárt. 
Megnézheted, mennyi minden törté-
nik egyetlen nap leforgása alatt éppen 

Kolozsváron vagy akár Zilahon, nem 
beszélve a Székelyföldről. Minden 
településnek megvan a maga teher-
bírása. Tapasztalatból mondom, hogy 
Szilágysomlyó például havi egy ren-
dezvényt bír el, legfeljebb kettőt.

Ám van egy elképzelésem arról, 
hogyan növeljük az EMKE ismertsé-
gét, de még nem kristályosodott ki. 
Kórházigazgató koromban, amikor 
680 alkalmazottat vezettem, de hoz-
zám tartozott a mentőállomás meg a 
gyógyszertárak is, híres voltam arról 
a mondásomról, hogy „nem ígérek 
semmit, de azt betartom”.

K. K.: Gazdag pályát végigélt orvos 
vagy. Hogyan kerültél kapcsolatba a 
közösségi kulturális munkával? Mikor 
és hogyan?

Sz. P.: Az orvosnak a közösségért 
kell élnie. Ne feledjük a régi modellt: 
az emberek nagy része nem városok-
ban, hanem vidéki településeken élt. 
Ott élt a lelkész, az orvos, a tanító, és 
ha nagyon magas volt a színvonal, ak-
kor a gyógyszerész is. Sajnos nagyon 
sok vidéki településről hiányoznak 
manapság. Talán a lelkészek maradtak 
meg, de a szolgálatuk nyugati mintára 
kezd szolgáltatássá válni. Mint ahogy 
az egészségügy is sajnos szolgáltatás, 
nem hit és nem szolgálat. Pedig eleve 
a köznek kell élni. Az értelmiséginek 
eleve mintát kell adnia.

Annak idején írógépem volt, 
s  minden évben be kellett menni a 
rendőrségre, hogy leadjunk egy gépelt 
lapot. Nyilvántartották az írógépeket 
1990 előtt… Mégis megengedtem ma-
gamnak, hogy az 1923-as népszám-
lálásról szóló könyvből összeállítsak 
egy kis, Erdélyre vonatkozó részt, 
legépeljem 20 példányban és terjesz-
szem a barátok között. Vagy saját 
kiadású, gépelt Faludy György-köny-
vem volt, mert édesanyámnak le 
voltak írva kézzel a betiltott versek, 
a Faludy-versek, és azokat én szépen 
lemásoltam. A  gyönyörű Villon-for-
dításait is. A  könyvkötő ismerősünk 
bekötötte, utána azt adtuk ajándékba. 
Az ilyen tettekkel is a közművelődést 
igyekezett szolgálni az ember. Az em-
lített első szilágysomlyói kiállítások 

is ilyennek tekinthetők. Egy véletlen 
találkozás volt iskolatársammal, Sza-
bó Zsolttal ’90 nyarán, aki felkínált 
egy képzőművészeti tárlatot. Jóllehet 
kiállítótermünk nem volt a kórház-
ban, de az ülésteremben fölszereltünk 
gázcsöveket, azokra akasztottuk fel a 
képeket. Ott tartottuk a Báthory-na-
pok keretében az orvostovábbképzést 
is. Meghívtuk például az EME akkori 
elnökét, Benkő Samut Egyed Ákossal 
együtt19. Emléktáblát helyeztettünk el 
a várra Balogh Edgár fi ával, Ferenc-
cel, aki műemlékvédelmi mérnök 
volt. Ebből született meg az erdélyi 
műemlékek kiadványsorozata, Ko-
vács András művészettörténész20 köz-
reműködésével. Az azóta a Kriterion 
által átvett és ma az 54. füzetnél tartó 
kiadványsorozat első száma Szilágy-
somlyó. Erre igen büszke vagyok, az-
óta már megérte a második kiadást is.

Az első Báthory-nap katartikus 
élmény volt. Ha csak annyit mesélek 
az akkori időkről, hogy a hatóságok 
előre elkérték az elhangzó előadások 
szövegét, áruljuk el, ki fog pohárkö-
szöntőt mondani az ebédnél és előre 
fordítsuk is le… Ez már 1992-ben is 
nevetséges volt, mégsem történt más-
képp. Nem volt könnyű létrehozni 
egy civil szervezetet sem, precedens 
nélkül. Szilágyságon mi hoztunk létre 
elsőként, aztán, hála a Jóistennek, el-
szaporodtak. De nekünk kellett utat 
törni, a közösségért tenni. Az is tesz a 
közösségért, aki jól végzi a szakmáját, 
hiszen minden munka a közösséghez 
kötődik, de egy értelmiséginek többet 
kell tennie, mint a szakmája. (A  dip-
lomások és az értelmiségiek közötti 
különbségre most nem térek ki.)

K. K.: Milyen mintákat láttál gye-
rekkorodban?

Sz. P.: Nem feltétlenül a közműve-
lődéshez kapcsolódik. Gyerekkorunk-
ban, az utcánkban élt egy tanító bácsi, 
özvegyember volt, a  nyugdíja majd-
nem semmi, mert a régi rendszerben 
volt aktív, az új, kommunista rend-
szerben pedig kizsákmányolóként 
bélyegezték meg. Édesanyámék egy 
pár asszonnyal megszervezték, hogy 
minden héten minden nap egy-egy 

17 A Szabédi Emlékházban őrzött hagyatékokról bővebben: http://www.emke.ro/node/25
18 A szamosújvári Téka Alapítványról bővebben: http://www.teka.ro/
19 Benkő Samu (1928.) Széchenyi-díjas erdélyi magyar művelődéstörténész, az MTA külső tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

korábbi elnöke. Egyed Ákos (1929.) történész, az MTA külső tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület korábbi elnöke.
20 Kovács András művészettörténész, az MTA külső tagja
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család viszi az ebédet a tanító bácsi-
nak. Vasárnap pedig annál a család-
nál ebédelt az otthonukban, a családi 
asztalnál, amelyik hét közben vitte az 
ebédet, így nálunk is. Az is közössé-
gi tett volt, hogy megszerveztük, ki 
ügyel az utcában a gyerekekre, hogy 
el ne csavarogjanak. Civil szervezet 
nem működhetett, még összegyűlni 
sem volt szabad, a  „közművelődést” 
az jelentette, hogy felolvasták nekünk 
az Egri csillagokat és a Toldit.

K. K.: Ismerve a lányaidat, nála-
tok kiválóan sikerült átadni a közössé-
gért dolgozó értelmiségi eszményét.

Sz. P.: Nálunk a nevelés főleg a 
feleségemre hárult. Ebben is minden 
segítséget megkaptam a feleségemtől 
és kapok a mai napig is. Több mint 34 
éve vagyunk házasok, de a kapcsola-
tunk még régebbi. A  lányok felneve-
lése mellett rengeteg közösségi mun-
kát is vállalt. Elvégezte Válaszúton21 
a játszóház-vezetői tanfolyamot. 11 
évig heti rendszerességgel tartott 
játszóházat, most már csak havonta. 
Ő  hozta létre a Báthory Alapítvány 
ifj úsági csoportját, ő  alakította meg 
a Szederinda citeracsapatot, az ifj ú-
sági csoporttal, valamint a magyar 
iskola bevonásával megyei és kistér-
ségi népdalvetélkedőket, szavaló- és 
mesemondóversenyeket szervez. Én 
büszkélkedtem vele mint elnök, de az 
ő munkája volt.

Tehát a lányaim közösségi mun-
káját elősegítette a példa is.22 Kicsi 
koruktól kezdve részt vettek a Bátho-
ry-napok szervezésében, éneklésben, 
versmondásban. Mindannyian éne-
keltünk is. Apósom a maga félmező-
ségi nyekergőjét. Én anyai ágon hóstá-
ti23 családból származom, anyai rész-
ről földünk volt, oda jártunk kapálni, 
gyomlálni. Kertészkedés, hajladozás 
közben édesanyám, nagymamám 
egész nap énekeltek. A mi családunk, 

amikor már volt Trabantunk, utazás 
közben is folyton énekelt, nem szólt 
rádió, magnó, akármilyen hosszú volt 
az út, végig a dalok szóltak. Minden-
féle. Eleinte nem voltunk kihegyezve 
a népdalokra. Később tanultuk meg, 
hogy csak tiszta forrásból…

A tánccal másként alakult a hely-
zet. Nem maradt meg a néptáncha-
gyomány. A  Szilágyságban sokkal 
erősebb volt a befolyás, mint egy 
nagyobb közösségben, így a falvak-
ban is kiveszett a néptánc. A  lányok 
felnövekedése idején kezdtek újra 
visszaalakulni a táncegyüttesek. Hála 
Istennek, most már megszámolni 
is nehéz őket. Erdélyben mindent 
újra meg kellett teremteni, kivéve 
a székelységet, amelyet nem lehe-
tett a hagyományaitól megfosztani. 
Tömbben élnek, az önkormányzat a 
sajátjuk, őrzik a közösségi hagyomá-
nyokat. De emlékszem, milyen volt 
nálunk, amikor először énekeltük 
a Himnuszt Szilágysomlyón. Senki 
sem tudta, hogy mi lesz ebből, meg 
fognak-e verni stb.

K. K.: Az elnöki tisztségeddel be-
lecsöppentél a Kárpát-medencei 
Kerekasztal elnevezésű formációba 
is, amely öt külhoni magyar művelő-
dési intézet24 együttműködésének a 
kerete. Milyennek látod a Kerekasz-
talt, milyen szerepet szánsz benne az 
EMKÉ-nek, amelyről éppen az inter-
jú keretében mondtad el, hogy lassan 
magától alakult át módszertani intéz-
ménnyé?

Sz. P.: Egy másik civil szerve-
zet példájából indulok ki, amelyben 
meglehetősen tevékeny vagyok: Ma-
gyar Egészségügyi Társaságnak25 
hívják. Szintén Kárpát-medencei 
szinten működik, én az erdélyi régió 
felelőse vagyok. Tudom, mit jelen-
tett, amikor mi, Kárpát-medencei 
orvosok ott megismertük egymást. 

Ha semmi másra nem lenne jó, mint 
egy-egy konferenciát, képzést meg-
szervezni, elmondani, kinek hogy 
sikerül a hatalommal, a  pénznélkü-
liséggel, a  rosszindulattal megküz-
denie, már megéri. Nagyon fontos, 
hogy tudjunk egymásról, nagyon 
fontos, hogy meg tudjuk fogni egy-
más kezét. Csak akkor lesz bennünk 
erő az egész Kárpát-medencében. 
Másképp elveszünk.

Tudod, mi volt az egyik legfonto-
sabb felismerésem? Az egészségügyi 
társasági rendezvényeken tapasz-
taltam először és jöttem rá, hogy 
akárhova mész a Kárpát-medencé-
ben, az emberkék nagyjából ugyan-
azt éneklik… Ugyanazt énekeljük! 
Egy nemzet vagyunk. Ezt korábban 
nemigen éreztük. 1990 előtt csak 
Szlovákiában és Magyarországon 
jártam (Jugoszláviába nem mehet-
tem, mert nem adtak útlevelet, Kár-
pátaljára pedig nem engedtek be). 
Természetesen tudtuk, hogy vannak 
magyarok, de kézzel foghatóan, hogy 
milyen emberek, milyen a gondolko-
dásmódjuk, milyen kultúrkörben él-
nek, azt nem. Márpedig ahhoz, hogy 
teljes ember legyek, szükségem van 
arra, hogy tudjam, hogyan gondol-
kodik a kárpátaljai, a felvidéki, a dél-
vidéki magyar…

K. K.: …és a magyarországi…
Sz. P.: A  magyarországit a hivata-

los tájékoztatás erejéig azért ismertük. 
A  romániai rádióknak nem volt ma-
gyar adása. A Szabad Európát rosszul 
lehetett fogni, meg nem is engedték 
meg a szülők. Ezért annak idején Kos-
suth rádiósoknak mondtuk magunkat, 
mert azon nőttünk föl. Együtt a Szabó 
családdal… Lényeges különbségnek 
tartom ma is – amit az anyaországi-
ak olykor nem vesznek észre –, hogy 
én mindent tudok arról, ami itt van. 
1990 előtt is naprakészek voltunk, ter-

21 A Kolozsvárhoz közeli Válaszúton tevékenykedik a Kallós Zoltán Alapítvány és Szórványkollégium: http://www.kallos.org.ro/
22 Tamás (Széman) Csilla régészetet tanult, de egy civil szervezet pályázatírójaként tevékenykedik, honlapszerkesztéssel foglal-

kozik, irodalmi csoportot működtet és énekel. Széman Emese a Babeş-Bolyai Egyetemen a magyar irodalom főszak mellett 
elvégezte a néprajz szakot, majd a színháztudományit. Közben mesterfokozatot szerzett újságírásból, jelenleg doktori tanul-
mányokat folytat, témája a két világháború közötti erdélyi versmondás. Az Anyanyelvápolók Szövetsége ifj úsági tagozatának 
egyik legaktívabb tagja.

23 Kolozsvár peremnegyedeit a 19. századig hóstátokként ismerték. Az itt lakó földműves népet (hóstátiak) hagyományos élet-
módja, belső szokásrendszere külön közösséggé kovácsolta, büszkén vallották és vallják magukat mind a mai napig városi 
polgároknak, de ugyanakkor „földészeknek” is: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3st%C3%A1t_(Kolozsv%C3%A1r)

24 Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet (Kolozsvár), Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet (Dunaszerdahely), Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta), Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 
(Beregszász), Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva)

25 http://www.met-tarsasag.com/



59

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kárpát-medencei beszélgetések

Kálóczy Katalin

mészetesen azon a látcsövön keresz-
tül láttunk, amely a rádió révén ren-
delkezésünkre állt. De abban akadt 
kulturális hír, közművelődési is szép 
számmal. Tehát arról, ami Magyar-
országon zajlott, tudott a kárpátaljai 
is, a felvidéki is meg a szerbiai is – ők 
különösen, hiszen át is jártak.

K. K.: Maga a Kerekasztal is 
együttműködési keret, s  mint ilyen, 
most írtátok alá a Nemzeti Művelő-
dési Intézettel mint stratégiai partne-
rek az együttműködési megállapodást. 
Miben vártok támogatást a magyar 
kulturális kormányzattól, a  magyar 
közművelődési intézményhálózat 
módszertani központjától?

Sz. P.: Elsősorban a képzésekben. 
Erdélyben sok, a  klasszikus értelem-
ben vett népművelő nőtt föl a fölis-
mert feladathoz. Nagyon jól, okosan 
építkeztek, amatőrként, a  saját elkép-
zeléseik szerint, önképzéssel, de már 
nem nélkülözhető az igazi szakérte-
lem. Az EMKÉ-nek magának sincs 
szakértői gárdája, nemhogy önerőből 
képzéseket tartson. Oktatókra, képzé-
si tartalmakra van szükségünk, min-
den szinten: a  játszóház-vezetőitől a 
kulturális menedzserig bezárólag.

K. K.: Áthelyeződik a hangsúly a 
módszertani tudásra, az intézeti te-
vékenységre. Nem hiányzik-e a moz-
galom jelleg a közép-erdélyi közműve-
lődésből? Amelyből maga az EMKE is 
kinőtt.

Sz. P.: Mint a táncház mozgalom 
annak idején? (Amely most ismét vi-
rágzik.) Jó lenne, csak nem könnyű a 
számítógépek és a televízió világában. 
Jó lenne, ha életre kelne a színjátszás. 
Szilágysomlyón éppen van is rá jó 
példa: az ifj úsági színjátszó csoport.

K. K.: Ott születtél?
Sz. P.: Én kolozsvári vagyok.
K. K.: Hogy kerültél a Szilágyság-

ba?
Sz. P.: Az élet szele fújt oda. Tu-

dod, mi az élet szele?
K. K.: Most fogom megtudni…
Sz. P.: Az orvosi egyetemet Ko-

lozsváron végeztem el román nyelven, 
mert nem is akartam a marosvásár-
helyi magyar nyelvű képzést válasz-
tani, amikor szülővárosomban is volt 

orvosi. Hatszázan végeztünk abban 
az évben. Annak idején kihelyezéssel 
kerültünk állásba. Az állam kirendelt 
bennünket. A 612 választható helyből 
70 volt Erdélyben. A  többi a Kárpá-
tokon kívül. Voltak „kiskapuk”: akik 
házasok voltak, elsőbbséget élveztek 
a választásnál, akinek egy-egy jobb 
helyre szóló személyi igazolványa volt, 
elsőbbséget élvezett. A kollégáim oda 
készíttettek maguknak igazolványt, 
ahova kerülni szerettek volna, én pe-
dig nem akartam a kolozsvárit elve-
szíteni. Mire választás elé kerültem, 
már csak két hely maradt Erdélyben. 
Vagy Zalha, amit nem ismertem, vagy 
fent, a  mócoknál26 Vidra, 32 tanya 
tartozott hozzá. Azt ismertem. Azért 
nem mentem oda.

Így kerültem Szilágy megyébe, 
a  Szamoshátra, a  Zalha nevű szilágy-
sági településre mint körorvos. Nem 
volt még híd Nagyilondánál, ezért a 
Szamoson kellett egy lélekvesztőn 
átkelni, majd 22 km-t gyalogolni – út 
nélkül. Zalha egy hét faluból álló tele-
pülés, hajdani Csáky-birtok, ott kezd-
tem el a pályámat egyedüli magyar-
ként. Amúgy a Szilágyságot én úgy 
hívom, hogy Erdély Moldvája.

Szakmailag rengeteget tanultam. 
Szülész és fogász, kicsit sebész, kicsit 
laboráns is voltam. Ha kellett, akkor 
infúziót raktunk fel a betegnek és 
röntgen nélkül kellett megállapítani 
a tüdőgyulladást. Éppen ez sarkallt 
arra, hogy hamar elmenjek szakosod-
ni. Endokrinológus szerettem volna 
lenni, de a megyei igazgató csak úgy 
engedett el tanulni, ha a tüdőgyógyá-
szatot és Szilágysomlyót választom. 
Így történt. Egyiket sem bántam meg. 
A képzés során egy évet Bukarestben 
töltöttem, ahol nagyon jó kapcsolatot 
építettem ki a tüdőgyógyászat meg-
határozó személyiségeivel, ami kiha-
tott az egész életemre.

K. K.: Román nyelven végezted az 
egyetemet. Tökéletesen beszélsz romá-
nul?

Sz. P.: Alkalmi szinkrontolmácso-
lást is végeztem orvosi rendezvénye-
ken, 1990 után pedig a Polgármesteri 
Hivatalban is, ahol tanácsos lettem, 
előbb városi, majd megyei. A  városi 

tanácsnál a Területfejlesztési Bizott-
ságnak, a megyei tanácsnál négy évig 
a kulturális, oktatási és egészségügyi 
bizottságnak voltam az elnöke.

K. K.: Közben orvos maradtál?
Sz. P.: Igen, a  szakmámat nem 

hagytam el semmiért. Somlyón nem 
egyszer felkértek, hogy legyek pol-
gármester, de nem adtam fel a szak-
mámat.

K. K.: Miért lettél orvos?
Sz. P.: Valójában gépészmérnök-

nek készültem. Édesanyám álma volt, 
hogy orvos legyek. Lassan érett meg 
bennem az elhatározás. S azután első-
re nem is vettek föl, és ma is azt mon-
dom: nem azért, mert magyar vagyok, 
hanem azért, mert nem tanultam ele-
get. A  környezetemben levő magyar 
gyerekeknek szoktam mondogatni: 
nektek többet kell tudni, mint egy 
átlag románnak. S  ha érvényesülni 
akarsz, ez nem hátrány, hanem előny! 
Többet kell teljesíteni, nem pedig si-
ránkozni. Tanulj többet, tudj többet, 
és akkor nincs hátrányod, nem tud-
nak kigolyózni!

K. K.: Hogyan látod az erdélyi ma-
gyar közösség kulturális állapotát?

Sz. P.: A  veszélyeket sorolom: 
nem olvasnak. Van egy réteg, ame-
lyik nemcsak, hogy nem olvas, hanem 
csak a könnyű, a  kereskedelmi tévék 
által szállított különböző show-mű-
sorokat nézi meg, s  számára csak a 
legyen mit enni és legyen hozzá sör 
a fontos. Óriási veszély az, hogy nem 
sikerült teljes mértékben kiépíteni a 
magyar oktatási hálózatot. Esetleges 
volt, hogy hol lehetett vagy hol nem 
lehetett létrehozni önálló magyar is-
kolát. Egyes magyar iskoláknak pedig 
ténylegesen eléggé gyenge a minősé-
ge, nem a nagyobb városokban vagy 
Székelyföldön, hanem éppen ott, ahol 
a legnagyobb a szükség, a  szórvány-
ban. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
mindenki eljuthasson 12 osztályos 
magyar iskolába, mert csak a magyar 
identitástudat és a magyar kultúrával 
nevelkedés teszi lehetővé azt, hogy a 
magyar közösség megmaradjon. Ez 
nem globalizációs veszély. Valameny-
nyit segített a magyarországi iskola-
program, de nem eleget.

26 A mócok (vagy havasi románok) a Erdélyi-középhegységben élő, román nyelvű népcsoport. A mócok lakta térséget Móc-
földnek vagy Móc-vidéknek nevezik Erdélyben. A Mócföld földrajzi és néprajzi egység, de nem alkot különálló közigazgatási 
területet Romániában.
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K. K.: A  magyar nyelvű iskolázta-
tás mellett mi lehet a kulturális meg-
tartó erő?

Sz. P.: Tapasztalatom szerint a 
leghatásosabb kulturális vonzerő a 
játszóház. A  szülők először csak „be-
adták” a gyereket, mert így legalább 
négy órára tehermentesítették őket. 
Utána rájöttek, hogy jók az iskolán 
kívüli programok, fontosak. Tehát 
minél több gyerekprogramot kell 
szervezni, minél érdekesebbet, színe-
sebbet, minél fi atalabb gyerekeknek. 
A felnőtteket megtalálni nem könnyű. 
Nagyjából ugyanazok járnak a kul-
turális rendezvényekre. A  fi atalokat 
sem könnyű megnyerni. De jó példa 
a somlyói citeracsapat. Jó példa a kö-
zös színházlátogatások hagyománya, 
mi kezdtük szervezni annak idején, 
de mára önjárók lettek, kialakultak 
a társaságok, maguk bérlik a buszo-
kat, kapcsolatban állnak a színházak-
kal. Jó példa a szintén hagyománnyá 
vált szilágysági kórustalálkozó, idén 
már a 12. alkalommal rendezték meg. 
A  szervezést – valamikor én indítot-
tam el kántor-, karnagyképzőnek a 
programot – teljesen átvette a refor-
mátus egyház.

K. K.: Emlékszem egy máramaros-
szigeti kórustalálkozóra. A csodálatos 
Guttman Misi27 bácsival hallgattuk 
az újraéledő környékbeli kórusokat a 
fűtetlen színházteremben februárban. 
Neki nagy szerepe volt abban, hogy a 
mindenfélét éneklő, jobbára csak lel-
kes kórustagok visszataláltak régiójuk 
népdalkincséhez. A  már szintén eltá-
vozott Zahoránszky Ibolya szervezte a 
találkozót mint a Hollósy Simon Egye-
sület elnöke.

Sz. P.: Most a lánya, Tóth Gutt-
man Emese jár hozzánk is, zsűrizni, 
az ifj úságot népdaléneklésre nevelni. 
Különös, hogy éppen Misi bácsi te-
metése után vetette fel nekem Dáné 
Tibi, hogy rám gondolt az EMKE- el-
nökséggel kapcsolatban.

Nehéz út a visszatanításé. Nekem 
is sérti a fülemet, amikor például 
amerikai újprotestáns énekekkel jön-
nek, amelyeket szépnek is találnak. 
Amikor a feleségem, Rózsa a fejébe 
vette, hogy citeracsapatot hoz létre, 
oktatót is szerzett hozzá, kiderült, 
hogy nincsenek citerák. Felkerestünk 

egy öreg tanító bácsit, aki még tudott 
citerát készíteni. Megpályáztuk, meg 
is nyertük, el is készültek a tanuló-
citerák. Az induló húsz fős létszám 
leapadt tízenkettőre, de másfél-két 
év után megérkeztek az első sikerek. 
Mi történt? Előkerültek a padlások-
ról a citerák. Hát igen, nekünk is van 
meg nekünk is van, csak szégyelltük. 
A  népviselettel is ugyanez a helyzet: 
megkerestük a citerásoknak a helyi 
kis virágost. Az iskolai csúfolódások 
után a „cincogásról” és a „rongyok-

ról” odáig jutottunk, hogy megkérdik, 
jöhetnek-e, ők is eljöhetnek-e. Hát 
kell ennél több? A  nagyfalui tánc-
csoport is helyi viseletben van, már 
a perecsenyi, a  többi környékbeli is 
előkerült. A gyerekek nagyon hálásak, 
nagyon ügyesen tanulnak, egy ke-
vés sikerélmény után megszeretik és 
szívvel-lélekkel zenélnek, táncolnak 
stb. Ezért az örömért végzi az em-
ber ezt a munkát. Engem is feltölt és 
újabb erőt ad.

K. K.: Nagyon szépen köszönöm.

27 Guttman Mihály (1926-2013.) zenetanár, karnagy, zenepedagógus, az erdélyi magyar kórusmozgalom kiemelkedő egyénisége.

SZÉMAN PÉTER LÁSZLÓ (Kolozsvár, 1949. november 8. ) tüdőgyógyász főorvos, a szi-
lágysomlyói tüdőgondozó osztályvezetője, a helyi RMDSz alapító tagja, a Báthory István 
Alapítvány elnöke. Általános és középiskoláit Kolozsváron végezte, 1967-ben érettségi-
zett szülővárosa Brassai Sámuel Elméleti Líceumában. 1974-ben diplomázott a kolozs-
vári Orvostudományi Intézet általános orvosi fakultásán. Egy kis szilágysági faluba, Zal-
hára került körorvosnak. 1976-ban sikeresen vizsgázott és tüdőgyógyász rezidens lett, a 
kurzusokat a kolozsvári Tüdőgyógyász Klinikán (1977-78) és a bukaresti „Marius Nasta” 
Pulmonológiai Intézetben (1979) végezte, ahol a szakvizsga letétele után megkapta kine-
vezését a Szilágysomlyói Tüdőgondozóba mint szakorvos. 1991-ben sikeres tüdőgyógyász 
főorvosi vizsgát tett Kolozsváron. 1990–1995 között a szilágysomlyói 420 ágyas városi 
kórház igazgatója, 1993–96 között megyei tüdőgyógyász. 2009-ben a kórház orvos-igaz-
gatója. 1994–1998 között a Román Orvosi Kollégium (kamara) országos testületében vett 
részt mint Szilágy megyei küldött. 1998–2002 között a megyei orvosi kamara elnökségi 
tagja, 2002–2012 között a kamara etikai bizottságának tagja. Aktívan részt vett a romá-
niai és magyarországi civil szféra kialakításában. Újraalakulása óta tagja az EMKÉ-nek, 
2008 óta az országos elnökség tagja, 2012-től partiumi alelnöke, 2013 júliusától elnöke.
Szintén újraalakítása óta tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógy-
szerészeti Szakosztályának, ahol 1996 óta választmányi tag is. Az EME szilágysomlyói 
fi ókszervezetének elnöke 1998 óta, 2002-től a Múzeum-Egyesület választmányi ülésein 
ilyen minőségében vesz részt; 2012 óta képviseli az orvostudományi szakosztályt is [1]. 
Megalakulása óta tagja a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságnak. Alapító tagja a Bá-
thory István Alapítványnak, melynek elnöke (1992–94), alelnöke (1994–97), majd ismét 
elnöke (1997–). Szintén alapító tagja (1993) a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi 
Társaságnak, melynek elnökségi tagja 1999 óta, 2005-től erdélyi területi felelős, 2007–
2011 között Kárpát-medencei alelnök, 2011-től ismét erdélyi területi felelős. 1990-96, va-
lamint 2000-2004 között városi tanácsos, második városi tanácsosi mandátuma alatt a vá-
ros területrendezési bizottságának elnöke. 1996-2000, valamint 2004-2008 között megyei 
tanácsos volt, második mandátumában a Művelődési, Egészségügyi, Szociális bizottság 
elnöke. Publicisztikai írásai jelentek meg a Szilágyság, Szabadság, Albertirsai híradó stb. 
folyóiratokban, valamint a Báthory Napok programfüzeteiben. Tematikus írásai jelentek 
meg gyűjteményes kötetekben (10 Éves a Segítő Jobb Alapítvány, A 750 éves Szilágysom-
lyó, Maturandus, Tíz éves a Magyar Egészségügyi Társaság stb.). 2013-ban megjelent 
önálló kötetének címe A Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány első 20 éve. Kitünte-
tései: 2007-ben Gróf Mikó Imre-emléklap és -plakett (EME), 2008-ban Kun Kocsárd-díj 
(EMKE). 2010-ben Németh László érem (Magyar Egészségügyi Társaság). 2013-ban a ro-
mán Kulturális Minisztérium Szilágy megyei Kulturális Igazgatóságának érdemoklevele 
(a Báthory István Alapítványban kifejtett tevékenységéért), 2013-ban Ezüstfenyő díj.

KÁLÓCZY KATALIN köztisztviselő az Oktatási és Kulturális Minisztériumban. Ma-
gyar-népművelés-könyvtár szakon végzett. Közel húsz éve foglalkozik a határon túli ma-
gyar közösségek kulturális tevékenységének támogatásával.



61

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Arcképek

Mók Ildikó búcsúztatása – 2015. 
január 13.

Závogyán Magdolna gyászbeszéde

Tisztelt Gyászoló Család, Kedves 
Barátok, Tisztelők!

Egy kolléga, egy kiváló szakem-
ber elvesztése mindig megrendítő, de 
különösen fájdalmas egy olyan em-
bert búcsúztatni, akiről lelkesedése, 
kiapadhatatlan energiája, rendíthe-
tetlen nyugalma okán joggal feltéte-
lezhettük a hosszú életet és az örök 
fi atalságot. Ildikó 2012-ben vált köz-
vetlen munkatársammá, mint a Nem-
zeti Művelődési Intézet szakmai igaz-
gatóhelyettese. Ő volt az a szakember, 
akire illett a mondás: a vérében van a 
hivatása.

Ildikónak természetes érzéke volt 
a közösségszervezéshez, közösség-
építéshez. Személye körül egy olyan 
megmagyarázhatatlan erőtér kelet-
kezett, hogy a vonzáskörébe kerülők 
magától értetődő módon kapcsolód-
tak össze egy közös cél érdekében. 
Vezetőként egészen különböző ka-
rakterű emberekből tudott csapatot, 
csapatból pedig közösséget teremteni. 
Legendás nyugalmát még a leglehe-
tetlenebb helyzetekben is megőrizte 

– így volt képes pusztán a jelenlétével 
erőt adni.

Mók Ildikóból a munkája során 
is „áradt” az anyaság. Háromgyerekes 
anyukaként nem okozott neki gondot 
egyszerre többfelé fi gyelni, rengeteg 
szálat kézben tartani, megzaboláz-
ni a határidőket, megtalálni a közös 

nevezőt a különböző elképzelések 
között. Anyaként viselkedett minden 
helyzetben, munkatársaira pedig csa-
ládként tekintett. Nem telhetett el úgy 
ünnep, hogy a kollégáknak ne jutott 
volna kóstoló legendás süteményeiből 
is. Hivatásbeli sikereinek táplálója a 
családja és szerettei jelentette biztos 
háttér volt. A  család volt Ildikó fő 
doppingszere, hajtóereje.

Az élet többször próbára tette, de 
hihetetlen alkalmazkodóképessége és 
szerénysége minden nehézségen át-
vezette.

Otthon volt kis és nagytelepü-
lésen: Markotabödögén született, 
Szombathelyen járt főiskolára, pá-
lyáját Lentiben kezdte, majd Szom-
bathelyen, Tatabányán, Budapesten 
folytatta. Éppolyan elkötelezetten 
foglalkozott gyermekprogramokkal, 
mint ifj úsági munkával, amatőr mű-
vészeti csoportokkal, vagy átfogó 
szakmai innovációkkal, reformok-
kal. Nyitott volt az újításokra, lépést 
tartott a korral, a  folyamatos válto-
zásokkal. Jó szívvel emlékezett elő-
ző munkahelyeire, magától értetődő 
módon tartotta a kapcsolatot a régi 
kollégákkal: különösen sokat mesélt 
A  Közművelődés Házában töltött 
időkről, vagy a szombathelyi Oladi 
Művelődési Központról, melynek 
igazgatóhelyettese volt. Bár messzi-
re vetette a sors Markotabödögétől, 
szülőföldjének értékei mindig elér-
zékenyítették – rajongott a hövelyi 
csipkéért, a rábaközi perecért.

2012 őszétől betegségéig szak-
mai igazgatóhelyettesként segítette 
a Nemzeti Művelődési Intézet 2012-
2013-as átalakítását. Innovatív szem-
lélete és pozitív hozzáállása komoly 
támogatást jelentett ebben a folya-
matban. Mellettem állt az új szerve-
zeti struktúra kiépítésénél, a szakmai 

prioritások meghatározásánál, a  kö-
zösségi művelődés irányainak kijelö-
lésénél is.

December 17-i évzárónkra már 
nem tudott eljönni, egy zárt inter-
net-közvetítés segítségével nézte 
végig a kórházban a többórás ta-
nácskozást. Figyelte az előadókat, az 
eredményeket, melyeknek elkötele-
zett munkája révén ő is részese volt. 
Drukkolt nekünk. Mi pedig egy em-
berként szorítottunk neki a terem-
ben, hogy sikerrel győzze le a gyilkos 
kórt.

Vízkeresztkor kelt útra, amikor a 
karácsony, az ünnep véget ért. Még 
utoljára feldíszítette lelkét, hogy az 
évkerék e kitüntetett pontján kizök-
kenjen az időből és az övéi között 
élvezze a szeretet melegét. Azét a 
szeretetét, aminek csíráját ő plántál-
ta el a szívekben. Bármilyen fáradt 
lehetett, nap mint nap képes volt rá-
csodálkozni az élet apró szépségeire. 
Csodálta a virágok tökéletességét, 
elrévedt egy-egy művészi alkotás 
megkapó részletében, büszkeséggel 
töltötte el az unokák ragyogó moso-
lya vagy gyermekei sikere. Az az em-
ber volt, akinek boldogságot okozott 
mások boldogsága. Örömét megosz-
totta, bánatát, szomorúságát meg-
tartotta magának. Ha mi is képesek 
vagyunk rendre kitekinteni a hét-
köznapok szorításából, és kitárni lel-
künket a mindennapok rejtelmeinek, 
elmondhatjuk, hogy nem hagyott 
minket útravaló nélkül. Emlékét, ki-
mondatlan üzeneteit szeretettel őriz-
zük szívünkben, és mindent megte-
szünk azért, hogy továbbvigyük azt a 
fajta nyitottságot és építő lendületet, 
mellyel hivatásához és a közösségi 
eszméhez viszonyult, s  melyet mun-
katársai felé oly hitelesen közvetített.
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Debreczeni Tibor laudációja

(Férj készíti a feleségről. A  hat-
vanötödik házassági évforduló közel-
ségében. És erős fogadalom tétetik; 
megpróbál elfogultságoktól mentesen 
fogalmazni.)

Ki is ez a Kósa Vilma, miféle 
teremtménye a földi és égi hatal-
maknak, másként, szüleinek és az 
Istennek, akinek sikerült nyolcvan-
öt évet megélnie gerinchajlító tár-
sadalmi változások közepette, egy 
férjjel, két gyerekkel, három unoká-
val, hat dédunokával, mennyel, vő-
vel, unoka-vőkkel, unokamennyel, 

közeli és tágasabb szerető rokoni
 közegben?

A jelenlévő rokonok a szövegből, 
amit a kezükben tartanak, s  amit 
majd elolvasnak, amibe majd be-
leolvasnak, sok mindent megtud-
hatnak erről a Kósa Vilmáról, igaz, 
csak abban a fénytörésben, amit az 
én optikám tükröz. Ám a laudáció, 
amit most felolvasandok, s  amely 
a füzet elején is megtalálható, az ő 
dicséretére, megörökített történé-
sek sorozata – ütközéseinkről bőven 
esik szó a kötetben, magában. (Nem 
felejtendő el, hogy a laudáció írója 

autentikus személy, mivel nincs sen-
ki, aki nálánál többet élt volna Kósa 
Vilmával.)

És akkor most ugrok egy nagyot, 
egy nagyon nagyot, időben vissza-
felé. Debrecenben találtatunk, Kósa 
Vilma meg én, egyetemisták, böl-
csészek, kollégium-lakók, 1950-ben, 
a  Rákosi-korszakban, az osztályharc 
elején. Már egy jó éve ismerjük egy-
mást. Kósa Vilma tehetsége, neuró-
zisa, vállalkozó szelleme a lehangoló 
korszak ellenében is, éppen virágjá-
ban. Ő  telve mohó tanulási vággyal. 
Magyart, történelmet, franciát, pe-
dagógiát, művészettörténetet, min-
dent hallgat, és jelesekre vizsgázik. 
És e közben a milliónyi ember soka-
ságából kiválaszt engem, a hatvanhá-
rom kilós, szemüveges, kancsal fi a-
talembert, aki a népi kollégiumban, 
ahol akkor élünk, legszívesebben a 
rádió melletti fotelben húzódik meg, 
az orrát piszkálja, és Beethovent 
hallgat. És rögtön tegyük hozzá, aki 
nemsokára nemcsak szerelmesen 
fogja a csinos, keskeny arcú, hegyes 
állú, meleg barna szemű, copfos lány 
kezét, de naponta kétszer is jár hoz-
zá az idegklinikára, hogy hosszú alta-
tó kúra után szinte újra tanítsa járni 

– mivel ez a copfos idegösszeroppa-
nással kerül az idegre, a  neves Sán-
tha professzorhoz. Kiderül ugyanis, 
hogy nem bírja elviselni, hogy míg 
őt az osztályharc szükségszerűségére 
oktatják az egyetemen és a népi kol-
légiumban, a  szüleit Szamosszegen 
folyamatosan zaklatják, különböző 
módon, mint kulákokat.

A szerelem persze mindent legyőz, 
Kósa Vilma meggyógyul. Utóbb kide-
rül, főnixmadár természetű, minden 

Kósa Vilma és Debreczeni Tibor
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betegségből rohamos rövidséggel fel-
épül, ha tudja, hogy van miért élnie, 
és ezt mindig is tudhatta, mivel min-
dig is felépült, még a multiplex clero-
zisból is egy későbbi időben.

Szóval, Kósa Vilma meggyógyul, 
és a hatvanhárom kilós, szemüveges 
fi úval elhatározzák, hogy házasságot 
kötnek. Hát ehhez, tagadhatatlan, kel-
lett némi vállalkozó szellem! A meny-
asszony 20 éves, az egyetem harma-
dik évfolyamára beiratkozó egyetemi 
hallgató, a vőlegény, a  férj-jelölt meg 
negyedéves és mellesleg demonst-
rátor az egyetem magyar tanszékén. 
A  szülők kijelentik, hogy házasságuk 
ésszerűtlen, noha áldásukat adják rá, 
de segíteni semmiben sem tudnak, 
mivel nekik sincs semmijük. (Ami ab-
szolúte igaz is volt.)

Kósa Vilma zsenialitása most mu-
tatkozik meg igazában: folytatja és be-
fejezi az egyetemet, miközben elviseli, 
nem könnyen, az egyetemről való el-
távolítását célzó fegyelmit – mint ku-
lákcsemetét kívánják az universitásról 
kizárni. Megszüli ezen közben egye-
temistaként a két család kedvencét, 
Laci fi unkat. Megszeretteti magát a 
szüleimmel, s ez nem nehéz, mivel ők 
azt tapasztalják, hogy ez a fi atalasz-
szony szereti Tibikét, az ő gyereküket, 
hogy kiváló anya, aki mindenhez ért, 
varr Lacikának, köt, horgol, szerel, s a 
balfácán férj helyett végzi az ügyessé-
get kívánó munkákat is. Oroszlánré-
sze van abban, hogy albérletből főbér-
letbe kerülnek, majd bebizonyítja, mi-
után sikerül állást kapnia, hogy kiváló 
gimnáziumi tanár.

A laudációból nem maradhat ki, el-
mondjuk tehát, hogy Kósa Vilmában 
van annyi szeretet, szülő-tisztelet és al-
kalmazkodó készség, hogy magától ér-
tetődő természetességgel vállalja, hogy 
1952-1958-ig együtt lakjunk Debre-
cenben, két szobás nem külön-bejá-
ratú lakásunkban az ő szüleivel, az én 
apósommal, anyósommal, akiket elül-
döztek házukból, otthonukból, elvéve 
mindenüket, meg a kisebbik testvéré-
vel, Lajó sógorommal, aki akkor kezdi 
Debrecenben az egyetemet.

A  fentiekkel, úgy hiszem, Kósa 
Vilmáról minden lényegeset elmond-
tam, el jelleméről, személyiségéről, te-
hetségéről.

Ami ezután történik, variáció a 
már megtörténtekhez.

Sorolom. Segít nekem megélni az 
ötvenhatos traumát, hogy most én ka-
pok fegyelmit. Támogatja a színpadi 
munkámat, sőt előadóként elfogadja 
rendezői instrukcióimat. Megszüli 
második gyerekünket, Ágikát. Tanár-
ként ő a Fazekas Gimnázium kedvenc 
Anyucija – öreg tanítványai máig így 
hívják, ha találkoznak, vagy írnak 
neki –, hősként viseli az életforma-vál-
tást, a  Pestre költözést, ezen belül a 
kényszerű külön életet – ő a kislány-
nyal Debrecenben, én meg a fi ammal 
Budapesten –, aztán megcsinálja az 
új fészekrakást, kiválik az új munka-
helyein is. Aztán begyűjt mindenféle 
betegséget, de ismét legyőzi a bajt. 
Ő  tanul meg elsőként kocsit vezetni, 
majd szolgálja a családot, – igazgató-
helyettesi állásából 55 éves korában 
nyugdíjba megy, hogy az éppen akkor 
nagybeteg kislányunk gyermekeinek 
nevelésében segítsen –, de neveli, ha 
kell, a többi unokát, majd a dédunoká-
kat is, s nincs eset, hogy ne ugrana, ha 
szükség van rá. S máig ekként van ez.

Közben a kedvemért bedolgoz-
za magát a drámapedagógia nevelési 
módszerébe, kitűnő mester lesz a ha-
táron túli magyarok között is. Felépí-
ti a nagykovácsi családi házat, majd 
kialakítja a tiszakürti tuszkulánumot. 
Segít szervezni a nagy családi találko-
zókat, a Szanittert és a Kósát. És kivá-
ló mezőgazdász, kertész, férjirányító, 
spóroló. Együtt hozzuk létre a Játszó 
Ember Társaságot, a  máig működő 
Kuckót.

Eufóriában éljük meg az úgyne-
vezett rendszerváltást, s  együtt csa-
lódunk, hogy az nem úgy sikerült, 
mint szerettük volna. Mellettem van, 
mikor elküldenek nyugdíjba, és látja, 
hogy az engem megvisel. Támogat az 
új kezdeményezéseimben, hogy elő-
adóművész lettem, a  bemutatóimon, 
ha kell, világosít. Támogat a Magyar 
Drámapedagógiai Társaság megalapí-
tásában, ingyen végzi a titkári, admi-
nisztratív teendőket. Helyesli, hogy 
újra tanítani kezdek, történetesen a 
Károli Egyetem Tanítóképző Főisko-
láján – nyugdíj után huszonhárom 
éven át –, hogy itt új színpadot hozok 
létre, s  azokkal gyakorta hétvégeken 
is tájolok. Nem helyesli, de elviseli, 
hogy hat-nyolc órákat töltök a számí-
tógép mellett, de örül, és a dokumen-
tum anyagok felkutatásában segít is, 

amikor hetven éves korom után sorra 
írom a könyveimet.

Kósa Vilma hőskölteménybe illő 
cselekedete, hogy létrehozza, sok 
szervezőmunka és nem kevés pénz 
révén vagy árán, szülőfalujában, Sza-
mosszegen azt az Emlékkertet, mely-
ben emlékezni lehet a meghurcolt és 
üldözött kulákok, köztük az ő szülei 
szenvedésére, és a korszakra, mely-
ben mindaz a galádság megtörtén-
hetett.

Az Emlékkert-avató ünnepség fel-
emelő volt. Sajtóvisszhangja viszont 
semmi. Kósa Vilma mégis boldog. 
Reméli, hogy az Emlékkert az emlék-
művel együtt az önkormányzat fi gyel-
mét el nem kerülendő, mementó lesz 
hosszú ideig.

És akkor itt van vége a Laudá-
ciónak.

De remélhetően nem a leltárnak. 
Az íródeák hátha még követheti egy 
ideig az ünnepelt cselekedeteit és rög-
zítheti azt az utódai épülésére.

Kósa Vilma 85 éves. A  Laudáció 
szerzője reggelenként akupresszú-
rázza az ünnepelt talpát, esténként 
rozmaring krémmel kenegeti a hátát. 
A  reggeli kávézásoknál meg, amikor 
szóba kerül ez meg az, megállapítják, 
s nem is rezignáltan, hogy elszaladt az 
élet. S rendszerint hozzá teszik: nem 
is volt olyan rossz. Eddig legalább is.
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Nyugat, nyugati, nyugodt, 
nyugalom, nyugta, nyugtat, 

nyughely, nyugvó, Nyugat
„Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig 

kél.” (Gyermekmondóka az égtájak megjegyzéséhez.)

„Elménk s kedélyünk nyugalma a legfőbb, sőt az egyetlen boldogság, melyet a 
földön találhatunk.” (Eötvös József 1848.)

Nyugat

Nyugat, a négy égtájból a földgömb 
naplemente irányában fekvő égtája, 
a  korábbi napnyugat önállósodott má-
sodik eleme, a nyugszik ige főnévi szár-
mazéka. A napnyugat korábban azonos 
jelentésű volt a napnyugta szóval, idő-
vel az elsőhöz az irány, a másodikhoz a 
‘naplemente’ értelem rögződött.

Petőfi  írta meg a legszebben a 
naplementét:

„Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.”
(A puszta télen, Pest, 1848. január)

Nyugati

A  nyugati jelzőt – bár földrajzi-
lag nem mindig érvényesen – olyan 
országokban élőkre is alkalmazzuk, 
amelyek Magyarországtól délre vagy 
északra fekszenek. A  kifejezés az 
idők folyamán olyan értelmet és tar-

talmat kapott, hogy lehet jelző a szó-
ban forgó személyek és intézmények, 
országok előtt, nyugati magyarok, 
akik 1945 előtt vagy körül hagyták 
el az országot. A  köznyelv nyugatos 
magyaroknak hívta jó ideig azokat, 
akik 1956 időszakában emigráltak, 
később sokszor hazalátogattak, de 
végleg nem költöztek vissza. Nyugati 
exportnak tekintjük az Európából és 
Amerikából átvett szellemi értékeket, 
áramlatokat, mozgalmakat, segélyt, 
árut, divatot stb. A  nyugati világ a 
hidegháború időszakában a keleti 
blokk országait kivéve nagyjából a 
nyugati kultúra elterjedési területe. 
Közép-európai aspektusból a tőkés 
termelési módban élő országok – egy 
főre eső nemzeti termelési hányaduk, 
a  GDP, nagyobb, mint a keletre eső 
országokban.

Az Óda a nyugati szélhez című 
Shelley (1792-1822) verset Tóth 
Árpád (1888-1928) fordította ma-
gyarra. Alkotásáról, a  dicséretben 
igencsak takarékos költőfejedelem, 
Babits Mihály (1883-1941) úgy 
nyilatkozott, hogy e műfordítás 
eredményeként született meg a leg-

szebb magyar vers. Az öt szakasz-
ból álló mű első és ötödik szakasza 
így szól:

1. Nyugati nyers Szél, Ősz sóhajja, 
vad!

Te láthatatlan! jössz és mintha mord
Varázsló űzne szellemrajt, szalad
A sárga s éjszín s lázpiros csoport:
A pestises lombok holt népe – Te,
Kinek szekere téli sutba hord
Sok szárnyas magvat, hűs sötétbe le,
Aludni, mint a test, mely sírba dőlt,
Míg azúr húgod, a Tavasz szele
Megint kürtjébe fú s riad a föld
S édes bimbónyáj legel a napon
S völgyet-hegyet szín s illat lelke tölt;
Vad Szellem! szálló, élő mozgalom!
Ki rontasz és óvsz! halld, óh, halld 

dalom!…

5. Legyek hárfád, mint hárfád a 
vadon,

Hulló lomb vagyok én is, ne kimélj!
Ha vad zenéd felzúdul szabadon,
Lomb s lélek hadd kisérje őszi, mély
Dallal, mely édes, bár fáj, – óh, te 

zord
Lélek, légy lelkem, én s te: egy sze-

mély!
Holt szellemem a Tér ölén sodord,
Tört lombként, melytől sarjad újra 

más!
S dalom égő zenéjét messzi hordd,
Mint oltatlan tűzhelyről a parázs

B. GELENCSÉR KATALIN gödöllői művelődéstörténész, ny. docens, ELTE Pedagógiai 
Pszichológiai Kar Andragógiai Tanszék. Bessenyei György-díjas, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje. 
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Szín szókincstár

B. Gelencsér Katalin

Röpűl, óh, szórd szét, hol csak 
ember él!

Ajkam szavából prófétás varázs
Kürtöljön az alvóknak! Óh, te Szél,
Késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?”

Nyugodt

A  nyugodt 1372 óta ismert, hasz-
nált szavunk. Jelentése sokoldalú. Ezt 
az állapotot kiválthatja az ember-
ből a béke, a  csend, a  harmónia, az 
eseménytelenség, kiválthatja a rend, 
a  háborítatlanság, a  kiegyensúlyo-
zottság, a  türelem, a belenyugvás, va-
lamint a nyugtató, megnyugtató – iz-
galmat csillapító, csendesítő, enyhítő 

– személy jelenléte.

Nyugalom

Pihenés, visszavonultság a mun-
kából. A nyugalom állapota kísérheti 
a nyugdíjas létet, amelyben valaki ön-
ként nem dolgozik, nem működteti 
testi, lelki erejét, hangulata könnyed, 
passzív, amikor a kedvetlen érzések, 
izgató vágyak elcsendesülnek.

A  nyugalom kifejezés az 1372-től 
ismert nyugszik ige fi nnugor eredetű 
tövéből keletkezett a nyelvújítás ko-
rában, a  reformkor tette népszerű-
vé. „Elménk s kedélyünk nyugalma 
a legfőbb, sőt az egyetlen boldogság, 
melyet a földön találhatunk.” (Eötvös 
József. 1848.)

Családi kör

Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szõre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérõdzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is – bogarászni restel –
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körûlnéz: most kapja, 
 hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelõ fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó elõtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszûri a tejet,
Kérõ kis fi ának enged inni egyet;
Aztán elvegyûl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tûzre venyigét rak:
Õ a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,… s reggel ünnep lészen.
Körûl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgõs héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából idõnként tûzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyû arcukat.

A legkisebb fi ú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tûzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fi úból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fi ú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Eff élét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög… vagy ha nem, hát… 
 kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erõsen káposzta-levéllel.

(Részlet Arany János 1851. ápr. 10-én 
íródott versébõl.)

Nyugta

A  nyugta átvételi elismervény a 
nyugszik ige nyelvújítási származéka.

Nyughely

A  nyughely lehet olyan alkalma-
tosság, tárgy, amely fekvésre, heve-
résre való: pl. pamlag, heverő, ágy, 
olyan vidék, üdülő, nyaraló, ahol víz, 
a  levegő, a  csend, a  kert, a  magány, 
a  kedvvel végzett kikapcsoló tevé-
kenység, mely az elfáradás ellenére is 
felüdíti az embert, vagy a sír, amely 
a közhit szerint nyugalmat ad, vagy 
adhat.

Nyugvó

Nyugvó, aki vagy ami mozdulat-
lan, alszik, vagy éppen nem fejt ki 
semmi aktivitást.

Nyugtalan

Nyugtalan, aki gyakori vagy foly-
tonos mozgásban van, izgul, indulatos 
valamiért, ami nem hagyja pihenni, 
ennek következtében mások nyugal-
mát is zavarja. Nyugtalan egyén az, 
akinek teste, lelke rendkívül ingerlé-
keny, a  legcsekélyebb hatásra is moz-
gásba, lendületbe jön, nem képes bé-
kén maradni, aki igen tevékeny, szün-
telen fáradozik, serény, a  henyélést, 
veszteglést gyűlöli, aki vágyait, indula-
tait nem képes féken tartani, aki szeret 
másokat háborgatni.

Nyugat

A  Nyugat, 1908 és 1941 között 
megjelent irodalmi, művészeti folyó-
irat. Alapító főszerkesztője: Ignotus 
l929-ig, szerkesztői: Fenyő Miksa, Os-
vát Ernő, 1929-1933: Babits Mihály, 
Móricz Zsigmond, 1933-1941: Babits 
Mihály- Gellért Oszkár. A  lap lénye-
gében 1941-ben Babits Mihály halálá-
val hivatalosan, és véglegesen a német 
megszállással, 1944-ben szűnt meg. 
Működése lehetőséget, teret, közön-
séget, visszhangot adott a XX. század 
első felében létező művészeti irányza-
tok hazai megjelenésének. Első nem-
zedéke: Ady Endre, Móricz Zsigmond, 
Kaff ka Margit, Babits Mihály, Juhász 
Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Ár-
pád, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, 
Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán, má-
sodik nemzedéke: Szabó Lőrinc, Né-
meth László, Illyés Gyula, József Attila, 
harmadik nemzedéke: Radnóti Miklós, 
Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zol-
tán, Ottlik Géza. Az irodalomtörténet 
a Nyugat öt különböző korszakát kü-
lönbözteti meg, a következő jellemzők-
kel: 1./ 1908-1919 szimbolizmus, imp-
resszionizmus, szecesszió, 2./ 1920-
1924 intuícióelmélet, életfi lozófi a, 3./ 
1925-1929 liberalizmus, konzervativiz-
mus, 4./ 1930-1933. realizmus, klasz-
szicizmus, 5./ 1933-1941 humanizmus, 
antifasizmus dominanciával.
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Így éltünk mi a sűrűdűlői iskolában
Hajnal Józsefné tanítónő visszaemlékezései: 

Képek az iskola történetéből
1958-tól 1968-ig

1958. augusztus 1-jén kerültünk 
a Sűrűdűlői Külterületi Állami Ál-
talános Iskolába. Mint a neve is jelzi, 
a 46-os mezőtúri út 4,5 km-énél balra 
vezető földút mellett helyezkedett el, 
közel a Sűrűdűlőhöz. Gróf Klebels-
berg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter építtette 1927-ben, annak 
az elgondolásnak megfelelően, hogy 
a tanyavilágban mindenhol működjék 
elemi iskola, tíz kilométerenként, ami 
kb. két óra hossza alatt gyalogosan 
elérhető. A  kövesút és az iskola kö-
zötti távolság 1800 méter volt. Sajnos, 
a múlt idő használata most itt teljesen 
indokolt!

Az iskola két tanteremmel, két 
tanerősként működött. A  második 
tantermet csak később, utólag építet-
ték hozzá vályogból. Elődünk a felső 
tagozatban Herkely István vezető ta-
nító, az alsóban Szarvas Mária tanító-
nő volt. A nevelői lakás egybe épült az 
iskolával, ahogy az a korabeli tanyai 
iskoláknál történt. Egy család részére 
készült, ebben lakott a vezető nevelő. 
Az alsós tanító a városból járt ki hat 
éven keresztül.

1958 nyarán Herkely István a 
bartapusztai általános iskolához ke-
rült, onnan később Pusztaszakállasra, 
majd a pedagógus pályának búcsút 
mondva, az Alkotmány Termelőszö-
vetkezet népművelőjeként dolgozott 

tovább, igen eredményesen. Egészsé-
gi állapotának megromlása után visz-
szament Mezőkövesdre, ahol az Idő-
sek Otthonában érte a halál a nyolc-
vanas évek vége felé. Szarvas Máriát a 
Hunyadi úti iskolába helyezték, nyug-
díjazásáig.

De térjünk vissza 1958-hoz! Au-
gusztus 10-én költöztünk ki az isko-
lába a Dunántúlról. Férjem – török-
szentmiklósiként – mindenképpen 
haza akart jönni. Bár az akkor épült 
Hunyadi úti iskolába szerettünk volna 
kerülni, amire kaptunk is komoly ígé-
retet, mégis külterület lett belőle! Ak-
koriban három kategóriába osztották 
a települések iskoláit, távolság, köz-
lekedés, villany stb. szerint. A mienk 
a legutolsóba, a  C-be tartozott. Hat 
km-re a várostól, közlekedési eszköz 
nélkül, sem köves út, sem villany nem 
volt! Ide jöttünk ki a két és fél éves 
kisgyermekünkkel, két kerékpárral 
és két petróleumlámpával, hogy mi 
legyünk tovább a tanyavilág „lámpá-
sai”, az iskola utolsó tíz évében. Talán 
ellentmondásnak tűnik, de családunk 
minden tagja visszasírja ezt az évtize-
det!

A  két tanteremben egy időben 
folyt a tanítás. A felső tagozatban ele-
inte még harminc körül volt a létszám, 
5-8-as összevonásban. Az alsóban 35-
40 között mozgott a tanulók száma, 

1-4-ig. A  hatvanas évek elején meg-
haladta a negyvenet, ekkor érkezett 
egy kisegítő nevelő Kiss Ferenc tanító 
személyében. Ő az 1-3. osztályt vezet-
te, én a 2-4-et. A második teremben 
így heti váltásban történt a tanítás.

A  legközelebbi tanyák 200-300 
méterre voltak, a  legtávolabbi tanu-
lónk kétórányira lakott. Ő  egy máso-
dik osztályos kislány volt. A  dűlőuta-
kon bokáig, térdig sárban közleked-
tünk. A fakés elengedhetetlen kelléke 
volt az iskolai felszerelésnek. Ezzel 

Sűrűdűlőiek kirándulása Tihanyban
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tisztogatták lábbelijüket, mielőtt be-
léptek az olajszagú, feketére felkent 
padlójú terembe. Odabent nagymé-
retű vaskályha adta a meleget Elég 
gyakran kellett kormozni! Brikettel 
raktuk meg óra alatt is, ha leégett. 
A  harmadik óra után befejeztük a 
tüzelést, hogy eleven parázs ne ma-
radjon délutánra. Ugyanis besötéte-
dés előtt ki kellett tisztítani a kályhát, 
belekészíteni a másnapi tüzelőt, hogy 
hajnalban be lehessen gyújtani.

Borús időben bizony elkelt volna 
egy kis fény, a  váltakozó tanítást pe-
dig nagyon megnehezítette a villany 
hiánya. November-decemberben há-
rom óra után befejeztük a munkát. 
A korai szürkületben igyekezni kellett 
hazafelé a kisgyermekeknek. Szeren-
csére, többen laktak azonos irányban. 
A korábban említett, legtávolabb lakó 
kislányt már két órakor el kellett en-
gednem a biztonságos hazajutás érde-
kében.

A szülők mindenben a legnagyobb 
segítségünkre voltak. Összefogva, kö-
zösen igyekeztünk a nagyon nehéz 
körülmények között tanuló gyerme-
kek boldogulását szolgálni. Legyen 
ez itt most az elismerés és a köszö-
net helye a részükre, ennyi év után is! 
(Sajnos, már nagyon sokan eltávoztak 
közülük!)

Igazolatlan mulasztónk szinte 
nem is akadt. A  közepesnél jobb ké-

pességűek mind foglalkoztak a tovább 
tanulás gondolatával. Mivel orosz 
nyelvet a kis iskolákban nem oktattak, 
ez volt legnagyobb hátrányuk a nyolc 
osztály befejezése után.

Az utolsó tíz év összes tanulójá-
nak életútját nem tudtam követni, de 
sokan tanultak tovább. Tudomásom 
szerint érettségit 16-an szereztek, fő-
iskolát 11-en, egyetemet 4-en végez-

tek és szakmunkás képesítése 18 egy-
kori tanulónknak lett. A tovább jutók 
száma ennél csak több lehetett, nem 
beszélve a felnőtt korban szerzett ké-
pesítésekről.

Rendszeresen kölcsönöztünk 
könyvtári könyveket, az akkori „Já-
rási és Városi Könyvtár” fi ókkönyv-
táraként. Előadásokat is rendeztünk, 
nemcsak gyerekekkel, hanem felnőtt 
szereplőkkel is, amit olyankor jó han-
gulatú bál követett. Az iskola több 
szempontból is központ volt. A  cso-
magokat sokszor itt tették le, ha a 
sár miatt nem tudták tovább vinni. 
A  kórházból hazahozott idős beteget 
nekem kellett átvennem a mentősök-
től, ha a családtagok még nem értek 
haza a munkából… stb.

1964 júniusában megvolt a leg-
szomorúbb tanévzárónk. A  felső ta-
gozatot bekörzetesítették, távozniuk 
kellett a családias, meghitt közösség-
ből. A  szülők egy emberként álltak 
ellent. Beadvánnyal keresték meg 
az Oktatási Osztályt és tiltakoztak 
a családok nyugodt életét felborító 
rendelkezés ellen. Hiába volt minden! 
A tanyai kollégium felépült a Stadion 
úton, így nem volt visszaút. Vagy oda 
mentek be, vagy vállalták a bejárást. 
A legszerencsésebbek a városban lakó 
nagyszülőknél kaphattak elhelyezést. 
Ezzel megindult véglegesen a tanyavi-
lág előre eltervezett felszámolása. Az 

A sűrűdűlői iskola 1968-ban, haranglábbal

Sűrűdűlői iskola, 1960, Hajnal József és felesége, Adél
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alsósok még maradhattak kint négy 
évig, de létszámuk egyre fogyott. Ez 
már a csendes haldoklás időszaka volt. 
A szülők – látva a reménytelen jövőt 
– megkezdték a beköltözést. 1968 jú-
niusában elérkezett a búcsú pillanata. 
Megtartottam az utolsó tanévzárót – 
és felkerült a lakat az ajtókra.

A külterületi élet a nevelők számá-
ra is sok nehézséggel járt. Mint emlí-
tettem, 1800 méterre voltunk csak a 
mezőtúri kövesúttól, de ezt térdig sár-
ban kellett megtenni. Hátunkon vit-
tük sokszor a pici gyermekeinket, két 
kezünkben pedig a csomagokat. Az 
is előfordult, hogy az óralátogatásra 
hozzánk igyekvő felügyelőnő lábbe-
lijét elnyelte a vendégmarasztaló sár. 
Ekkor a vele érkező kolléga gavalléro-
san nekiállt megkeresni a kis cipőt a 
könyökig érő latyakban. Most ők már 
mindnyájan odafent, az égi mezőkön 
mosolyognak ezen a kis történeten.

Hogy a helyzeten segítsünk, a szü-
lőkkel közösen építettünk egy salakos 
gyalogutat, legalább kerékpározni le-
hessen. Volt egy kis bolt a közelben, 
Fiú Feri bácsié és Jusztika nénié, de 
később bezárt, betegség miatt. Attól 
kezdve heti két alkalommal be kellett 
menni a városba kenyérért és a szük-
séges dolgokért. Télen gyalog, és a 
hófúvásban az eltévedés veszélye sem 
volt kizárva.

A  család önellátó volt Mindennap 
főzni kellett a tanítás után. Villany hi-

ányában a hűtőszekrényt, mosógépet 
stb. nélkülöztük tíz éven át. Három 
kisgyerekre – az öttagú családra – kéz-
zel mostam. A másnapi tanítási órákra 
este nyolc után készültünk a 11-es mé-
retű, azaz a legnagyobb petróleumlám-
pa „fényénél”. A főzéshez fával, szénnel 
fűtött tűzhelyünk volt. Pár hónapos 
kisgyermekünk napi ennivalóját petró-
leumfőzőn melegítettem. Gázpalackot 

– csupán egyet! – csak a második gyer-
mek születése után utalt ki a tanács! 
A palackcsere a városban történt, amit 
télen néha emberfeletti körülmények 
között bonyolítottunk le. Ha éppen el-
fogyott a cseretelepen a készlet, üres 
kézzel kellett hazamennünk.

A  védőnők lelkiismeretesen ki-
jártak újszülött gyermekeinkhez, de 
sokszor mi hoztuk be őket ellenőrzés-
re. Orvost odakint csak az iskolában 

láttunk, a kötelező tanulói vizsgálatok 
idején. Szükség esetén a betegeknek 
kellett bejönni a rendelőbe. Súlyos 
beteg, három hetes kislányommal 
egyszer kétökrös szekéren „rohantam 
be” a gyermekorvoshoz, egyéb jármű 
nem lévén. Csak két óra hosszáig tar-
tott az út, odafelé.

Autóra négy évig vártunk, mire 
sorra kerültünk! Helyzetünk a Tra-
banttal sokat javult, de télen a sár miatt 
alig tudtuk használni. Egy-egy hirtelen 
jött betegség vagy tanulóbaleset igen 
nagy erőpróba elé állított bennünket. 
Utólag visszagondolva, hihetetlen sze-
rencsével éltük túl mindezeket.

Az iskola bezárása után az egész 
épület rohamosan pusztult és fo-
gyott! Előbb az ajtók és ablakok tűn-
tek el, majd a tégla- és vályogfalak is. 
A  harangot az adományozó Subicz 
Balázs családja még idejében beszál-
lította a főtemplomba. Az most a lé-
lekharang, ami – sajnos – túl gyakran 
csendül meg. Odakint kő kövön nem 
maradt, de a tanyán töltött legboldo-
gabb tíz évünk emléke továbbra is itt 
él bennünk!

Még adós vagyok egy magyarázat-
tal. Hogyan lehetséges, hogy az em-
lített „barbár” körülmények ellenére 
visszasírjuk a kint töltött éveket?

Számunkra az iskola és környéke 
a béke szigete volt. Igazgatóink em-
berségesen bántak velünk. Segítőkész 
barátként álltak mellettünk. Függet-
lenek voltunk, zaklatás nélkül végez-
hettük a munkánkat, és mind az öten 
egymásért éltünk. Emellett a termé-
szet közelsége, a nagy kertben honoló 
csend és nyugalom a felüdülést jelen-
tette. Mindezek bőven kárpótoltak 
bennünket a viszontagságokért és ma 
már csak a szép emlékeket őrizzük!

HAJNAL JÓZSEFNÉ tanítónő, 1930-ban született, családja az ercsi malom bérlőjeként ku-
láklistára került. A tanítóképzőt Székesfehérváron végezte 1953-ban. Először a Fejér megyei 
Kulcs községben lett tanítónő, később Besnyőn, majd 1958-ban férjével az alföldi tanyavi-
lágba költöztek. 1958-tól 1968-ig a Törökszentmiklóstól hét kilométerre lévő Sűrűdűlői Ke-
rületi Általános Iskolában tanítottak és éltek három gyermekükkel. Az iskola bezárásakor 
Törökszentmiklósra költöztek és a város egyik iskolájában tanított 1995-ig. Írásai a Fejér 
megyei Besnyő, Ercsi és a Törökszentmiklós kalendáriumaiban, lapjaiban jelennek meg.

Sűrűdűlői iskola – Szöllősi Piroska festménye, 1965 körül
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Elemez, értelmez, átél és érez
Gombos Péter: Dobj el mindent… és olvass! 

Pont Kiadó, Bp., 2013.

„„Miközben még mindig vannak 
szépirodalmat faló könyvmolyok a 
környezetünkben, a többség szabad-
idejében inkább valamilyen digitális 
eszköz mellett találja meg a szórako-
zást. Jómagam régóta állítom, hogy 
ez ellen jobb híján – tényleg csak 
muszájból, hiszen az olvasóvá neve-
lés sokkal inkább családi környezet-
ben kellene, hogy történjen – a taní-
tók és a magyartanárok tehetnek a 
legtöbbet. Amikor néhány évvel ez-
előtt egy hetedikes csoportot kaptam, 
rögtön elhatároztam, itt az idő, hogy 
bebizonyítsam, amiről addig »csak« 
prédikáltam. Ráadásul az alanyaim 
teljes mértékben megfelelőek voltak 
ehhez, mert 14 gyerekből mindösz-
sze egy vallotta magát olvasónak, a 
többiek – saját elmondásuk szerint – 
soha (!) nem olvastak kedvtelésből. A 
program neve: »Dobj el mindent és 
olvass!«”

A  kötetcím találó, magam is ezt 
tettem. A  szerzőnek igaza van. Ol-
vasni minden test- és élethelyzetben 
lehet, sőt szükséges és kell. Néha ve-
zényszóra, néha simogatásra, sokszor 
belső késztetésből. A szerzőnek igaza 
van, mondom, nemcsak azért, mert 
az olvasás szent ügy, hanem azért is, 
mert olvasni jó. S ki tudhatná ezt job-
ban, mint egy olvasáskutató.

Gombos Péter kötete egyszerre 
tudományos és ismeretterjesztő: ta-

nulmányok, esszék, könyvkritikák, 
recenziók, refl exiók sajátosan váloga-
tott gyűjteménye. Olvasásra ösztönző 
kalauz.

A  kiadvány szerkezete is tökélete-
sen megfelel a fenti műfaji sokszínű-
ségnek. Elsőként jönnek az állítások. 
Válogatás az olvasáspedagógiai írások 
közül. A  diagnózis meghatározása 
után egy jó háziorvoshoz méltóan 
jönnek a gyógyító pirulák. Javallatok 
az olvasóvá nevelés, válás sokféle le-
hetőségére. Mert bizony a szerző iga-
zi erőssége nem abban áll, hogy meg-
mutat egy utat, hanem felvet több 
eszközt, módszert, amelyek lehetnek 
sikeresek, ha a hatóanyag olyan szer-
vezetbe jut, amely fogékony rá. De 
nem csodaszerek, amelyek mindenkit 
és mindenkor megjavítanak. Dobj el 
mindent és olvass! címmel egy sajátos 
olvasási gyakorlatot is kapunk az első 
fejezet végén: a tanóra megszakítható, 
a  kedves könyvüket maguknál tartó 
diákok egy megadott jelre, egy bizo-
nyos időtartományban, kiszakadva 
térből és feladatból, alámerülhetnek 
egy történetbe. Jó ötlet, mondanánk, 
sőt, remek ötlet, de már látom is ma-
gam előtt azokat a tanárokat, akik a 
tanterv és a tananyag „lebonyolításá-
nak” elkötelezett harcosai. Rosszal-
lóan vonják majd össze a szemöldö-
küket. Hogy lehet így megtartani egy 
szabályosan megtervezett órát, mek-
kora sérülések érik a tananyagot, óra-

vázlatot, tanmenetet, helyi tantervet, 
ha csak úgy két füttyszó között vadul 
olvasni kezdenek a diákok. Magam 
is tanár volnék, sokszor találkoztam 
már azzal a jelenséggel, hogy a diák 
a pad alatt olvas, és azzal is, hogy az 
ilyen-olyan okból az irodalmi kánon-
ban szereplő szövegek nem okoznak 
kitörő örömöt a tanulókban. Egy al-
kalommal, egy Jókai-regénnyel szem-
beni elutasító magatartásra válaszul 
azt találtam mondani, hogy Jókai zse-
niális, humoros, nagyszerű elbeszélő. 
A diákok inkább unalmasnak találták. 
No, de a következő 4 órán (értsd 4x45 
perc) felolvastam A  kétszarvú ember 
című regényét. Meghallgatták. Nyer-
tem harminc hallgatót/olvasót, mert 
a kalandos történet és a különleges 
helyzet még a nagyobb diákokat is el-
ragadja. Vesztettem néhány óravázla-
tot, nem kár értük.

A  szerzőnek igaza van, kezdtem, 
s  most folytatom. Az olvasóvá ne-
velés, válás, az emberformálás, gon-
dolkodás és attitűd kialakítása töb-
bet ér, többet is hoz majd később a 
tanmenet elemeinek keresztülprése-
lésénél. Az a néhány perc az órából 
jócskán megtérül az értő és szerető 
olvasó személyiség formálódásában, 
és visszahat tanulási, ismeretszerzé-
si szokásaira, módszereire. Az első 
fejezetben a diagnózis és a gyógy-
mód az állítások és a példák kettős-
ségében mutatkozik meg. Ugyanez 
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a szerkezet jellemzi a könyv továb-
bi négy fejezetét is. Az állítások és 
megállapítások ezekben is megvan-
nak, a példák zöme azonban konkrét 
szövegpélda. A  tematikus és műfaji 
csoportosítás lehetőséget ad a szer-
ző számára, hogy magyar és külföldi 
szerzők műveinek ismertetésekor rá-
mutasson a „jó gyakorlatokra”, lehe-
tőségekre, módszerekre, amelyek az 
olvasás népszerűsítésének szolgála-
tába állíthatók. A könyvismertetések, 
könyvkritikák nem csupán egy adott 
mű megítélésében segíthetnek, vagy 
könnyíthetik meg a választást olvas-
mány és olvasmány között, hanem 
eszközöket adnak szülők és tanárok 
kezébe, amelyeket innentől fogva 
lelkesen használhatnak. Lázár Er-
vin, Csukás István, Janikovszky Éva, 
Varró Dániel, Lackfi  János és számos 
más magyar szerző műve kerül terí-
tékre a tanulmányok és recenziók so-
rában. De nem fukarkodik a szerző a 
népszerű, értékes és érdekes külföldi 
irodalommal sem. Silvana De Marin 
keresztül a fantasyk világába, Ann 
Fine segítségével az ifj úsági regények 
divatos példáihoz, Suzanne Collins 
kapcsán a ma fokozott érdeklődésre 
számot tartó (Az éhezők viadala) ab-
szurd világba kalauzolja el az olvasót.

Az olvasáskutató nézőpontja egy-
részt a szakemberé. Amit ír, mond, 
javasol, azt módszeres kutatások és 
elemzések előzték meg. Tételesen 
vizsgálhat olyan tényeket, amelyek 
hazánkban és a világ más országaiban 
megjelent irodalmi szövegek befoga-
dásával kapcsolatosak. Módszeresen 
értelmezheti jelen korunk olvasási 
nehézségeinek okait, az olvasási szo-
kások megváltozásával kialakult hely-
zetet, ennek rövid- és hosszú távú 
következményeit. Az olvasáskutató 
szakember, akinek a kezében a szöveg 
nem csupán élmények forrása, hanem 
eszköz az olvasás és persze a megér-
tés elemzésének rendszerében. Eddig 
tart a szigorúan szakmai oldal.

De az olvasáskutató olvasó is, aki-
nek jó és rossz érzések kavarognak 
a lelkében, ha meséket, regényeket, 
novellákat, különféle műfajú szép-
irodalmat olvas. Aki beleél, átél, érez, 
befogad, megért és természetesen 
továbbgondol, akárcsak mi magunk. 
A  kötet szakmaiságon túlmutató eré-
nye, hogy az olvasás lélektanába is 

bepillanthatunk a könyvekről való el-
mélkedés ürügyén. E kettős én tetten 
is érhető a tanulmányok és kritikák 
szövegeiben. Az előbbiben hangsú-
lyosabb az elemző én, a másodikban 
pedig az érző, ezekben a szövegré-
szekben személyesebb is a hang. Ez 
fontos dolog, hiszen az olvasásról és 
az olvasnivalóról nemcsak irodalom-
elméleti, módszertani szempontból 
lehet beszélni, hanem a befogadott 
élmény alapján is. Az élményközpon-
tú olvasás elengedhetetlen feltétele 
az olvasóvá válásnak.

A  tények makacs dolgok. Manap-
ság számos adattal lehet alátámaszta-
ni az olvasási kedv, szokások lanyhu-
lását; ezt lehet nem szeretni, de vitat-
ni nem nagyon érdemes. Különösen 
a fi atalok életmódjának ismeretében 
kár elvitatni a statisztikák hitelessé-
gét. Kevesebbet, mást és máshogy 
olvasnak világszerte, így Magyaror-
szágon is. Ezen lehet keseregni, ve-
retes erkölcsi normákra hivatkozva 
meg- és elítélni korunk értékrendjé-
nek devalválódását. De lehet, és talán 
kell is megoldási javaslatokon törni 
a fejünket, cselekvési megoldásokra 
sarkallni, összegyűjteni és közreadni 
olyan példákat, legyenek azok akár 
jól felhasználható szövegek, akár 
módszerek, megoldások, amelyek 
nemcsak bekötik a sebet, hanem gyó-
gyítják is azt. Gombos Péter ezt teszi 

ebben a kötetben, ettől hasznos és 
jó olvasmány szülőknek, tanároknak, 
a  nevelés és oktatás területén dolgo-
zóknak és persze mindenki másnak is, 
aki szeret olvasni. Tehát: Dobj el min-
dent… és olvass!

(Az írás első megjelenése az Új 
Pedagógiai Szemle 2014. 1-2. számá-
ban.)

DIÓSZEGI ENDRE 1961-ben született Budapesten, az ELTE BTK magyar-történelem 
szakán végzett 1988-ban. Azóta a budapesti Ady Endre Gimnáziumban tanít, osztályfő-
nök, a humán tagozat programvezetője, ELTE mentortanár. Szaktanácsadóként tíz éven 
át dolgozott a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, 1996-tól tizenöt éven át az MTV oktatá-
si-ismeretterjesztő műsoraiban szerepelt, húsz esztendeje a Kossuth Kiadó Zrt. tanács-
adója, irodalmi és történelmi könyvsorozatok szerkesztője. Fábián Márton szerzőtársával 
irodalmi tankönyvcsalád szerzője, számos más ismeretterjesztő könyv, digitális tananyag, 
cd, fi lm, televíziós kulturális vetélkedő fűződik a nevéhez. A Sulinet Digitális Tudásbázis 
irodalom tananyagának szerzője, programvezetője. 2010-től a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Tanári Tagozatának elnöke.
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Bábeli adományok

Suhai PálSuhai Pál

Levél Rodostóból
Irodalom a transznacionális 

„kultúra” fogságában
„Bábel” értelme J. G. Hamann, a 18. 

századi jeles német gondolkodó szerint 
nem merülhet ki az egekbe törő ember 
büntetésének magyarázatával. Isten 
a nyelvek „összezavarásával”, a  több-
nyelvűséggel egyszersmind lehetőséget 
is adott az emberek kezébe (szájába), 
a  párbeszéd, a  megértés, a  Másikra 
való nyitottság lehetőségét. Mintha a 
kinyilatkoztatás eme olvasatával Su-
hai Pál is birtokába jutott volna vala-
mi titoknak, amit (a  beszélgetés létte-
remtő funkcióját) manapság oly keve-
sen igyekeznek megérteni. Meglepően 
tág horizontú (Gorgiásztól Lévinasig, 
Batsányitól Deák Lászlóig, a szociográ-
fi aitól a hermeneutikai kérdésfelvetésig 
ívelő) esszéi-irodalmi levelei bármilyen 
témáról szóljanak is, végső soron ezt a 
gondolatot variálják, ebből indulnak 
ki, miközben a szerző életébe is bepil-
lantást engednek, egyéni látásmódját 
és stílusát is megcsillantják.

Levél Rodostóból1

8. April, 2007.
Édes Néném! Van olyan érzésem, 

hogy már nem fogja otthon találni le-
velem. Azért csak leírom – talán hol-
napig nem veszít érvényéből. Amit a 
tegnapi es(e)tről mondott, az valóban 
elkeserítő. De megerősít véleményem-

ben: a minőség elvének fontosságában. 
Tudomásom szerint édes Néném sem 
képvisel mást, s  (egyelőre legalábbis) 
nem akar darálthús vagy fasírozott 
lenni. (Pedig milyen könnyű előállíta-
ni egy ilyen ételt: egy kis karriervágy, 
jó adag megfelelési kényszer, csipet-
nyi opportunizmus, kellő önimádat, 
s máris kész a szervírozható hidegtál!) 
A  mai mediatizált világban nagyon 
könnyű valaminek, így a művészet-
nek is a látszatát kelteni. … Kellenek 
az olyan fórumok (helyi fórumok is), 
amelyek csak és kizárólag a minőség-
nek adnak teret. Különben minden 
belemegy a nagy moslékba, s az ember 
(a fogyasztóiság nagyobb dicsőségére) 
disznóként zabálhatja a közös vályú-
ba döntött, enyhén szólva is vegyes 
kosztot. Ha nem az érték a kiválasztás 
alapja, akkor mi? …édes Néném, csak 
a meggyőződésére hallgasson, az ille-
tékes „kartársat” pedig (ha kell, erő-
szakkal is!) tartsa távol a kameráktól. 
Hiba lenne őt műsorra tűzni…

Hogy világos legyen a mondani-
valóm, még egy-két mondatot hoz-
zátennék az eddigiekhez. Egyáltalán 
nem tartom bajnak a helyi média vagy 
az Internet által teremtett kommuni-
kációs lehetőségek meglétét. Jó, hogy 
vannak ilyen fórumok is ma már. (Ha 
nem lennének, ki kellene találni őket.) 
De senki ne gondolja, hogy az itt vagy 

bárhol elért publicitás önmagában 
már értéket is jelent. Az egészen más. 
Nincs köze sikerhez vagy sikertelen-
séghez, „társalkodási konvencióhoz”, 
ahhoz sem, ki mit gondol magáról. 
Az érték nem demokratikus valami. 
Nem lehet mással, mint tehetséggel 
és munkával létrehozni. Mindezekből 
következően manapság különösen 
nagy a kritika (s  értelemszerűen egy 
szerkesztő) felelőssége… A  diverzitás 
nagy érték, virágozzék is száz virág, 
de a gyom ne. A  kertet valamirevaló 
kertész megműveli. Ami jórészt azt 
jelenti, hogy megítél, válogat, nem bíz 
mindent a véletlenre (inkább igyekszik 
a véletlent hálójába fogni). Valahogy 
így kellene munkálkodnia a közműve-
lődés, a kultúra munkásainak is. …

Édes Néném! Kertészi és ornitoló-
gusi munkájához (s  majd’ elfelejtem: 
szakácsnői hivatásához) a föntiek ér-
telmében kívánok sok sikert. Egész-
ségünkre pedig s renoménkra vigyáz-
zunk: P. S.

Irodalom a transznacio-
nális „kultúra” fogsá-
gában2

Annak idején Esterházy Péter 
Ottlik iránti hódolata kifejezéseként 

Fotó: Kállay Kotász Zoltán

1 Az írások Suhai Pál: Bábeli adományok című könyvében olvashatók (megjelent: Napkút Kiadó, 2011).
2 Első megjelenése a Kortárs, 2009/5. számában, Irodalom a transznacionális „kultúra” világában címmel.
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(és születésnapi köszöntő gyanánt) 
az Iskola a határon teljes szövegé-
nek lemásolását választotta az elkö-
telezettség kinyilvánítására. Hogy 
egyetlen lapra, egymás tetejébe írta 
a sorokat és oldalakat, erről most ne 
beszéljünk – eme önmagában bizo-
nyára méltánylandó gesztusról, mint 
valami korszakalkotó irodalmi tettről, 
sőt „műről” az ún. posztmodern kriti-
ka nem győzött és ma sem győz eleget 
fecsegni. De már a tankönyvírás is: 
a  „posztmodern” tankönyvírás (mert 
ma már ilyen is létezik). Ez, hittérí-
tői buzgalmában, az „új” felkent pap-
jaként a médiára jellemző kódok és 
„olvasásmódok” adaptációját tartja a 
maga – és áldásos közreműködésével 
az irodalom tantárgy – egyik legfon-
tosabb és legaktuálisabb feladatának. 
Törekvésével, az „alinearitás” és „hi-
pertext” fogalmainak és eljárásainak 
népszerűsítésével, mondhatni in-
gyen-reklámjával akarva-akaratlanul 
az uralkodó felfogásnak tesz szolgála-
tot, még akkor is, ha szándéka szerint 
a hagyományosnak nevezhető iro-
dalmi narratívák (és analóg formálási 
módok), a  tulajdonképpeni irodalom 
s a könyv pozícióit nem kívánja gyön-
gíteni. (De néha bizony kívánja!)

Ha csak az elmélet magas kated-
ráiról szólnának ezek a szirénhangok, 
talán valamiféle viasszal be is tömhet-
nénk a fülünket (vagy puszta kíván-
csiságból odakötöztethetnénk ma-
gunkat az árbochoz). Egy tankönyv 
esetében azonban a fönti alternatívák 
kérdésénél mégiscsak többről van szó. 
Ez nem lehet „magánügy”. Az tudniil-
lik, hogy mire akarjuk, és máris mire 
neveljük az utánunk jövő nemzedéke-
ket. Pusztán információ-vadászokká, 
gyűjtögető lényekké-e, vagy éppen 
ellenkezőleg, az értelemben és kere-
sésében érdekelt felelős személyisé-
gekké. Lehet ezen persze töprengeni 
keveset vagy sokat is, tudnunk kell 
azonban, hogy a média nem vár. Ef-
fektusaival, a  spontaneitás látszatát 
keltve bizony máris „nevel”: könnyen 
irányítható masszává gyúrva-darálva 
a gyanútlan érintetteket. Ha e kony-
hafőnöki buzgalomhoz még pedagó-
giai segédlet (és nem kis hinterlandú 
„logisztika”) is járul, az már azért egy 
kicsit sok a jóból. Ekkora túlerővel 
szemben azonban meglehetősen ma-
gányos harcosnak tudhatja magát az 

ember. Tudhattam mindezidáig én 
is. De most kezembe került Susan 
Sontag legújabb, esszéket és beszé-
deket tartalmazó könyve (Egyidő-
ben, Európa, 2008), amelynek éppen 
címadó fejezetében az előbbiekben 
fölvetett problémának szinte klasszi-
kus leírását, és számomra nemcsak 
szimpatikus, de megkerülhetetlenül 
fontos értelmezését is adja. Ez ugyan 
nem pedagógiai gondok mentén, de 
ugyanarról a jelenségről szól, amelyet 
én is feszegetni próbálok.

Az olvasó kedvéért most én is le-
másolok valamit, méghozzá az írónő 
Nadine Gordimerről szóló (Fokvá-
rosban, majd Johannesburgban el-
hangzott) 2004. márciusi előadásá-
nak vonatkozó részletét-részleteit. 
Ráadásul (szolidaritásból, az aszkézis 
– és Esterházy – jegyében) duplán 
is! (A dupla szöveg mellőzéséért, ami 
még nyelvi játékokra is ad alkalmat, 
a  szerző szíves elnézését kéri a szer-
kesztő.) Hajdan, kisiskolás koromban 
a tanító néni büntetésként rótt ki rám 
hasonló feladatokat: „Rossz voltál, 
kétszer kell lemásolnod a sorokat!” 
Én ezt most önként vállalom, „saját 
szabadságom terhére”. Valahogy úgy, 
ahogy az éhségsztrájkolók állnak ki 
valamely ügy mellett. S mindjárt hoz-
zá kell tennem: a  szerző gondolatai-
nak, értékrendjének kijáró tiszteletem 
jelzésére is.

E szövegnek már a címe is sokat-
mondó: Egyidőben. A  regényíró és az 
erkölcsi gondolkodás:

„Amióta a legtöbb író szövegszer-
kesztő programmal dolgozik (ahogy 
én is), vannak, akik azt mondják, hogy 
ez új jövőt tár a fi kció elé. Okfejté-
sük a következő. A  regénynek abban 
a formájában, ahogy ismerjük, vége. 
De sebaj, mert jön helyette valami 
jobb (és demokratikusabb): a hiperre-
gény, amely a számítógép által nyitott 
nemlineáris, nemszekvenciális térben 
születik. Ez az új prózamodell meg-
szabadítja az olvasót a hagyományos 
regény két örökös nyűgétől: a  lineáris 
narratívától és a szerzőtől. Ahelyett, 
hogy a szerencsétlen olvasó kénytelen 
lenne szavak egymásutánján át a mon-
dat, bekezdések egymásutánján át a 
jelenet végére jutni, örömmel tapasz-
talhatja, hogy a számítógépnek hála 
– idézem – ››valódi szabadságot‹‹ kap, 
››felszabadul a sor zsarnoksága alól‹‹. 

A  hiperregénynek ››nincs eleje; re-
verzibilis; több bejárata van, amelyek 
közül egyik sem nevezhető ki főbejá-
ratnak‹‹. Az olvasónak nem kell tehát 
a szerző által diktált lineáris történetet 
követnie, hanem kedvére navigálhat 
››a szavak végtelen tengerén‹‹.

Azt hiszem, a legtöbb olvasó – sőt 
gyakorlatilag minden olvasó – meg-
lepetéssel értesül róla, hogy a struk-
turált elbeszélésmód – az eleje-kö-
zepe-vége alapsémájú hagyományos 
meséktől a bonyolultabb szerkezetű, 
nem kronologikus, sokhangú narra-
tívákig – valójában nem örömforrás, 
hanem az elnyomás egyik formá-
ja. Ami azt illeti, az olvasók zömét a 
fi kcióban – mesében, krimiben vagy 
akár Cervantes, Dosztojevszkij, Jane 
Austen, Proust, Italo Calvino bonyo-
lult narratíváiban – éppen hogy a 
történet érdekli leginkább. Elvégre a 
világot is történetnek – események 
ok-okozati láncolatának – látjuk, és 
ezt találjuk benne a legérdekesebb-
nek. Sokan csakis a történet kedvéért 
olvasnak. A  hiperregény hívei mégis 
azt állítják, hogy a cselekmény ››kor-
látoz‹‹ bennünket és szabadulni aka-
runk tőle. Hogy lázadunk a történet 
kimenetelét irányító szerző ősi zsar-
noksága ellen, és szeretnénk végre 
valóban aktív olvasók lenni, akik előtt 
nyitva áll a lehetőség, hogy a szöveg-
egységeket tetszés szerint átrendezve 
alternatív folytatások vagy végkifejle-
tek között válogathassunk. Állítólag a 
hiperregény a maga számtalan lehe-
tőségével és váratlan fejleményével a 
való életet képezi le, vagyis – gondo-
lom – aff éle végső realizmusként kel-
lene üdvözölnünk.

Ezzel szemben énszerintem nem 
mások regényét akarjuk megírni he-
lyettük, hanem saját életünket akarjuk 
rendezni és értelmezni. És az egyik 
segítségünk abban, hogy értelmezzük 
az életünket, döntéseket hozzunk, ér-
tékeket válasszunk, éppen az egyedi, 
hiteles hangú művek nagy összessé-
ge, amely nemesíti a szívet és a lelket, 
megtanít létezni a világban, képviseli 
és őrzi a nyelv dicsőségét (azaz fejlesz-
ti alapvető tudati eszközünket), neve-
zetesen az irodalom.” Telibe találnak 
Susan Sontag szavai akkor is, amikor 
arról beszél, hogy a hiperregény, de 
még inkább annak ideológiája az ún. 
kulturális demokrácia jelenségkörébe 
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tartozik, ez pedig a „plutokrata kapi-
talizmus” kézben tartásának nem kis 
képmutatásról tanúskodó eszköze és 
vetülete.

A hiperregény „ellenszenves kon-
cepciója” megvalósulása esetén nem 
annyira a szerzőt, mint inkább az ol-
vasót fogja fölzabálni. A  mindenkori 
olvasókat. Ilyesmit senki más, csakis 
az irodalom iránt érzéketlen vagy vele 
szemben egyenesen ellenséges akadé-
mikus körök irodalomkritikája talál-
hatott ki.

S még valamiről nem szabad meg-
feledkeznünk.

A  nyugati világ egyetemein ural-
kodó nézetek mellett (vagy talán még 
inkább: mögött) a televízió (s  hozzá-
tehetjük: általában a média) által köz-
vetített narratív szisztéma nyomása 
áll. Ennek túlereje készteti behódo-
lásra napjaink divatos irodalomkriti-
káját is. Két modell szembenállását és 
versenyét kell tehát látnunk: egyfelől a 
befejezettség illúzióját adó története-
két, másfelől az eleve befejezhetetlen, 
éppen ezért részleges és töredékes 
információkét. Az egyiket hagyomá-
nyosan a szépirodalom és a könyv, 
a másikat az új médiumok s közöttük 
a televízió képviseli.

Különös paradoxonnak lehetünk 
tanúi. Az irodalmi fi kció, a  vége fe-
lől megkomponált, zárt (befejezett) 
történet a benne található „erkölcsi 
elem”, a  „megélt intenzitás” révén 
egész személyiségünket mozgósítja, 
mintegy érdekeltté teszi az embert a 
pusztán „kitalált” bonyodalmak meg-
oldásában, a televízió ezzel szemben, 
a  közvetlenség látszata ellenére is 
eltávolítja a nézőt, neutralizálja, sa-
ját közömbösségébe zárja. Ezt a kö-
zönyt, értéksemlegességet, ha semmi 
más, hát a televízió sajátos „írás-
módja”, a  reklámok interpunkciója 
elég ékesszólóan bizonyítja. E  logika 
szerint minden lecserélhető valami 
másra, bármire és bárkire, csupán 
nézői lehetünk valaminek, egy „vi-
lágnak”, amelynek törvényeiről (vagy 
netán urairól) halvány sejtelmünk 
sem lehet.

Susan Sontag azonban ponto-
san megnevezi ezt a világrendet: 
a  „transznacionális kultúráét”, amely-
be a globális gazdaság valamennyi 
szereplőjét, ha tetszik, ha nem bele-
rángatják – ennek logikája szerint az 

irodalom is csak aff éle „kütyü”, puszta 
eszköz az információs hálózathoz való 
csatlakozás érdekében. Kétségtelen, 
hogy „a XXI. század elején egy hamis 
irodalmi földrajz bevezetése folyik”. 
E tényen az sem változtat, hogy a mé-
dia a fordítás és a különböző adaptá-
ciók révén hatalmas lehetőségeket is 
kínál az íróknak. De egyúttal ideoló-
giát is szállít, amelyet elvár, olyat (s itt 
ismét hadd idézzem Susan Sontagot), 
„amely meghaladottnak állítja be a 
regényíró prófétai és kritikusi, eset-
leg felforgató szerepét, azon szerepét 
tehát, hogy elmélyítse és olykor, ha 
szükséges, ellenezze a sorskérdések-
ben kialakított közös felfogásokat. Él-
jen a regényíró szerepe!”

E sorok bizony nem egy „sültrea-
lista” fölényesen lemosolyogható né-
zőpontját képviselik a jövő zenéjének 
kikiáltott hiperrealista „irodalom-
mal” szemben. Éppen ellenkezőleg, 
egy moderneken felnőtt, „a  bonyo-
lultabb szerkezetű, nem kronologi-
kus, sokhangú narratívákat” is érté-
kelni tudó, ugyanakkor az „eleje-kö-
zepe-vége” alapsémájához, a  tör-
ténetmondáshoz és az író erkölcsi 
felelősségvállalásához is ragaszkodó 

szerzőét. Ha úgy tetszik, egy elitistá-
ét, aki nem szeretne lemondani. Mi-
ről is? Több évszázad (évezred?) nem 
kis munkával létrehozott értékeiről. 
Nemes egyszerűséggel: az irodalom-
ról és a könyvről. Még akkor sem, ha 
mindkettő manifeszt vagy burkolt tá-
madásoknak van kitéve, s velük kap-
csolatban a jóhiszemű szemlélőben 
is kérdések sora tolakszik elő (akár a 
giliszták eső után a földből). Szolgá-
lólánya-e a könyv a médiának? S  az 
irodalom? Cseréljük be hipertextre? 
Esetleg némi engedményekkel? Meg-
tartva mindazt, amit a történelem a 
linearitás jegyében értékként létre-
hozott benne? S  ha már igen: az ér-
tékőrzés utóvédharcai közben? Vagy 
a „békés egymás mellett élés” lemon-
dó gesztusával? Netán fölkínálkozva? 
A „trendi”, a divat kirekesztő logikája, 
összeférhetetlen természete egyelő-
re (?) nem nagyon díjazza (s  anyagi 
értelemben sem!) a másképpen gon-
dolkodókat. Úgy látszik, képtelen 
felismerni, hogy gondolkodni mindig 
csak másképpen lehet. S  hogy mára 
már letűnt divatok idejéből éppen a 
másképpen gondolkodók öröksége 
maradt eleven.

SUHAI PÁL 1945-ben született Bezenyén. Pakson érettségizett, 1968-ban az ELTE BTK 
magyar–történelem szakán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses középiskolai tanári dip-
lomát szerzett. Előbb a TIT Budapesti Szervezetében szervezőként dolgozott, majd a 31. 
sz. Szakmunkásképző Intézetben, illetve a Vas utcai Kereskedelmi Szakközépiskolában 
tanított. Időközben az OPI-ban tantárgygondozói állást is vállalt. 2005 óta nyugdíjas. 
Irodalom tankönyvcsaládját a Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban Pedagógus Ku-
tatói Pályadíjban részesítette. A Magyar Írószövetség tagja. Kötetei: A magunk kenyerén 
(kortárs költők versantológiája), Szépirodalmi, 1971; Akár az üldözött (versek), Magvető, 
1984; Mikszáth Kálmán kritikai kiadás 78. és 80. kötet (sajtó alá rendezés Rejtő Istvánnal), 
Akadémiai, 1984, 1987; Porba írt sorok (versek), szerzői kiadás, 1994; Irodalom, művészet 
az alteritás korában (tankönyvcsalád, 1–3. kötet), Holnap, 2004; Kísértetek kora (versek), 
Orpheusz, 2005; Gyermekrajzok (versek), Holnap, 2007; Tudósítások a katedráról (tanul-
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2010; Bábeli adományok (irodalmi levelek, esszék, kritikák), Napkút, 2011; A tükröd én 
vagyok, nézd (Válogatás a Búzás Hubával való irodalmi levelezésből), Napút Káva Téka, 
2012; Szigorú napok (versek), Napkút, 2012; Vallomás sötétből (R. M. Rilke hatvankét ver-
sének fordítása), Orpheusz, 2014; Bábeli adottságok (irodalmi levelek, esszék, kritikák), 
Napkút, 2014.
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Antal-Lundström Ilona – Tóth Teréz – Bátki MártonAntal-Lundström Ilona – Tóth Teréz – Bátki Márton

Monori muzsikusok
Bevezetés

2012 elején merült fel, hogy Ma-
gyarországon is meg kellene valósí-
tani azt a különleges zenekari prog-
ramot, az El Sistema-t, amelyet José 
Antonio Abreu zenész és közgazdász 
talált ki és kezdett el Venezuelában 
1975-ben.1 A  Párbeszéd Házában 
gyűlt össze egy lelkes csapat, többek 
között Kupper András parlamen-
ti képviselő, Hofher József jezsuita 
szerzetes és Bátki Márton, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat monori mo-
dellprogramjának vezetője. Céljuk há-
rom szóban: a zenekar mint szociális 
eszköz. A  Szimfónia Program hátrá-
nyos helyzetű gyermekekhez szeretné 
elvinni a zene örömét, illetve a zene 
és a zenekar hihetetlen nevelő és fej-
lesztő hatását.

A  nagyobb program előzetes pró-
bájaként kezdődött el a Máltai Szere-
tetszolgálat monori telepprogramjá-
ban egy hathetes intenzív nyári tábor 
Szádeczky-Kardoss Géza segítségével, 
ahol hátrányos helyzetű cigány gye-
rekek kóstolhattak bele a zenélés örö-
mébe.

Az első napokról szóló blogbe-
jegyzést tőle idézzük:

Ebéd után néhány érdeklődő 
gyerkőc már türelmetlenkedik az 
ajtó előtt. „Na, gyerünk fi úk, lányok, 
kivonulunk a kereszteződéshez!” Itt 
Marcival rázendítünk az Ungarescára, 
körénk gyűlik a telep apraja és nagy-
ja. „Gyerekek, akit érdekel a hegedű, 
jöjjön utánunk!” (Tisztára úgy érzem 
magam, mint a patkányfogó a német 

népmesében.) A  hangár előtt aztán 
megpróbálom megtáncoltatni őket, 
de ez a kísérlet kudarcot vallott: ma-
gamra maradtam a jobbra-balra lépe-
getéssel. Sebaj, ami nem megy, nem 
kell erőltetni.

Benn aztán bemutatkozik a hege-
dű, és hamarosan már azt is tudjuk, 
hogy a húrjait Gé-zának, D-aninak, 
Á-ginak, illetve É-vinek hívják! „Na 
és hallás után meg tudjuk-e külön-
böztetni a G-t az E-től, és a D-t az 
A-tól?” „Mindjárt lesz a hangárnak 
G, D, A  és E  sarka, oda szaladunk, 
amelyik húrt hallod!” Persze, aztán 
bemutatkozom én is, és elmesélem, 
hogy mi a tervünk velük a nyáron. 
Megbeszéljük, hogy mi az a zenekar 
(amikor sok hangszer együtt játszik), 
és hogy mi is csinálhatunk zenekart! 
Meg azt is megbeszéljük, hogy hang-
szeren tanulni nem megy egyik nap-
ról a másikra, és ha komolyan meg 
akarnak tanulni, akkor jönni kell ám 
minden nap, illetve, hogy a hegedű 
érzékeny hangszer, és meg kell tanul-
ni néhány dolgot, mielőtt kezükbe 
vehetik. Mondanom sem kell, ez volt 
a legnehezebb: szívük szerint mind-
járt kivették volna a kezemből: „Hadd 
húzzam meg!” „Hadd húzzam meg!” 
Mint vámpírok az áldozatra, vetették 
volna rá magukat egy hegedűre tizen-
öten! Muszáj volt leszerelni őket: „Ha 
jöttök minden nap, jövő héten lehet!”

Vége felé aztán volt mozi is: you-
tube-ról megnéztük, milyen egy iga-
zi nagy zenekar, és hogy még milyen 
hangszerek vannak benne (stílusosan 
egy Simon Bolivar zenekari videót 
mutattam Gustav Dudamellel: http://

www.youtube.com/watch?v=3vw-
ZAkfLKK8).

Másnap aztán lesz cselló is. Min-
den óra végén legyen valami holnap-
ra, amiért érdemes újra jönni. A  ki-
járatnál aztán sorban állva mindenki 
pengethetett egy E, A, D vagy G-húrt, 
rendelés szerint.

Ezen az első napon kb. 14-16 
gyerkőc volt jelen, főleg kisiskolás 
korúak, de a napok folyamán olykor 
megjelentek 5 évesek, a  háttérben 
pedig néhány tizenéves érdeklődő is. 
A  nagy korkülönbség miatt nyilván 
nehéz fi gyelmüket egyfelé terelni, így 
a csoport koncentrációja egy dolog-
gal nem köthető le néhány percnél 
tovább. Ennek megfelelően igyekez-
tem a következő napokra olyan órák-

1 http://en.wikipedia.org/wiki/El_Sistema
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kal készülni, hogy 5-10 percenként 
váltsunk hangszerbemutató, éneklés, 
ritmus visszatapsolás, sarokba szalad-
gálás, „szellemhegedülés” (hangszer 
és vonótartás hangszer nélkül), illetve 
videózás között.

Erről a hathetes nyári táborról 
szól Antal-Lundström Ilona, az egyik 
résztvevő, a programba bekapcsolódó 
kutató-tanár beszámolója.

Antal-Lundström Ilona

Napló egy rendhagyó zenei tá-
bor életéről2

Augusztus elsején indultam el 
először meglátogatni a monori nyári 
zenei tábort. A  munka július elején 
kezdődött, a  három hegedűs akkor 
kezdte becsalogatni a gyerekeket a 
hangárba, a  Szeretetszolgálat által 
épített és fenntartott közösségi ház-
ba, így mostanra elég sok tapasztalat 
gyűlt össze. Én ma csak a hangulat és 
folyamat megfi gyelése céljából jöttem, 
mert tervezett munkánkban ilyen 
közegben kell dolgozni majd sokkal 
több gyermekkel, ezért úgy gondo-
lom, jó megismerni a jövőben ránk 
váró feltételeket.3

A  telepen sok gyerek az utcákon, 
a felnőttek itt-ott csoportban állva be-
szélgettek. A mellékút nem volt beto-
nozott, és elég sok szemét szóródott 
szét. Itt voltunk a Tabánban. A  han-
gár egy nagy telken álló, nekem kato-
nai jellegűnek tűnő, félhenger alakú 
épület, ablakok nélkül, elöl és oldalt 
egy-egy bejárattal, bádogtetős burko-
lattal, alapozás nélküli padlózattal. Az 
ajtó még zárva volt, néhány kíváncsi 
felnőtt és gyerek nézte távolabbról, 
az utcáról és a szomszéd telkekről a 
megérkező csapatot. Amint kiszáll-

tunk az autókból, a gyerekek felismer-
ték az útitársaimat, elkezdtek futni 
feléjük, a  kicsik átölelték karjukkal a 
térdüket, a  nagyobbak csak bólintás-
sal, mosolyogva üdvözölték őket. Kis 
időt vett igénybe, amíg bejutottunk a 
hangárba. A  gyerekek türelmetlenül 
gyülekeztek kint az udvaron, egyre 
hangosabban kopogtattak az ajtón, 
hogy jöhetnek-e már? Amint bejöhet-
tek, azonnal a kirakott hangszerekhez 
mentek, izgatottan nézegették, néhá-
nyan már kézbe is fogták és kritiku-
san válogattak közöttük. Laci szerint 
már tudták, melyiknek milyen hangja 
van, és e szerint válogattak közülük.

Tíz óra körül a gyereksereg már 
együtt volt. Ismerkedtek az újonnan 
érkezőkkel, beszélgettek a tanárokkal, 
kérdéseket tettek fel személyes dol-
gokról, családról is. Amikor kiderült, 
hogy ezúttal nem csak hegedű- és 
csellótanárok jöttek, azonnal zápo-
roztak a kérések, hogy tanítsuk meg 
őket gitározni, zongorázni, énekelni.

A gyerekek kora vegyes volt, hattól 
tizennégy évesig érkeztek. A kollégák 
kérték a nagyobbakat, hogy a nekik 
kijelölt későbbi időpontban jöjjenek 
vissza. A kicsik a kiválasztott és kézbe 
fogott hangszerekkel elkezdték játsza-
ni az előző napokban gyakoroltakat. 

A  kollégák egyenként foglalkoztak a 
tizenhárom gyermekkel, majd a csel-
lósok átmentek a szomszéd szobába a 
hangszereikkel, a  hegedűsök marad-
tak, és tanári segítséggel gyakoroltak 
tovább. Egy tanárra két-három gyerek 
jutott, akik fi gyelték a társuknak adott 
tanácsokat is, igyekeztek javítani a já-
tékukon. Természetes, családias han-
gulat uralkodott. Bár kívülről kicsit 
kaotikusnak tűnt ez az intenzív mun-
ka, de a hangszerek hangját lehetett 
követni a kis csoportokon belül.

A  bemelegítő szakasz után, fel-
szólításra, tizenegy órakor a jelenlé-
vők újra egybegyűltek közös muzsi-
kálásra. Félkörbe állva helyezkedtek 
el, középen egy tanár irányításával a 
dalok szövegének ritmusát játszot-
ták D vagy A húron, a vonókezelésre 
fi gyelve. A  többi tanár oda-odalépett 
egy-egy gyerekhez, ha segítségre volt 
szüksége. Aztán egy tanári hangsze-
ren megszólalt a dallam is.

A  dalok indítása egységesen, rit-
mikus játékkal már egészen jól ment a 
gyerekeknek. Marika,4 Bea és Hajnal-
ka irányította a kicsiket, Laci a háttér-
ben dolgozott a nagyobbakkal, a  dal-
lamot próbálta velük. Közben újabb 
és újabb gyerekek érkeztek.

A  dalok részben ismertek voltak 
a gyerekeknek, a Hull a pelyhes fehér 

2 A nyári „tábor” helyszíne Monor, ahol évek óta működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tabán Integrációs Modellprog-
ramja. A zenei program fő résztvevői: Szádeczky-Kardoss Géza (főszervező, csellótanár), Bátki Márton (monori programve-
zető), Bátki László, Salamon Bea, Takács Hajnalka (hegedűtanárok). További információk a következő címeken találhatók: 
http://elsistema-hu.blogspot.hu/

 https://www.facebook.com/szimfoniaprogram, http://www.hzo.hu/cikk/szimfoniaprogram, symphonia.hu.
 A tábor egyes jelenetei interneten is nyomon követhetők, a nyári toborzástól a karácsonyi koncertekig: http://www.youtube.

com/results?search_query=monori+toborz%C3%B3&sm=12 http://www.youtube.com/watch?v=tlqyT0JKQ9w A  napló be-
vezetőjét Bátki Márton írta.

3 Antal-Lundström Ilonának saját, szociális indítékú, tehát a Szimfónia Programmal rokon zenei programja van, Látható han-
gok címmel. A programhoz készült már oktatócsomag, s van akkreditált továbbképzés. A programról részletek a www.latha-
tohangok.hu honlapon találhatók.

4 Szakszon Mária hegedűtanár
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hó, a  Süss fel nap (ennél a dalnál a 
visszhangszerű játékot is gyakorolták, 
nagyon fi noman, halkan húzva a vo-
nót). Az Egy boszorka van… kezdetű 
dal nem jelentett nagyobb problémát, 
a Hej Dunáról… ritmusával kicsit töb-
bet kellett dolgozni.

Fél tizenkettő körül kezdtek fárad-
ni, névsor-ellenőrzés után haza is me-
hettek, de néhányan tovább maradtak 
gyakorolni.

Délután egy órára jöttek megint 
a kicsik, a  nagyobbak is folyamato-
san gyülekeztek. Közben újra és újra 
fi gyelni kellett a kíváncsiskodókra, 
a  beszivárgókra. Kettő körül ismét 
tizenöt gyerek volt a hangárban, ki-
csik és nagyok vegyesen. Folytatódott 
a délelőtti munka. A  nagyok már tu-
datosan gyakorolnak, van, aki már 
kottából játszik, folytatni akarja a 
korábban megkezdett Bach-dallamot. 
Aztán jött a nagy muzsikálás, húsz ze-
nélő fi atallal, szülők is hallgatják őket. 
Többen mesélik, hogy itt annak idején 
sok zenész cigány család volt, akiknek 
az unokái vannak most itt, nevükön is 
nevezték a családokat. Sajnos ma már 
senki nem zenél közülük.

Két fi atal keltette fel a fi gyelme-
met, a  reggel óta gyakorló lány, aki 
egy Parasztkantáta-részletet játszott 
kottából, és egy fi ú, mindketten 17 
évesek. Mint kiderült, élettársak. 
A  fi ú eddig csak érdeklődő volt. Fi-
gyelte, ahogy a párja játszott. Laci 
hangszert adott a kezébe, és biztatta, 
próbálja meg. Ennek folytatása is lett, 

nem is akármilyen! Az utolsó héten 
már ő segítette a társát.

Hazafelé értékeltük a napot. A kö-
zös zenélés már felvillantotta egy le-
hetséges bemutatkozás reményét is a 
tábor végére. Én azt ígértem, megpró-
bálom bevonni a Biztos Kezdet Gye-
rekházból a legkisebbeket is. Így ének 
is lenne. Marci és Géza ugyanis sze-
retné, ha énekelnének is a gyerekek a 

„koncerten”.

Augusztus 21., szerda
A  napi program nyugodtan indul, 

a hangárban két hölgy vár bennünket, 
akik fényképeznek, dokumentálják a 
történteket.

Átmegyünk hárman a Gyerekház-
ba, hogy az esetleges együttműködés 
lehetőségét, feltételeit megbeszéljük 
a gyerekházi munkatárssal, Szarka 
Gáborral. Pozitívan fogadják a tervet, 
hogy nyelvi-zenei kommunikációs 
gyakorlatokat vezessünk a házban, de 

itt csak 0-6 éves korú, szülővel érke-
ző gyerekeket fogadnak a délelőtti 
órákban. Van egy kialakult napirend, 
reggelizés és beszélgetés a szülők-
kel, a  gyerekeknek játék felügyelettel, 
ebbe belefér, hogy 10 órától fejlesztő 
játékokat vezessünk be. Úgy gondol-
tam, hogy ha a legkisebbek ott vannak 
az elején, az nem gond, később, ha 
elfáradnak, kimehetnek a mamákkal 
vagy egy nevelőtanárral, a  nagyob-
bakkal, akkor tudom az iskola-elő-
készítést segítő munkát elvégezni: 
hallás-, fi gyelem-, emlékezetfejlesztő 
és mozgásos feladatok vannak a prog-
ramunkban5 ilyen célra, a dalok ének-
lésén túl. Megbeszéltük, hogy másnap 
kipróbálom a csoportot, tartok egy 

„felmérő” foglalkozást a koncert lehe-
tőségeinek előkészítésére.

A hangárban tizenegy órától nagy 
közös muzsikálást tartottunk, a  napi 
munkában részt vevő kollégákkal és 
gyerekekkel. Énekeltünk, átvettük a 
dalokat, a  hangszeresek húzták a vo-
nót, akiknek nem volt erre lehetősé-
ge, az énekelt vagy ritmushangszert 
kapott, még a vendégek is, nagyon jó 
hangulat alakult ki a délelőtt végére.

A  délutáni programban a 8–10 
éves fi úk hangszeres órája után is éne-
keltük a tervezett dalokat, voltak lel-
kesek, jó hangúak is. Az egyik fi ú rap-
pelt egy jó szöveggel, biztattam, hogy 
írjon valamit a táborról is. Magyaráz-
kodott, pótvizsgáznia kell németből, 
és a felkészülés miatt nem tud jelen 
lenni a következő alkalmakon. A  17 

5 A Látható hangok program az esélyegyenlőség elérésének fontos részeként a 3-6 éves korú gyermekek kommunikációs fej-
lesztéséhez ad pedagógiai segítséget az írás-olvasás alapjainak játékos kialakításával, a hangok vizuális megjelenítésével, még 
iskola előtt. A gyerekek a hang jellé alakításának folyamatát gyakorolják, tapasztalják meg, ahogyan a hangok tulajdonságai 

„láthatóvá” válnak. A program hatékonyságát több kutatás is bizonyította, alkalmazása fokozza a beszédhallási, olvasási, gon-
dolkodási képességek szintjét és a harmonikus szociális viselkedés kialakulását a gyermekek közösségében.
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éves párnak egyre jobban ment a Pa-
rasztkantáta. A  csellista fi úk szorgal-
masan készültek a műsorral.

Augusztus 22., csütörtök
A  Gyerekházban voltam, hogy a 

tervezett foglalkozást megtartsam. 
Nagyon érdekes volt a helyzet, mert 
a kicsik és a nagyok vegyesen vol-
tak jelen. A  házszabályzat szerint a 
szülőknek is jelen kell lenni, hogy 
megismerjék a gyerekekkel folytatott 
fejlesztés menetét. Örültem ennek, 
jó, ha a mamák érdeklődnek az iránt, 
ami a házban történik.

Kezdetben 10 gyermek volt a te-
remben, a gyermekházi munkatársak 
és néhány anyuka. Elkezdtem a dalok 
éneklését egy kis bevezető után, és 
a gyerekek bekapcsolódtak. Azután 
meghallgattuk a dalt a CD-ről, és hal-
lás után gyakorolták. A  szöveget las-
san és tagoltan mondtam, amit külön 
gyakoroltunk, hiszen sok volt a három 
év körüli kicsi. A hegedűs dalt szeret-
ték, mert említettem nekik, hogy a 
szomszédban most hegedülnek, és 
többüknek a nagy testvére is ott volt, 
sőt a nagyobb lányok, a 6 évesek már 
kipróbálták a hangszert egy-két alka-
lommal. Nagyon szerették az éneklést, 
és a szövegeket is egyre biztosabban 
énekelték velünk. Fokozatosan az 
anyukák is bekapcsolódtak, a bátrabb 
gyerekek egy idő után egyedül is éne-
kelték: Az én nevem a hegedűs… és a 
trombitásnak is sikere volt. Néhány 
fi ú is érkezett közben, ők ezt különö-
sen élvezték. Volt egy kislány, aki a 
Kedves kicsi Liza dalra táncolt a párjá-
val, és boldogan mosolygott, hogy ő is 
részt vehet a játékban. A kis négy éves 
Kiara már egyedül is énekelt, nagy 
sikere volt. Jázmin és a társai is ma-
gabiztosak, bátrak voltak. Végezetül 
az álmos medvéről énekeltünk, ennek 
különösen nagy hatása volt. A  leg-
kisebbek közül néhány már fáradni 
kezdett, a segítők kimentek velük, mi 
még meghallgattuk a gyerekekkel né-
hány „láthatatlan, de hallható” vendég 
hangját. Meglepett, milyen intenzí-
ven fi gyeltek a hangokra. Egy fi ú fel-
kiáltott a kiskutya szólójánál: „Mérges 
a kutya!” Meglepődtem, nem szokták 

első hallásra felismerni a kutya hang-
jának a karakterét. A cicánál is ugyan-
ez történt! Ott is felfi gyeltek a hang-
ban rejlő érzelmi kifejezésre.

A  napot a Liza dallal zártuk, tán-
colással.

Úgy terveztem, ha ügyesek, akkor 
néhány dalt eléneklünk velük szep-
tember 7-én, a  bemutatón. Mivel 
azonban nagyon kicsik voltak, és nem 
számíthattam arra, hogy rendszere-
sen jönnek a foglalkozásra, feladtam 
a tervemet. A  napi program viszont 
meglepően jól sikerült. Kis beszél-
getés után visszamentem a hang-
szeresekhez, hogy a nagyobbakkal 
éneklést gyakoroljunk a bemutatóra. 
Megpróbáltam a 10-11 éves lányok-
kal az éneklést, elég ügyesek voltak, 
de mondták, hogy a Tanodába kell 
menniük a következő napokban, mert 
pótvizsgára készülnek többen is. Így a 
közös éneklés reménye eltűnt.

Augusztus 26., hétfő
Géza két osztrák vendéget hívott 

meg a mai és holnapi napra. Mi Vi-
rággal6 a Gyerekházba mentünk át, 
ott vártak bennünket. Nagy volt az 
öröm, mert a fuvola sok gyereknek a 
kedvenc hangszere, nézték, hogyan 
kell összerakni, megszólaltatni, egy 
kisfi út különösen megbabonázott a 
szépen csillogó hangszer és annak 
különleges hangja. Nagy fi gyelemmel, 
teljes átéléssel hallgatták a fuvolán 
megszólaló zenét.

A  foglalkozáson résztvevők min-
den nap mások, az adott napi hely-
zetben kell dolgozni, azokhoz a gye-

rekekhez alkalmazkodni, akik meg-
jelennek reggel a szüleikkel. Így, amit 
előzőleg gyakoroltam a csoporttal, 
az csak néhány gyerek számára volt 
ismerős, de a többiek is fi gyeltek vé-
gig, sok anyuka is bejött ismét, és a 
két munkatárs, Ági és Éva7 is, mert 
amint láttam, szeretnek énekelni. Is-
mét a bemutatkozó „Az én nevem a 
hegedűs, a vidám hegedűs…” kezdetű 
dallal indultunk, de most a hegedű és 
a trombita után a fuvolát is bevettük a 
hangszeresek bemutatkozásának so-
rába, ráadásul el is játszotta a fuvola 
a dallamokat, így könnyebb volt éne-
kelni. Minden dal éneklését segítették 
azok a gyerekek, akik már korábban 
is énekeltek velem, néhányan egyedül 
is elénekelték a dalokat. Újra lehetett 
játszani a medvét, most az időközben 
megérkező gyerekházi munkatárs is 
nagyon élvezte, el is játszotta a gye-
rekeknek, hogyan alszik a kis maci, 
nagy sikere volt. A  táncos Liza dalát 
csak énekeltük, ekkor még nem vet-
tük a tánclépéseket, mivel sok volt az 
új gyerek, még szükség volt a szöveg 
gyakorlására:

„Kedves kicsi Liza, táncolj vélem, 
mindkét kezem nyújtom, fogd meg 
hát!//:Jobbra egy, balra egy, aztán kör-
ben, gyorsan megy.://”

A  kicsik elvonultak a felnőttekkel, 
egy segítő maradt velem a sok gye-
rekkel, de így is boldogultunk. A báli 
zene hallgatását nagyon jól alkal-
mazhattuk a ritmusok utánzására, az 
ütem hangsúlyos részének kiemelésé-
re, csak hangszert nem mertem még a 
kezükbe adni. Ezt a következő napra 

6 Benke Virág gimnáziumi tanuló, az unokám, aki zenei tanulmányokat is folytat, önkéntesként segített két héten át a gyer-
mekcsoport zenei foglalkozásain és az éneklési gyakorlatokon.

7 Ági: Fekete Istvánné, segítő munkatárs. Éva: Gulyás Attiláné, segítő munkatárs.
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Antal-Lundström Ilona – Tóth Teréz – Bátki Márton

terveztem. Meglepően jó ritmusér-
zékkel tapsolták a gyerekek az ütem-
súlyokat, a  dalok ritmusát, még a ti-
zenhatodos dalban is. Életkortól füg-
getlenül. A három-négyévesek közt is 
voltak szokatlanul ügyesek. A játékos 
fejlesztés végén aztán már eltáncoltuk 
Liza dalát is, nagyon jó hangulatban 
fejeztük be a napot.

Virággal tértünk vissza a hangsze-
resekhez, ahol közben folyt a foglal-
kozás. Mi a dalokat akartuk gyakorol-
ni a lányokkal, de tizenegytől csak két 
kislány jött, így nem tudtunk csoport-
ban énekelni.

Augusztus 27., kedd
Ezekben a napokban az az izgalmas, 

hogy sose lehet tudni, mi vár ránk.
Ma öt fi atal, négy lány és egy fi ú 

érkezett egy középiskolából szociális 
gyakorlatra a Máltai Szeretetszolgálat 
monori projektjéhez, vagyis részt vesz-
nek minden foglalkozáson. Jó téma a 
fotósunknak, aki lelkesen cipelte állvá-
nyát a Gyerekházba vezető úton. Mi a 
hangszereket és egyéb felszerelést vit-
tük, mindenki a maga pakkját.

A  mai napon tizennégy gyerek, 
köztük négy pici, két mama, Ági és 
Éva, a  két osztrák vendég, öt gyakor-
latra érkezett fi atal, valamint Virág és 
én leszünk a foglalkozáson, ha jól szá-
moltam, huszonöt személy. Izgalmas, 
de egyben inspiráló feladat.

A fi atalok eleinte kissé gátlásosan, 
de később már igazi gyerekként vet-
tek részt a játékokban, az éneklésben, 
dramatizálásban, szóló és csoportos 
szerepjátékban egyaránt.

Egy hét alatt öt játékdalt (több 
versszakkal) tanultak meg a gyere-
kek, mozgással és táncos lépésekkel. 
A mai napon A békanép dalát énekel-
tük, és a békák táncát táncoltuk, amit 
korábban már gyakoroltunk, de nem 
ismételtünk, a  gyerekek mégis meg-
lepően jól emlékeztek a szövegre és a 
mozgásra egyaránt.

„A  békanép csak énekel és ugra-
bugrál itt,

:// Se orruk, se farkuk, se fülük 
nincs nekik:,// kvak, kvak kvak://”

A kicsiket ismét elengedtük egy idő 
után, de a többiekkel 40 percig folyt 
a hangok meghallgatása, felismeré-
se, elemzése. Annyira jól megtartot-
ták emlékezetükben a korábban már 

meghallgatott „láthatatlan, de hallható” 
vendégek hangját, hogy az egyik kisfi ú 
arra is emlékezett, milyen állat követ-
kezik a hangkép felvételén, és előre 
hangosan bemondta: most jön a macs-
ka! Ez sem történt meg korábban!

Nagyon sajnáltam azokat az öt év 
körüli kislányokat és fi úkat, akik már 
a foglalkozások indulásánál szerettek 
volna bejönni a házba velünk, de ez 
nem volt lehetséges, mert a ház sza-
bályai szerint csak szülővel szabad a 
gyerekeknek belépni a Gyerekházba. 
A kivétel rögtön precedenssé válna.

Az egyik tehetséges fi ú példá-
ja mutatja, milyen helyzetekkel kell 
megküzdeniük ezeknek a gyerekek-
nek. A fi ú két kis testvérével jött a fog-
lalkozásra, az egyik a Gyerekházban 
tartott programra jöhetett egy rokon-
nal, mert az édesanya hatodik-hetedik 
gyermekét (ikreket) várja. A legkiseb-
bet a fi ú elhozta a hangszeres órára, 
egy 2 éves kislányt, aki csendben fi -
gyelte, ahogy a 14 éves bátyja játszott 
a hangszeren, és gyakorolt csaknem 
egész nap. Milyen gonddal követte a 
kishúgát, amikor az teát kért, és túl 
melegen akarta meginni, milyen féltő 
gondoskodással ugrott a hangszer-
játék közepén a kishúgához, nehogy 
megégesse magát a forrónak vélt ital-
lal. Közben már én is fi gyeltem, és 
vigyáztam rá, amit hálás tekintettel 
köszönt meg. Vajon megszületett-e 
már a két újabb testvérke, és hogyan 
tud így ez a fi ú nyolcadikba járni? So-
kat gondoltam rá az utóbbi napokban.

Augusztus 29., csütörtök
Az eltelt napok alatt kissé csök-

kent a hangszeresek száma, mert az 
iskolai munka is indul nemsokára, 
a  gyerekeknek készülniük kell, a  ru-
hák, könyvek, füzetek beszerzése el-
vonja őket a gyakorlástól. Emiatt ke-
vesebben vannak az utóbbi napokban, 
mint a nyár közepén. A  megjelentek-
kel a szokásos módon gyakoroljuk a 
bemutatóra tervezett műsort.

10 órára átmegyünk a Gyerekház-
ba, ahol egyre népszerűbb a program, 
ma is 16 gyerek és néhány anyuka, va-
lamint Gábor, a  ház munkatársa vár 
bennünket a kollégákkal, Ágival és 
Évával. Megható látni a gyerekek von-
zódását, közeledését a számukra ked-
ves tanárokhoz, felnőttekhez. Érdekes 
a hozzájuk érkező fi atalabb kollégák, 
önkéntesek reakciója is, sokszor egy 
életre kihathat egy ilyen találkozás. 
Mindenesetre, másként látják ezután 
a szegény gyerekeket, bárhol találkoz-
nak velük. Ezt a változást vettem ész-
re Virágon is.

Itt eldőlhet, hogy lehet-e valakiből 
pedagógus. Látja-e a jövendő embert 
a kisgyermekben? Hogyan veszi fel a 
kapcsolatot vele? Hogyan vonja be a 
pedagógiai folyamatba?

Mivel ismét több másfél év körüli 
gyerek is volt, a körjátékot nem játszot-
tuk el, de az éneklés, dramatizálás jól 
ment, és egy idő után csak a nagyob-
bak maradtak bent. Ekkor mozgással, 
tánccal is kísérve énekeltük a dalokat, 
a  zenei képeket hallgattuk, hangszert 
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(dobot, ritmuspálcákat, csörgődobot 
és maracast, vagyis rumbatököt) kap-
tak a gyerekek. Meglepően jól ment 
a hangszerek használata, és fegyel-
mezetten azok cseréje is, mert nem 
jutott mindenkinek. Aki nem kapott, 
türelmesen várta, amíg rá is sor kerül. 
Ez is meglepett, de az egyéni hibátlan 
ritmusjáték is. Figyeltem, hány ütemet 
tudnak visszajátszani, és ismét bebizo-
nyosodott, hogy a legtöbb 4-5 évesnél 
magas a zenei memóriaszint.

A  gyakorlás végén elkezdtünk be-
szélgetni a jelenlévő anyukákkal, és 
Gábor is ott maradt. A  program to-
vábbi sorsán gondolkodtunk, mert úgy 
néz ki, mindenki szeretné, ha folyta-
tása lenne ennek a két hétnek. A ház 
munkájára nagy szükség van. Egészen 
meglepő, hogy bár az óvoda három 
kilométerre van a teleptől, de reggel 
nincs segítség elvinni a gyerekeket, az 
anyáknak gyalog vagy biciklivel kell 
több gyermekkel útra indulniuk eső-
ben, fagyban, aztán délben vagy dél-
után ismét. Bonyolítja a helyzetet, ha 

– mint az egyik anyuka elpanaszolta – 
az egyik gyereket csak délig veszik be 
az óvodába, akkor azért külön el kell 
mennie, aztán délután indulnia kell 
a másikért. Ez hatszor 3 km távolság, 
több órás séta minden nap!8

Miért lehetséges ekkora különb-
ség a gyerekek életfeltételei között? 

Valóban csak a véletlenen múlik ma 
az egyes gyermekek sorsa?

Egyéni fejlődésük az óvodás 
években alapozódik meg, ez határoz-
za meg, milyen iskolai lehetőség és 
életút vár rájuk. Mit várhatunk tőlük, 
ha nem adjuk meg nekik azt, ami az 
alapvető emberi jogaik szerint járna 
az életük, jövőjük emberi méltósággal 
történő kialakításához?

Augusztus 30., péntek
Ma ismét volt vendégünk, egy ön-

kéntes, aki már korábban is dolgozott 
a házban, nyelvi fejlesztést tartott. Köl-
csönösen megörültünk egymásnak.

Hangulatos kis összefoglalóval 
zártuk a kéthetes munkát a Gyerek-

házban, mindenki jelen volt, és három 
anyuka is énekelt, játszott a gyerekek-
kel. Kértek, hogy ha lehet, látogassam 
meg őket néha.

A gyerekek már jól tudták a dalok 
szövegét, a  játékos mozgásokat, vidá-
man táncoltak, utánozták a kis béká-
kat és ébresztették az álmos medvét, 
egymással táncoltak a gyors ritmu-
sokra. Hangszert kaptak a kezükbe, 
amin most már egyedül is játszhattak, 
a  tanult dalokat kísérték egyenletes 
ritmussal, de hamarosan a dalok rit-
musának eljátszását is kértem tőlük, 
és kis kedvencem, az egyik óvodás 
fi ú a tizenhatodos dalritmust is hi-
bátlanul játszotta el. Újabb bizonyíték 
tehetségéről; jó lenne, ha fejlődhetne, 
ha a hangszeroktatás folytatódhatna 
az előkészítés után.

Sikeres iskolakezdést kívántunk 
minden gyermeknek, és befejeztük a 
nyári foglalkozásokat.

Tóth Teréz: Szólnak 
a hegedűk…

A kis zenészek pesti bemutatko-
zásáról

A  gyerekek zenélnek a színpadon 
– hegedűk, csellók, brácsák együtt, 
több szólamban, külön-külön… 
A  szemek villannak, fi gyelik a tanárt, 
a  segítőt, aki, ha kell, igazít a gyerek-
kézen, hogy a húrokat megtalálja.

2013. szeptember 7-én a jezsui-
ták gyönyörű épületében, a budapesti 

8 A teleptől az óvoda valójában másfél kilométerre van. Télen, ha nagyon barátságtalan az időjárás, máltais kisbusszal elviszik 
reggel az óvodába a gyerekeket. (A szerk.) 
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Párbeszéd Háza egyosztatú, temp-
lomhajóra emlékeztető dísztermében 
a 8–14 éves korú gyerekek – mintegy 
húszan – bemutathatták, hogy mit 
tanultak a nyáron a táborban tanára-
iktól: zenét, fi gyelmet, fegyelmet és 
közös élményteremtést. Színes sortok-
ban, feszes topokban a lányok, laza, 
sportos szerelésben a fi úk, fejükön 
baseball-sapkával. Lazán, vidáman, 
de megilletődve egy kicsit a közön-
ségtől. Mi is ott voltunk: önkéntesek, 
pedagógusok, kutatók, zenetanárok. 
Néztük őket mosolyogva, időnként a 
szomszédra nézve: „Szédületesek! – 
nem?”

Dr. Kupper András, Újbuda al-
polgármestere beszél a Szimfónia 
Programról, aminek a próbavállalko-
zásának szánták a tábort és a mosta-
ni előadást. A  program nagyszabású 
lesz. Kodály országában a gyerekek 
újra énekelnek, zenélnek – de a cél 
szociális. Az együttzenélés segíteni 
fog nekik… Nekünk… Kiemelkedni, 
fölemelkedni.

Szádeczky-Kardoss Géza a bar-
kácshegedűt mutatja: kartonpapírból 
a lapja, fából a fogólapja, kéthúrú. 
Meg lehet szólaltatni. De a Máltai 
Szeretetszolgálat, Bátki Mártonék és 
a zenetanárok hoztak igazi hangsze-
reket is, a  gyerekek azokon tanulhat-
tak hat héten át. Tanították egymást: 
a hétéves az ötévest, testvér a testvért, 
barát a barátot foci után, a művelődé-
si házban.

Hamar szétszélednek, a  színpad 
üres: a  tanárok ki-ki a maga útján… 
A gyerekeket a busz hazaviszi Monor-
ra, a  cigánytelepre. Nehéz, esetleg el-
képzelhetetlenül nehéz körülmények 
közé. Csöpp kis otthonaikba.

A szülők nem jöttek el a koncertre. 
Monoron sem, pedig ott is bemutat-
ták előző nap, amit a nyáron tanul-
tak a gyerekek, az Örömódát és az 
Egy boszorka van… kezdetű dalt. Ez 
az előadás a művelődési házban volt, 
egy utcányira a teleptől, mégis na-
gyon-nagyon messze.

Talán majd most, este, megkérde-
zik otthon tőlük:

– Na, milyen volt Pesten? Ügyesek 
voltatok? Aztán húzod majd nekem 
is?

Bátki Márton: Folytatás

A  Szimfónia Program őszi-téli 
működéséről

A  nyári tábor és a koncert után 
mindenkinek szüksége volt egy kis 
pihenésre, a  program átgondolására. 
Megkezdődött az iskola, ami mindig 
nagy izgalom a cigánytelep életében, 
ahogy máshol is. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy teljesen önkéntesen nem lesz 
tovább kivitelezhető a program. Ok-
tóber közepén, a  koncert után egy 
hónappal sikerült a Máltai Szeretet-
szolgálat támogatásával újraindul-
ni, hetente három teljes délutánnal. 

A  zenetanárok közül Salamon Bea, 
Takács Hajnalka és Bátki László ma-
radt a nyárról, hozzájuk csatlakozott 
Szakszon Mária (aki nyáron már volt 
látogatóban nálunk), Szűcs Júlia és 
Varga Ferenc. Minden délután három 
tanár foglalkozik a gyerekekkel.

A  korábbi csoportbeosztás meg-
szűnt, mivel a gyerekek nem egyszer-
re jönnek haza. Van, aki rögtön az 
iskolából jön, van, aki előbb a máltai 
tanodában elkészíti a házi feladatait. 
Ezzel időben kicsit jobban megoszlik 
a rengeteg gyerek.

A  gyerekek egy-egy délután álta-
lában mind a három tanárnál megfor-
dulnak, akik egyszerre öt-tíz gyerek-
kel foglalkoznak, hol együtt játszva, 
hol egyénileg, egymást váltva.

Több mint fél év történéseit, hala-
dását, fejlődését nehéz röviden össze-
foglalni, a változás és a fejlődés nagy 
és többrétű. Komoly fejlődést értek 
el a gyerekek zeneileg. Bár a kívülálló 
fül számára ez még sokszor nem nyil-
vánvaló, de nagyon sokat javult a játék 
tisztasága (intonáció). A  ritmus kez-
detektől könnyen ment, sokat javult 
a hangszertartás is. A repertoár is je-
lentősen nőtt, a nagyobbak már több 
mint negyven dallamot ismernek, és a 
kisebbek is közel húsz darabot játsza-
nak. Fontos, hogy a kisebbek is egyre 
ügyesebbek a hangok lefogásában, 
a  nagyobbak pedig egyre bonyolul-
tabb darabokat (például a Keresztapa, 
a  Karib-tenger kalózai című fi lmek 
zenéje) ismernek, sok darabot pedig 
több szólamban (Örömóda, Paraszt-
kantáta stb.) játszanak már.

Komoly változás fi gyelhető meg a 
gyerekek viselkedésében is a zeneórák 
alatt, egyre nyugodtabbá, kezelhetőb-
bé válnak. Érezhetően javult a kon-
centrációs képességük és a kitartásuk, 
sok gyerek a teljes délutánt, akár négy 
órát is képes folyamatosan végigdol-
gozni. Rengeteg feles energiájukat 
köti le a zenélés.

Mostanra egy monori és egy bu-
dapesti karácsonyi koncerten va-
gyunk túl, legközelebb pedig Szakcsi 
Lakatos Béla közreműködésével fog-
nak a telepi gyerekek koncertet adni, 
ugyancsak Monoron.

(Az írás első megjelenése az Új 
Pedagógiai Szemle 2014. 1-2. számá-
ban.)
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Csak egy hosszú mondat Monorról,
ahol a százvalahány éves Vigadó 

nagytermében (harminc évvel ezelőtt, 
mint népművelő, még lomok közt 
botorkáltam itt), Mocsári Károly és 
Balázs János teltházas újévi koncertjét 
hallgattam (18-án), keringőket játszot-
tak, az elsőt közös improvizációként 
Huszka Jenő Bob hercegéből, zongo-
rakoncert volt, persze, noha az idő tájt, 
amikor még raktár volt a nagyterem, 
rendes zongoránk sem volt, de a Pá-
rizsból családjával hazatért Mocsári 
kedvéért összekalapoztunk egy zon-
gorára valót, talán ez volt a mi megké-
sett rendszerváltásunk, és volt ebben 
a Huszka-keringő improvizációban 
valami fanyar íz, hogy lám, nem hittük 
volna akkor, hogy ez a díszterem, egy-
kori bálok helyszíne (az első hazai vas-
beton épületek közül való, megható a 
pillérek őszintesége és nagyvonalúsága, 
bár azért adódnak ebből gondok) fog 
még a régi szépségében állni, nem ra-
gyogni, mert nincs aranyozva, annyira 
nincs, hogy Krucsó László különös dí-
sze, háncsból, kéregből, ágakból tekert, 
hajlított, kötözött alkotása a színpad 
mögötti nagy csupasz falon mintha 
barna szomorúságával, dadogásával és 
titkaival amúgy is tiltana, érvénytelení-
tene minden aranyozást, s úgy csordul 
ki az édes dallam egyszerre csak a zon-
gorákból, mintha vérünk csordulna, 
de persze fájós tréfa ez is, most csak a 
zene komoly, még ha keringő is (mint 
Cseh Tamás tangója), a mi kiváló zon-
goristánk hagyja fi atal vendégét reme-
kelni, még ünnepli is, jön a Kék Duna 
keringő, a Cziff ra-változat, összevissza 
karcolva minden békeidőket, Mefi sto 
és Faust is zenei alakot ölt, míg végül 
Csajkovszkij Virágkeringőjének Ko-
csis-féle kétzongorás átiratával záródik 

az este (egy furcsa, különös bravúrral, 
Mocsárinak ugyanis nem akadt a kot-
talapozáshoz segítsége, így hát egy kri-
mi izgalmával teltek az utolsó percek, 
nem fog-e kettőt lapozni véletlenül, 
mert akkor mindennek vége, de nem 
így történt), úgy ültünk itt együtt, úgy 
fogott össze bennünket a zene, anda-
lítva és szorongatva, mintha nem vol-
nánk amúgy olyan nagyon szanaszét, 
s Mocsári úgy szól hozzánk, konferál, 
megjegyez, tréfál, zenét kommentál, 
mintha a mi Karcsink volna, így hát 
persze az is, a  mi zongoristánk, aki 
évek óta kalauzol bennünket a klasz-
szikus zene birodalmában, de szívesen 
tesz a kedvünkre is, s  kiváló vendége-
ket hoz, így hát mi is, mint közönség, 
igyekszünk, és kár, nagyon kár, hogy a 
Cinka Panna utcából mintha nem lett 
volt itt senki – legalább Balázs János 
kedvéért, egy roma zenészdinasztia 
legfi atalabb kiválóságáért –, aki haza-
vihetett volna ennek az estének a belső 
fényeiből egy fohászra valót. 

A fényképeket készítette: Vigadó Nonprofi t Kft. munkatársa
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A cigányok (iskolai) integrációjáról*

Ha megkérdezünk bárkit, aki a 
cigány gyerekek iskolai sorsát a szí-
vén viseli, de nem iskolában dolgozik, 
arról, hogy mi volna a teendő, mi a 
baj, az első mondata az lesz, hogy a 
magyar iskola eleve rossz intézmény, 
mert a hozott hátrányokat nem csök-
kenti, hanem erősíti. Meg kell tehát 
változtatni a magyar iskolát, és akkor 
megfordulhat a folyamat. Először is 
meg kell szüntetni a cigány gyerekek 
iskolai elkülönítését, mert a cigány 
gyerekek leromlott iskolákba, rossz 
osztályokba összezárva nem juthat-
nak előre; másodszor pedig véget 
kell vetni a magyar iskola történelmi 
elmaradottságának, a  frontális mód-
szernek, a  tananyag és a verbalitás 
uralmának. Ezek a módszerek otthoni 
felkészítettségük szerint szelektálják a 
gyerekeket. Jöjjön a kompetenciaala-
pú oktatás, amelyik képességeket fej-
leszt, a kooperatív pedagógia, amelyik 
együttműködésre és nem versengésre 
nevel, és máris minden megoldódik.

Erre az iskolában dolgozó, az is-
kolát belülről ismerő ember azt vá-
laszolja, hogy az integráció egyfelől 
már elkésett, iskolák, osztályok szá-
zaiban az integráció már nem lehet-
séges, hiszen a gyerekek többsége 
cigány, nincs nem cigány diák, akik 
közé integrálni lehetne őket. Ahol pe-
dig az integráció még lehetséges, ott 
sem működik, ugyanis nem a cigány 
gyerekeket integrálja az osztálybeli 
nem cigány többség, ehhez ugyanis 
a cigány gyerekeknek az integráltság 
helyzetét értéknek kellene tekinteni-
ük, csakhogy többnyire nem ez tör-
ténik, a  cigány tanulók jelentős ré-

sze integrálva is integrálatlan marad, 
nem fogadja el az iskola értékrendjét, 
a többségi tanulók értékrendjét.

Kati

Természetesen nem Kati integ-
rálhatatlan. Kati történelemtanár sze-
retne lenne, úgy, mint én, mert hálás, 
hogy foglalkozom vele, szívesen tanul, 
szereti a jó jegyeket, sokat javított az 
osztályzatain fél év alatt, amióta rend-
szeresen együtt készülünk a tanodában. 
Legutóbb azon gondolkoztam, hogy be 
kellene vonni a máltais lánycsoport-
ba, ahol szegény családból való, nem 
cigány lányok vannak, és egyik nap ő 
maga kérdezte, nem mehetne-e a cso-
porttal táborba. Vagyis integrálódna, 
én meg integrálnám, beilleszkedésé-

nek története jól halad, az édesanyja 
bízik bennem, reggel szólok, hogy Kati 
jöhetne a táborba – este tudtam meg, 
hogy egy lány hazajött, az ő helyére –, 
az édesanya máris készíti a lányát, nem 
is kérdezi igazán, hová, tudja, hogy jó 
helyre, nem aggódik, bizalommal van. 
Igaz, Katiék nem a telepen laknak, kert-
szomszédjuk bevonta a családot egy ka-
tolikus vallási közösség életébe, s ugyan 
ez a bevonás csak félig-meddig sikerült, 
ha jól tudom, a jó viszony, a kölcsönös 
megbecsülés megteremtődött, a közös 
kerítés nem elválaszt, hanem összeköt, 
javak és jó szavak vándorolnak át rajta. 
Katiék anyagi helyzete nem valami jó. 
Édesapja beteg. A ház, amiben laknak, 
rendes kis téglaház, bár vakolatlan és 
engedély nélkül épült. Minden lehető-
séggel élnek, ami adódik, hogy a család 
élete rendben legyen, a kertjükben gon-

* Megjelent az Új Katedra 2010 novemberi számában
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dozott zöldségültetvény. Lehetne to-
vább bogozni Kati integrálhatóságának 
családi szálait, lelki gyökereit tovább és 
tovább, egészen a nagyapától, aki fekvő 
beteg már, de valaha remekül hegedült, 
híre van máig, de nem teszem, noha 
jól tenném, ha tehetném, hiszen minél 
többet értek Katiból, annál többet tu-
dok neki segíteni, meg talán másoknak 
is. De Katira sincs elég időm. Egyebek 
közt azért, mert az iskola ennek az 
időnek a megteremtésében nem tud 
segíteni. Ugyanakkor Katira, hiszen 
sajnos majdnem egyedül van ambíció-
ival, nem kellene sokkal több idő, még 
talán elég is lenne, ami jut, ha az valódi 
idő volna, de ezek az együttlétek eléggé 
megviseltek a többiek révén – a tanodá-
ban dolgozunk együtt –, mondjuk pél-
dául azon fi úk révén, akik éppen akkor 
tekintik több fi gyelemre érdemesnek 
őt, amikor olvasunk, angolozunk vagy 
matekozunk. Mint ahogy én is akkor 
tűnök érdekesebbnek a többi fi ú és lány 
számára is, amikor Katival dolgozom. 
Mert látják, ingerli őket, még talán né-
mileg ösztönzi is, de persze nem elég-
gé, hogy vele másként megy a munka. 
Mert örömünkre van.

Persze nem idill ez. A  mun-
ka, amit végzek, nem a szakmám, 
a  szakmám, a  szaktanárság ehhez ke-
vés, a  tanfolyamok, amiket elvégzek, 
amiket el kellett végeznem, legjobb 
esetben is csak serdülőknek való lel-

kigyakorlatok. Tréningeknek hívják 
őket, érzékenyítenének a problémára, 
de ezen én már egy kicsit túl vagyok 
a magam 57 évével. (Legutóbb az is-
kolai erőszakról volt továbbképzés-
tréning. Félidőben derült ki a képző 
fi atalok számára, hogy hozzánk telepi 
gyerekek járnak. Egy másodpercre 
megakadtak, aztán ment minden az 
előzetes terv szerint.) Nincs muníció, 
eszköztelenségem eléggé gyötör, sok 
mindent nem jól teszek, sok mindent 
nem tudok, alapdolgokban is tévedek, 
de igyekeztem, igyekszem.

Ugyanakkor Kati jövője, hogy be-
illeszkedése fog-e sikerülni, továbbta-
nul-e, bejut-e a gimnáziumba vagy egy 
rendes középiskolába, ahol van mód 
megkapaszkodni, erősen kétséges. Kati 
tizenhárom éves, szemrevaló teremtés, 
így hát erős a kihívás, hogy szeretőt vá-
lasszon. Éppúgy, ahogy a korabeli cigány 
lányok teszik. Nem gondolhat azonban 
nem cigány fi úra, hiszen a hozzá illő 
nem cigány fi úk még nem gondolnak 
szeretőre. A  cigány fi úk viszont nem 
lelkesednek az igyekvő, tanulni, beillesz-
kedni vágyó cigány lányokért.

Ha kitart a tanulás mellett, veszít 
tehát vonzásából, s amit cserébe kap, 
az eléggé megfoghatatlan. Az is fon-
tos persze, hogy Kati már nagynéni, 
mert néhány évvel idősebb nővére 
nemrég gyereket szült egy garázda-
ságért időközben börtönbe került 
cigány fi útól. És ebbe a történetbe is 
bele kellene bonyolódni.

Van tehát még bizonyára száz 
apróbb-nagyobb lelkiszellemi aka-
dály, amivel vagy győzi a harcot az 
édesanya, a  nagyszülők, Kati, vagy 
csak félig, harmadáig, ami nagyjából 
elegendő is a vereséghez. A  be nem 
illeszkedés személyes konklúziójához.

Magamat is az érte harcolók közé 
sorolom, de nem tudom, sokszor nem 
tudom, nem vagyok-e a tőlem telő 
félsegítség, állandó okoskodásaim, hi-
úságom, előítéleteim következtében, 
felkészületlenségeim miatt aff éle segí-
tő típusú akadály magam is.

Timi

Kati mellett szól az is, hogy az osz-
tálytársa, barátnője, Timi is rákapott a 
tanulásra. Timi helyzete sem teljesen 
reménytelen, noha ő már túl messze 

ment az iskola elutasításának az útján 
ahhoz, hogy könnyen visszafordulhat-
na. Megszokta a tanárokkal szembeni 
nyegle-nyávogóbosszantó hangot, kü-
lönös, bizarr aff ektálás ez, régi fi lmek 
grófnői hanghordozását idézi (divat ez 
a cigány lányok körében), olykor ve-
lem szemben is visszatér ez a hang, ha 
megfeledkezik magáról, megfeledke-
zik arról, hogy történelemből már nem 
kettesért háborúzunk, hanem a négyes 
és ötös között van valahol. Csak hát a 
többi tárgynál az elmozdulás a viselke-
dési refl exei miatt jóval lassabb. (Nem 
a viselkedésre kap rossz jegyet, hanem 
viselkedése dönti el, lát-e, hall-e egy-
általán.) Az új hangnemre ő maga ad 
kevés esélyt a tanárainak. És az a né-
gyes-ötös közötti jegy is eléggé relatív, 
inkább az igyekezetről szól, leckékről, 
tanulásról, nem annyira a tantárgyi 
szellemi teljesítményről. Ami persze 
az osztályukban általában is nehe-
zen tárgyiasítható valami. (Nem csak 
a cigány gyerekek körében.) Timi a 
telepen lakik, az apa elhagyta őket, 
nővérei közül az egyik már családos, 
a  szomszédban élnek, küszködve a 
megélhetésért, fi atalabb nővére még 
otthon van velük, ő lehetne a példakép, 
jó tanuló volt, szakiskolát végzett, dol-
gozik, ha nem is olyan munkakörben, 
amit megérdemelne, mert kiérdemel-
né, most az érettségin töri a fejét, okos, 
kedves, nyugodt lány, de alighanem a 
legmagányosabb lány a telepen. És a 
telepen kívül is. Húgát kényezteti, ez 
az ő érzelmi kárpótlása a család és a 
tágabb környezet büszke ifj ú édes-
anyáival szemben.

Tomi

Tomi változásra való hajlandósá-
gát egyelőre majdnem csak én látom, 
nem látja, hogy a tanulás útja hova 
vezethetne, nővére nem példaképe, 
ösztönzi is, idegesíti is, igaz, jó testvér, 
akinek azonban a jósága és magatar-
tása kissé követhetetlen, eléggé meg 
nem magyarázható.

Lehetne szó Tomiról, ismerem az 
osztályfőnökét, tudom, hogy kiváló 
pedagógus, még azokat a cselekvésbeli 
árnyalatokat is ismeri, érti, használ-
ja, amelyek a nehéz sorsú gyerekekkel 
való együttműködésben nélkülözhe-
tetlenek. Ráadásul Tomi remek osz-
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tályba került, a  diákok otthonról is 
viszonylag jól felkészítettek, osztályfő-
nökük révén pedig remekül működnek 
mint diákok, mint közösség. A  tanár-
nő Tomi bajaival, beleértve a családi 
bajokat is, hiszen nem lehet nem bele-
érteni, többet törődött, mint az egész 
osztállyal együttvéve, és azzal a tapin-
tattal, ami idevaló. A két év sok küsz-
ködéssel telt. Aztán a tizennégy éves, 
hatodikos Tomi tavasszal bejelentette, 
hogy apa lesz (asszonya tizennyolc 
éves, már szült egy gyermeket, annak 
apja börtönben). Így hát magántanuló 
lett, a  gyermek megszületett, az apa 
büszkén fogja a kezében, az anya is 
vele egykorúnak tűnik, bájos teremtés, 
amikor mennek ruháért a Máltaiak-
hoz, olyan, mint amikor a kisgyerme-
kek babáznak, felnőttes komolyság ül 
ki a vonásaikon, szavaik is felnőttesek, 
kedvesek és meghatók. Tudják, érez-
tetik, ezt látták a szüleiktől, ez a minta, 
a  gyermekek révén ők már felnőttek, 
elvárásaik vannak. (Se otthonuk, se 
megélhetésük, Tomi családja fogadta 
be őket, ott az adott, súlyos, kilátás-
talan helyzet ezzel a fordulattal teljes 
összeomlással fenyeget.) Kérdem: mit 
tehet itt a pedagógia? Pedagógia előtt 
és után vagyunk már rég.

Gabi

Gabi története majdnem sikertör-
ténet. Kedves, okos fi ú, kezdetektől 
dédelgették az iskolában, mivel se any-
ja, se apja, megtűrve és nagyon szűkö-

sen él rokonainál. Matektanára sokra 
tartotta, nem sajnálta a szabadidejét, 
ha Gabinak segítség kellett, ha éppen 
elfogadta ezt a segítséget. Még azt is 
megbocsátotta, hogy a kölyök olykor 
durván megtorolta rajta a sérelmeit, 
amelyeket másoktól szenvedett el, vagy 
éppen csak elképzelte, hogy sérelem 
érte. Most szakmunkásképzőbe jár, is-
kolai pótmamája elintézte neki a busz-
bérletet a két kilométerre levő iskolá-
hoz. Azt mondja Gabi a minap, nem 
ment suliba, mert lekéste a buszt, s csak 
nem képzelem, hogy ő kigyalogol oda. 
Mesélte friss élményét az egyik új taná-
ráról, aki valami hiányossága pótlására 
kérve megjegyzést tett a hajára is, nem 
minősítőleg, csak javaslatképpen, hogy 
egyúttal azt is intézhetné, levágattathat-
ná vagy valami ilyesmi, felidézése sem 
hatott durvábban, és sehogy sem tud-
tam lebeszélni arról, hogy a tanárát ne 
minősítse emiatt szemétnek, szarzsák-
nak, ragaszkodva ahhoz a tónushoz, 
amivel kikérte magának a tanár beavat-
kozását magánügyeibe, ha jót akar. Jár 
az iskolába, de már ellóg órákat, gyűjti 
az ellenségeket a tanárok között, talán 
öntudatlanul nehezményezve, hogy 
egyedi kezelése jogát nem respektálják.

Láttam többször is, hogy bent van 
a régi iskolájában, ha későbbi busszal 
megy. A tanodában már segít a kiseb-
beknek, talán boldogul, talán nem, 
indulatai annyira mélyről jövők, hogy 
maga alá gyűrhetik minden igyekeze-
tével együtt.

Gabi gimnáziumban is megállná 
a helyét, de a szakmunkásképzőt sem 

biztos, hogy bírni fogja, négy év an-
goltanulás alatt nem vette a fáradságot, 
hogy azonosítsa az angol személyes 
névmásokat a magyarral, mert mit ér-
dekli őt az angol. Az iskola Gabi számá-
ra nélkülözhetetlen, sokat is kapott tőle, 
de nem volt elég, nem lehetett elég.

A  gyengébb képességű Tomi tá-
vol marad az iskolától, a jó képességű 
Gabi túl közel került hozzá, az iskola 
ma adott változatában csak véletlenül 
bír az lenni, aminek lennie kellene. 
Hiszen végtére csak iskola.

Az iskola Tomi számára nem tu-
dott iskolaként működni, amit tett 
érte, az kevés volt, hogy iskolára szo-
cializálja, bármennyi is volt. Gabi jól 
boldogul az iskolában, s noha az isko-
la vele kapcsolatban messze túllépett 
kötelezettségein, de ez sem volt elég, 
alkalmasint túl sok volt, az elveszett 
gyerekkort kellett volna pótolnia, 
a  családot, a  kötődéseket, nem tart-
hatott mértéket. Nem volt viszonyítás.

Jó és rossz

Az iskolának cigány (és nem ci-
gány) gyerekek Gabi sorsú árváinak (és 
gyakran a szülőkkel bíró gyermek ár-
vább az árvánál) otthonaként kellene 
működnie, állandó, élő ajánlatként egy 
rendezett, szerves belső életút szelle-
mi-lelki formálására. Szükségképpen 
más iskolai életformát feltételez ez, 
mint ami ma lehetséges. A  tanítás fe-
gyelme és feladata mellett a szabadság 
élményét is adnia kellene az iskolának, 
a  tantermek zárt struktúrái mellett 
műhelyek és szabad terek kultúráját, 
hangulatát, lehetőségeit. (Ezzel szem-
ben a hatvanas években még meglevő 
kert ma már lebetonozott sportpálya, 
az egykori gyakorlati műhely macskák 
tanyája, a készségórák száma, ahol vol-
na átmenet az élet és iskola között, tö-
redék, az iskola, hogy működjön, dél-
után ki van adva, a  tanárok többsége, 
hogy éljen, eladta a szabadidejét. Noha 
van nagyszerű számítógépes terem, 
igaz, ez már tanfolyami nyereségből, 
meg digitális tábla, projektorok stb.)

Van olyan diák is persze, akinél 
az integráció nem kérdés, majdnem 
tökéletes diák, meglepődtem, amikor 
cigánynak mondta magát. Vele nincs 
semmi dolgom, hisz’ nincsenek prob-
lémái, a  gondjait nem hozza az isko-
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lába, nem tudok, nem kényszerülök 
tudni róla semmit, nem tudom, mit 
jelent neki a cigánysága, csak mesél-
hetnék mindarról, amiért szeretem. 
Csakhogy őt sem várom a gimnázi-
umba. Ahhoz ebből az osztályából ki 
kellene lógnia, ő azonban inkább eltű-
nik, észrevétlenül teszi a dolgát, tehát 
megfelelően, de nem igazán jól. Ben-
ne nincs meg az, ami a Halmos lány-
ban megvolt, a helyi vállalkozó lányá-
ban, eff élére évekig kell várni, hogy 
bekövetkezzék újra, aki különb akart 
lenni, sokat dolgozott azért, hogy kü-
lönb legyen. És most jól érzi magát a 
gimnáziumban. Integrálódott, beil-
leszkedett, mert akarta, mert tehette, 
mert ez volt az öröksége.

A  jó történetek inkább lányokról 
szólnak, csak hírből ismerek olyan ci-
gány fi út, aki az integrációnak azt az 
útját, ami a gimnázium felé vezet, vé-
gigjárta volna. Van például a telepen 
egy fi atalember, aki érettségizett, és a 

telepi rehabilitációs programban dol-
gozik, egyetemre jár közben, ismerek 
a városban több cigány családot, ahol 
a férfi ak jóravaló vállalkozókként dol-
goznak, beilleszkedve a város társa-
dalmába. (Gyermekeik tanulnak, to-
vábbtanulnak, mint bárki másé.) De 
az ő útjaik nem a mai iskolában ala-
pozódtak meg, ma nehezebb volna a 
dolguk, hiába integrálunk hivatalosan. 
Náluk még alighanem a család sem 
ugyanaz volt, mint amivé vált azóta, 
és az iskolai impulzusok is működhet-
tek. Csakhogy manapság a családnál 
is erősebb a kortárs csoportok hatása, 
amit az iskola nem bír kiegyenlíte-
ni. Még kevésbé a család széthullását 
együtt a kortárs csoportok tagadó, 
önző, romboló, dekulturáló magatar-
tási mintáival. A fi úk, akikkel találko-
zom, legjobb esetben elindulnak egy 
szakma felé, aztán többnyire elsodor-
ja őket a telepi cigány férfi ak eléggé 
zűrös, eléggé láthatatlan élete, sokfé-

le munka kerül az útjukba, de ezek a 
munkák ritkán válnak állássá, szak-
mává, inkább csak a férfi -megélhetés 
forrásai, a családnak kevés jut a javak-
ból és az apákból egyaránt. És csak 
nagy ritkán esik meg, hogy van pénz 
és az a pénz az iskolában és az iskolán 
túl is releváns értékek forrásává válik.

Aztán most jöhetne a fi ú- és lány-
nevek hosszú sora, akik nem akarnak 
integrálódni, sem az osztályba, sem 
az iskolába, sem a többségi társada-
lomba. Akik önfeledten és alig kor-
látozhatóan, magukat cseppet sem 
visszafogva integrálják az iskolát ta-
nárostul, tanítóstul, épp csak nem 
mindenestül a tanuló társadalom vi-
lága helyett a túlélő társadalom egyre 
terebélyesedő világába. Az iskolában 
már csak szigetek vannak, ahol még 
az igyekezet, a  terv, a munka, a meg-
felelés, a  diákok és tanárok szabad 
kezdeményezése érvényesül. Olykor 
egy-két diák is elég, hogy mindenki 
riadt szívvel várja, hogy teljék az idő, 
hogy megússza ezt a napot is kisebb 
(lelki) horzsolásokkal, sérülésekkel.

Iskolaellenesség

Az iskola pillanatnyi közveszedel-
mei három jóval (a helyi) átlag feletti 
képességű cigány fi ú. Mindhárman az 
iskola kedvencei lehetnének, ahogy 
minden együttműködő pillanatukért 
hálás (volna) a tanári közönség. Ehe-
lyett azonban tanáraik szorongva 
mennek órára, hogy lesz-e nyugodt 
percük odabent, vagy éppen megaláz-
tatásaik újabb stációjához érkeztek.

A  három fi ú nem csak az iskolá-
ban iskolaellenes (voltaképp nem is 
iskolaellenesek, hiszen ha úgy adódik, 
könnyen jutnak elismeréshez, egy-
szerűen az iskola játszóterükké vált), 
hiszen akkor magunkat kellene okol-
nunk mindenért.

Mindhárman kezelhetetlenek ott-
hon is. Az utcán is. Mindhárman a 
telepi életforma áldozatai, apjuk iga-
zából nincs, aki minta lenne, gondvi-
selő, tekintély vagy akár jó barát, any-
juk a családfenntartással, a neveléssel, 
a  sok gyerekkel magára maradt és 
tanácstalan. A családsegítő tehetetlen, 
a nevelési tanácsadó, ha egyáltalán si-
kerül oda juttatni őket, megkarcolni 
sem bírja agresszív, féktelen, gátlásta-
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lan, önfeledt énjüket. Hatalmuk van a 
társaik és tanáraik felett, élvezik ezt a 
hatalmat, s  nem tudnak ellenállni ag-
resszív késztetéseiknek. Rabul ejtették 
csapataikkal az iskolát. Pedig nincs 
is gonoszság a szívükben, de a társas 
élet körülményei közt elsajátítandó 
elemi türelemre és kölcsönösségre is 
képtelenek. Mindhármójuk családjá-
val jó a kapcsolatom, a  konfl iktusok 
megtárgyalása sem gond, azt hiszem, 
kedvelnek is a fi úk, kedves tanáruk-
nak mondanak olykor, rendszeresen 
focizom velük, ketten hármójuk közül 
tanítványaim is, kirándulni is járunk 
együtt, mégis, ha hiányoznak az isko-
lából, könnyebb a lelkem. Azt gondo-
lom, az adott, az elérhető pedagógiai 
eszközökkel nem nevelhetők, az a 
szociális, társadalompedagógiai miliő, 
amelyben élünk, kifejezetten kedvez 
lelki késztetéseik vad burjánzásának.

És ők hárman csak a kiemeltek, 
vannak iskolánkban legalább har-
minchárman, ez nagyjából az iskolai 
létszámunk hetede-nyolcada, akik a 
jellemzett három fi ú lelki káoszának 
mintái szerint növekednek. (Közülük 
a többség cigány.) És nem sokkal több 
egyébként a lelkileg egészségesnek 
tűnő és egészségesen működő diá-
kok száma. (Közülük nagyon kevés a 
cigány tanuló.) A  többiek pedig sod-
ródnak. És nem kétséges, hogy melyik 
harmadnak van nagyobb ereje.

A kompetencia

Mit jelent ebben a vonatkozásban 
a kompetenciaalapú oktatási prog-
ram? Mivel a diákjaink többsége a ma 
érvényes tantárgyi anyag elsajátítására, 
megtanulására, visszaadására, feldol-
gozására sem képes, vagy legalábbis 
nem hajlandó, tehát nem lesz képes, 
ezért a kompetencia követelménye 
olyan, mintha egy másik tankönyvet 
is meg kellene tanítani az eddig is csak 
félbe-szerbe megtanítható mellett. 
Azt mondani, hogy ezentúl kompe-
tenciaalapon tanítsuk meg ugyanazt, 
tehát csak a hangsúly változzék, szem-
fényvesztés, vegyenek kézbe bármely 
kompetenciákat fejlesztő füzetet vagy 
feladatlapot, azonnal nyilvánvaló lesz, 
hogy a kompetenciák tudatos, prog-
ram szerinti fejlesztése és számonkéré-
se egy másik út, mint amin a hagyomá-

nyos tantárgyak feldolgozása történik. 
A  kompetenciák fejlesztésének külön 
követelése persze önmagában helyes, 
de valójában nem egyéb, mint a gyer-
mek általános nevelődésének, szociális 
és intellektuális fejlődésének családi 
programját, mert töredékesen való-
sul meg, az iskola nyakába varrni. Egy 
nehéz feladat megoldását nem köny-
nyíti, hogy egy másik nehéz feladatot 
teszünk hozzá.

Magától értetődő, hogy ez a kom-
petenciafejlesztés épp azoknál a gye-
rekeknél lesz a legkevésbé hatékony, 
akik a legnagyobb hátránnyal jönnek. 
S  mivel a felvételi vizsgák is kompe-
tenciaalapúak, ezért az egész hagyo-
mányos oktatást félre kellene tolni, 
hogy a hátránnyal érkező gyermekek 
felzárkóztatása valamennyire is sikeres 
legyen. Egy hajóút, az űrhajózás vagy 
egy fesztiválismertető azonban éppúgy 
idegen kultúra a szegény telepi gyere-
keknek, mint a középkori történelem, 

nem lesz tehát semmivel életszerűbb 
a tárgykör, ráerősít a gyerekek közti 
civilizációs szakadékra. Miközben a 
kompetenciafejlesztés alapja a teljes 
nyitottság, a  gyerekek valódi világa 
azonban meglehetősen zárt, erősen 
intellektuális karakterű az elvárt és 
fejlesztett gondolkodási mód, pedig a 
magukkal hozott készség inkább érzel-
mi, képi, cselekvéses és szituatív.

Esetek

Egyik közelmúltbeli élményem a 
helyzet jellemzésére az, hogy az Oláh 
Ibolya történetét feldolgozó Tímár Pé-
terfi lm, a  Casting minden, amit aján-
déknak szántam cigány diákjaimnak, 
s  kifejezetten a kérésükre vetítettem, 
hogy akkor ez cigányokról szól, ép-
pen a cigány lányokat annyira közöm-
bösen hagyta, hogy nem is érdekelte 
őket a történet vége, kicsöngetéskor 
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felálltak és elmentek. Néhány nem ci-
gány diák volt az, aki megnézte végig 
a fi lmet. (Én meg bevallom, a fi lm alatt 
csendesen sírdogáltam, sirattam őket, 
meghatott Oláh Ibolya és Kern kettőse, 
sirattam kicsit magamat is.)

Ami pedig a kooperatív tanulá-
si módszert illeti, az épp ott mond 
csődöt, ahol a legnagyobb a baj. Az 
iskolában ma döntően szellemi javak 
átadása folyik, a tanárok erre tesznek 
kísérletet, mert ez a feladatuk, ezt vár-
ják tőlük. A kooperatív módszer ezek-
nek a szellemi javaknak az elsajátítási 
módját változtatja meg. Csakhogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulóknál a szellemi javak elsajátítását 
meg kellene előznie vagy legalábbis 
kísérnie kellene a szociális és morális 
javak elsajátításának. Onnan kezdve, 
hogy el tudja fogadni, értéknek legyen 
képes tekinteni a rendet, a  tisztasá-
got, a  munkát. Erre azonban a mai 
magyar iskola nem alkalmas. Kevés-
bé alkalmas, mint bármikor koráb-
ban. Részben azért, mert a mai isko-
lák többsége kevésbé él mindennapi 
életet, például eltűntek az iskolákból 
a műhelyek, kevesebb tér, idő, pénz 
jut a délutáni foglalkozásokra, rész-
ben azért, mert a gyermekek viszo-
nya a felnőtt világhoz, önmagukhoz 
gyökeresen megváltozott. A gyermek 
felnőttebb, szuverénebb lény, mint 
a történelem során bármikor. Ez a 
szuverenitás azonban a leszakadt tár-
sadalmi rétegek gyermekei esetében 
gyakran a deviancia autonómiáját je-
lenti, a cigány gyerek esetében pedig 

ehhez jön még sokszor a nem cigány 
társadalom általános elutasítása.

Persze az én kudarcaim egy gyarló 
pedagógus kudarcai, aki folyton gyöt-
rődik azzal, hogy mi minden telne tőle, 
ha igazán felkészült volna, s  nem fe-
ledkezne meg még egy hétvégére sem, 
nemhogy hosszú nyári hetekre a rá 
bízott gyerekekről, vagyis hát megfe-
ledkezésről persze szó sincs, az nem is 
lehetséges, de az együttlét fájdalmasan 
hiányzik. Miközben napi alkudozás 
folyik minden szabad percért, mintha 
a naponkénti elszakadás cserbenha-
gyás volna, ördögtől való. De ez csak 
mellékszál. Nem is sorolnám ezt, ha 
legalább arról számolhatnék be, hogy a 
legjobbak, a kiváló tanárok és iskolák a 
maguk kivételes feltételei között, azok 
legalább sikeresek. Csak hát nem azok. 
A Gandhi, ahol a cigány értelmiségnek 
kellene nevelődnie, gyenge gimnázi-
um lett, a  lelki összeomlás szélén van. 
Magyarmecske mesebeli huszonöt 
éves erőfeszítései töredékes eredmé-
nyekre képesek, a Collegium Martine-
um, a  zseniális cigány tehetségnevelő 
kollégium ma már csak emlék, Lankó 
József és társai folyton az egész világ-
gal szemben kell naponta újrakezdjék 
a harcot, az igazi hősök is, nincsenek 
túl sokan, igaz, sokkal többen vannak, 
mint hinnénk, kénytelenek beérni fél-
eredményekkel. Bódvalenke, Pásztor 
Eszter freskófaluja a nagy fesztiválon 
eléggé üres volt, nem láttam ott ci-
gány értelmiségieket, nem cigányokat 
sem túl sokat, pedig itt a támogatás, 
a  megerősítés épp ez lett volna, hogy 

elfogadjuk, tudomásul vesszük, de 
Bódvalenke elérhető autóval is, nem 
kell repülőre szállni, tehát túl messze 
van Budapesttől. Épp most hallottam a 
rádióban, hogy egy kis borsodi faluban, 
ahol egy vállalkozó a Polgár Alapítvány 
támogatásával saját kis pénzét is mind 
az ügybe fektetve, hajnaltól hajnalig 
dolgozva második éve a társadalmi in-
tegrációt segítendő szövetkezetet ala-
pított, és mutogatják külföldnek, a ha-
zai protekcionista piac mégse fogadja 
be. Holott már vannak éjjel-nappal a 
földön dolgozó cigányok, akik elfogad-
nák a rendkívüli személyes erőfeszítést 
jövendőnek, de nem tudjuk segíteni 
őket, hagyjuk, hogy elmenjen a ked-
vük, hagyjuk, hogy megerősítettnek 
lássák a hiábavalóságot sorsuk meg-
változtatására. Miközben terméketlen 
és drága állami programokkal áltatjuk 
magunkat. Így vagyunk.

Viszont valahogy a tehetség-ki-
bontakozás nem látható, az esély-
egyenlőségi mutatók nem javulnak.

Szegregáció 
 és deszegregáció

Azt mondanám összefoglalóan, 
hogy az, amit ma integrációnak ne-
veznek, nem egyéb, mint deszegregá-
ció, az elkülönülés, az elkülönítődés 
és az elkülönítés felszámolása. A  de-
szegregáció azonban a szegregáció 
egyik forrásává válik, ha nem képes 
integrációt is közvetíteni. Ugyanis a 
deszegregációban érintett mindkét fél 
ellene dolgozik. Akarva és akaratlan. 
Az a cigány tanuló, aki tudja, hogy 
joga van deszegregált osztályba járni, 
nem fog semmit tenni azért, hogy az 
osztálytársai és a saját kultúrája közti 
szakadék felszámolásán munkálkod-
jék. Osztálytársa, aki elszenvedi a de-
szegregációt, sosem fogja megérteni, 
miféle előnyöket élvez ő ezzel a hely-
zettel, menekül tehát belőle, ha teheti.

Ma ott tartunk, hogy az erőltetett 
deszegregáció inkább akadálya az in-
tegrációnak, mint segítője. Az integ-
rációból épp csak az integráció minő-
ségi feltételeinek biztosítása maradt 
el, így lett belőle deszegregáció, illet-
ve még az sem, hiszen friss kutatói 
beszámoló szerint a roma integrációs 
évtizedben egyelőre nőtt a szegregá-
ció mértéke.
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Másfelől pedig a szegregáció csak 
másodsorban iskolai kérdés. Első-
sorban demográfi ai, gazdasági és 
civilizációs probléma. A  szegény ci-
gányság gyorsan növekvő lélekszáma 
miatt a szegregáció fogalmának az 
újjáértelmezése is indokolt, a  cigány 
falvakat nem nevezhetjük minden 
további nélkül szegregált települések-
nek, etnikai gettóknak, ahogy a hazai 
szociológia teszi. Ahogy egy erdélyi 
vagy felvidéki település sem etnikai 
gettó, csak azért, mert ott csak ma-
gyarok élnek, vagyis akárhogy is ala-
kultak ki a homogén cigány települé-
sek, az ott élők számára ez nem get-
tólét, nem olyan létforma, mint ami 
a nagyvárosi gettókat jellemzi, nem is 
gettóként működik, sújtsa még az el-
különülés akárhány jelensége is. Ezek 
a cigány falvak az európai cigány tár-
sadalomtörténet és az európai tár-
sadalomtörténet új jelenségei. Több 
közük van a cigány népesség európai 
térhódításához, egy eddig elképzel-
hetetlennek gondolt cigány telepes 
mozgalomhoz, mint az etnikai szeg-
regációhoz, még ha kialakulásában ez 
a mozzanat is szerepet kapott. De az 
etnikai szegregáció ez esetben alig-
hanem csak katalizátora lehet (lett) a 
cigány társadalmi önszerveződésnek. 
Az akkor is, ha a cigányság egészében 
jajgat is a történtek felett. Követve a 
mértékadó (szociológus) értelmiségi 
értelmezést.

Azt mondják, a  cigány gyerekek-
nek érettségizniük kell, jár nekik is, 
és akkor lesz esélyegyenlőség, ak-
kor szűnik meg a diszkrimináció, ha 
népességükkel arányosan kerülnek 
gimnáziumba. (Tudjuk persze, hogy 
a gimnázium valójában újabb tovább-
tanulást jelent, egyetemet, felsőfokú 
szakképzést, hiszen a gimnázium 
erre való volna. Aki tehát az érettségit 
mondja célként, az felelőtlenül félbe-
hagy egy mondatot.) Amikor azonban 
a cigány családok gyermekszámát 
magyarázzák a szakértők, akkor azt a 
nyolcvan-száz évvel ezelőtti cselédség 
hasonlóan magas gyermekszámával 
magyarázzák. Noha ezt a magyará-
zatot sem fogadhatjuk el minden to-
vábbi nélkül, azt az elemét az analógi-
ának, hogy a cigányság jelentős része, 
és éppen a népességrobbanás által 
érintett telepi és kis településéken élő 
része, saját civilizációs történetében 
más ütemben van, más időszámítást 
ír, mint a többség, igazoltnak tekint-
hetjük. (Amit például az iskolázott-
sági mutatók is pontosan mutatnak.) 
Ebből azonban az következik, hogy 
az érettségi, vagy az annak megfelelő 
képzettség megszerzésének általános 
követelménye, vagy éppen a huszon-
két-huszonhat éves korig tartó tanu-
lás, ami a késő modern kori nyugati 
társadalmakra egyre inkább jellemző, 
s amit a magyar népesség nem cigány 
része is követ, követni kész, miért len-
ne érvényes minden további nélkül a 
cigányságra?

Nem az a baj, amit mondani szok-
tak, hogy a cigány gyerekek közül 
kevesen szereznek érettségit. Az a 
baj, hogy mindazokat a lehetősége-
ket, amelyek érettségi nélkül adódnak, 
nem használják ki. Az a baj, hogy a 
szakmunkásképzésből tömegesen ki-
hullnak. Hiába van hiány jó szakmun-
kásokban. Az a baj, hogy a szőlőhegy, 
a  kertek, a  gyümölcsösök, a  tanyák, 
az erdők, a  földek, a kis üzemek, vál-

lalkozások munkáskezekre várnak, 
a  házaik, otthonaik törődést igényel-
nének, a  vállalkozó kedvűek mehet-
nének jól fi zető alkalmi munkára a 
határon túlra, szociális szövetkezetet 
szervezhetnének, a  hagyományos 
cigány mesterségeknek is lehetne re-
neszánsza, ők azonban ezekkel a lehe-
tőségekkel nem tudnak élni, egyebek 
között azért nem, mert olyan iskolába 
járnak, amelyik már második osztály-
ban az érettségire készít fel, és nem az 
általuk élhető életre.

Ha a gimnázium volna a reális cél, 
akkor minden rendben volna, hiszen 
nincs olyan gyenge iskola Magyaror-
szágon, amelyik egy igyekvő diákot ne 
tudna eljuttatni a gimnáziumi érett-
ségiig. Az alsó tagozat felsőbb osztá-
lyainak tananyaga már olyan erősen 
intellektuális, hogy nincs az a taní-
tónő, aki ezt meg tudná akadályozni. 
(A  drámai szociológusi dörgedelem, 
amiből plakátmondat is lett, hogy 
egy cigány gyereknek ma ötvenszer 
kevesebb esélye van arra, hogy érett-
ségizzen, mint a többieknek, teljesen 
hamis, hiszen valójában arról szól, 
hogy ennyivel kevesebb a valószínű-
sége annak, hogy egy cigány tanuló 
érettségit szerezzen, de annak a ci-
gány gyermeknek, aki tanulni akar és 
érettségizni szeretne, egyetértésben a 
szüleivel, nem feltétlenül rosszabbak 
az esélyei, mint másoknak, sőt éppen 
a cigány gyerekek jellemző iskolai 
magatartása miatt megkülönböztetett 
fi gyelemre számíthat.) Viszont az is 
igaz, hogy ha nem a gimnázium a reá-
lis cél, márpedig nem az, akkor ezek a 
gyerekek már negyedik osztályban le-
maradnak, és amit valóban tanulniuk 
kellene, az pedig sehol nincs. Márpe-
dig sok tanulnivalójuk volna, hiszen 
szüleiktől nem akarnak és nem tud-
nak tanulni, de amit mégis tanulnak, 
az az ő jövőjükre nem elég. Az csak a 
szülők túlélésére, alkalmazkodására 
volt elegendő. 
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