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E D I T O R I A L FELHÍVÁS 

Nyárelőn vagyunk, vakációról álmodó gyerekekkel, s 
nyarat tervező vagy nyarakra emlékező szülőkkel. Nincs 
olyan család, amelyik ne menne el szívesen a vizek mellé 
vagy a hegyekbe, és lesznek családok, akik nem tehetik 
meg, pedig korábbi életükben megtehették. 

Ma, amikor mindennél nagyobb a kísértés a dolgok 
olyannak elfogadására, amilyenek, mondhatnánk, hogy 
tudomásul kell venni, hogy az ország egy része megélhe
tési gondokkal küzd, így hát természetes, hogy nem nya
ralnak családok, gyerekek. 

Le lehet mondani róla, hogy változásokat ösztönöz
zünk, de talán éppen az sebesül ilyenkor legjobban az 
emberben, ami az erőt képes akkumulálni a tevékenysé
gekre. Ha megvan a szándékunk, hogy tegyünk, nem kell 
a múltból olyan példákat előhoznunk, amelyek segítik 
tudomásul venni a kevéssé elviselhető különbségeket 
ember és ember között. És ideológiákat sem kell gyártani, 
sem arra, hogy az életminőség miért nem javítható, sem 
arra, hogy a kultúra, a művészet miért nem lehet a töme
geké. 

Egy nevelőintézetben felnőtt ismerősöm, akinek soha 
nem volt módja rá, hogy nyaraltassa a kislányát, akit 
egyedül nevelt, kialakította maguknak a napi több fárad
sággal járó, de jól együtt tölthető nyár rájuk szabott for
máját. Ha mást nem, a Margitszigetre minden nap ki
mentek, s a szökőkút alatt fel is frissültek, ha épp nem 
járt arra senki. De járták a környék hegyeit, s nyár végén 
erősek voltak és boldogok. Lehet, hogy mások beletörőd
tek volna az ő szegénységükbe, de ők nem tudták maguk
ról, hogy szegények. 

Es a kiskunsági tanyásvidék egyik tanyaközpontjában, 
egy tanítónő megjelenése óta kórus is van, pedig soha 
nem volt, Kecskemétre szerveznek buszokat a színházi 
előadásokra, pedig korábban nem volt rá példa, és a taní
tónő viszi haza a könyveket a városi könyvtárból, amiket 
a tanítványainak és a szüleiknek, nagyszüleiknek jónak 
gondol. 

Talán mozdulóban van az ország, egy kicsit mindenki 
többet hisz el ma magáról, mint tegnap. Használjuk ezt 
ki , gyerekeink nyaraltatására és abban a körben tevé
kenykedve, amelyikben az embernek hatása lehet, mert 
ismerik, mert tettei igazolják. 

M Á T Y U S A L I Z 

Hibaigazítás 

A Vidék Parlamentjének alapító ülésén (1998 
április 25-én a Magyar Kulturális Alapítvány Székhá
zában) a Magyar Művelődési Intézet Szín című folyó
irata és a Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapja 
felajánlották, hogy írók és vidéki születési helyük 
(írók és egykori vidéki lakóhelyük; írók és a hely, 
amellyel műben foglalkoztak) kapcsolatfelvétele ér
dekében felhívást tesznek közzé, hogy mozgalmat 
indítsanak az együttműködés bármely módjának k i 
alakítására, az író személyére koncentrálttól a telepü
lés problémáira összpontosítóig. Írók és polgármeste
rek jelentkezését várjuk a Magyar Művelődési Inté
zetben (Mátyus A l i z 1011 Budapest Corv in tér 8.) és 
a Magyar Napló szerkesztőségében (Oláh János 1062 
Budapest Bajza utca 18.) 

A Szín előző számában tévesen közöltük, bogy Izinger A n n a 
lapunk olvasószerkesztője. Elnézését kel l kérnünk, mert a lap
ban talált hibákat ő csak nyomtatás után látta. Viszont e szám
tól valóban szerkesztője és olvasószerkesztője lapunknak. 
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A M A G Y A R MŰVELŐDÉSI T Á R S A S Á G MEGALAKULÁSÁT 
ELŐKÉSZÍTŐ K O N F E R E N C I A (1998. ÁPR. 22.) 

A Magyar Művelődési Intézet fennállása óta igyeke
zett erősíteni azokat a szálakat, amelyek az alkotó értel
miségieket a közművelődés napi gyakorlatához kötik. Ma 
az értelmiség is tagoltabb, a művelődés is gondok sorával 
küszködik. Ezért a lendületet adó és a hitet edző kapcso
latok az eddigieknél is fontosabbakká váltak. 

Földiák András, a Magyar Művelődési Intézet igazga
tója régóta szorgalmazza az értelmiség szélesebb körével 
való együttműködést a mgyar művelődés érdekében. így 
amikor az ország dolgaiban felelősen gondolkodó, és a 
nemzetet, annak kultúráját féltő emberek közül néhá
nyan felkeresték, megkezdődött egy konferencia szervezé
se, amely a Magyar Művelődési Társaság megalakulását 
hivatott előkészíteni. Vitaindítónak megszületett A mű
velődés stratégiai tervezéséért való jámbor szándék indoklása 
című írás, amelyet a konferencia előtt kézhez kaptak a 
meghívottak. 

Ez az írás számtalan gondolatot vet fel, problémák sorát 
sejteti és igazolja, s továbbgondolkodásra késztet. A konfe
renciára résztvevői a Magyar Művelődési Intézet Corvin 
téri épületének legtíagyobb helyiségében, a színházte
remben gyűltek össze, melyet a Magyar Állami Népi 
Együttes bocsátott rendelkezésre. A megjelentek nagy 
száma igazolja, hogy a magyar művelődés problémáit ar
tikuláló kis csoport közügyet jelenített meg, s ehhez egya
ránt volt szólni valójuk a hivatalukat, a pártjukat képvise
lőknek, a szabad értelmiségieknek, valamint a saját települé
sük gondjait vállaló pedagógusoknak, népművelőknek. 

Az előadók és hozzászólók különböző nézőpontból fo
galmazták meg véleményüket, ki-ki vérmérséklete és ve
szélytudata szerint. A konferencián felvetődött gondola
tok sorának kifejtésére a rendelkezésre álló időben nem 
volt lehetőség, de ismert volt a konferencia célja, első 
lépésként a Társaság megalakulásának előkészítése. 

A gondolatok további kibontására - mint ahogy ez a 
konferencián is elhangzott - a Szín, a Magyar Művelődési 
Intézet folyóirata ad módot és helyet. 

Azok az előadók és hozzászólók, akik a hazai társa
dalmi jelenségekből kiindulva, s egy generáció veszélyér
zetére hivatkozva a kulturális stratégia kialakítását sür
gették, ezt egy hatékonyan működő magyar művelődési 
rendszer és funkcionális intézményrendszer reményében 
tették. Ez is azt jelzi, hogy a Magyar Művelődési Társaság 
megalakulása társadalmi igényt elégít ki. 

A Társaság alapító levelét Molnár Zoltán neve fém
jelzi. Az elnöki tisztségre felkért Jankovich Marcell mű
ködésében várhatóan azok a gondolatok lesznek megha
tározóak, melyeket a Mély a múltnak kútja címmel foglal 
össze most készülő könyvében. 

A konferencia problémafelvetését, hangulatát cs a 
megindult gondolkodás irányát alighanem Varga Domo
kos előadása reprezentálja legjobban. Közlését főleg 
azoknak szánjuk, akik a konferencián nem vehettek részt, 
de érdeklődnek a megalakuló Társaság iránt.1 

1 1998 június 9-én megalakult a Magyar Művelődési Társaság. Elnöke: Jankovich Marcell, társelnöke: Zombori Ottó, a titkári teendőket 
Fábryné Márk Anna látja el. Az elnökség tagjai: Földiák András, Juhász Judit, Makovecz Benjámin, Sebő Ferenc, Szakály Ferenc, 
Szemadám György, Varga Domokos, Vekerdy Tamás és Zelnik József. 
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V A R G A DOMOKOS* 

Hadd köszönjem meg a Magyar MűVeló'dési Intézet igazga
tójának, hogy nemcsak helyet szerzett, hanem szellemi teret is 
adott a mai tanácskozásnak... A z t hiszem, hogy A művelődés 
stratégiai tervezéséért való jámbor szándék-kai mindnyájan egyet 
érhetünk, vagyis hogy ne hagyjuk vak erőktől ráncigálni a ma
gyar művelődés már amúgy is elég rozoga szekerét, akár a szét
esésig, és ne engedjük ezt a rozzant szekeret egykerekűvé silá-
nyítani se, fusson csak több keréken, testvéri kergetőzésben. 
A h o g y a közismert találós kérdés oly szépen kifejezi: „Négy 
testvér egymást kergeti, de soha el nem érheti". 

Ahogy elnézem, itt is vagyunk legalább négy kerékre való-
nyian, hogy egymást kergessük, de Isten ments, hogy el is ér
jük. M i csak kergetőzzünk! A szekér meg fusson! 

De merre? Bevallom, nekem semmi kedvem nincsen 
iránymutató és iránytartó ostoros embereket, poraikból főnix
madárként megéledő Révai Józsi vagy Aczél Gyur i bácsikat 
álmodni vissza parádés kocsisnak a bakra. Búcsúzom inkább 
ettől az egész szekér-hasonlattól, amely itt kezd el igazán sántí
tani, vagy ha úgy tetszik, döcögni, hiszen mechanikus szerkeze
tet idéz, nem pedig élő szervezetet. Holot t a magyar művelődés 
vagy elevenen él és szerveződik, vagy megette a fene az egészet. 

Egyelőre talán nem ette meg. De vannak baljós jelek, 
ahogy erről már itt is elég sok szó esett. Sőt, ezek a jelek nem 
egyszer túl is mutatnak a kultúra körén és már nemzeti létünk 
gondjairól szólnak. Például felvetik: van-e elég sónk, van-e elég 
kovászunk? Van-e és lesz-e olyan művelődésünk, amely képes 
átjárni, áthatni nem ezreket, nem százezreket, hanem mindnyá
junkat? S ezzel elegendő kohéziót adni - legyünk bármilyen 
sokfélék - , ennek a minket válogatás nélkül befogadó magyar 
anyanyelvi, illetve kulturális közösségnek? 

Kimondtam a kulcsszót: kohézió. Hadd higgyem, hogy ez 
nem csak nekem jelent sokat. Kár, hogy nincs itt közöttünk 
T G M , a jeles filozófus (teljes nevén: Tamás Gáspár Miklós). 
Megütötte a szememet néhány hónapja egy vallomásos írása, 
amelyben a többi között a demokratikus állam működőképes
ségéről meditál ilyenformán: „Ha az állam nem szerzi vissza te
kintélyét, a szabadságnak is befellegzett. Hiszen az alvállalkozóknak 
gebinbe kiadott kormány felett a honpolgárnak nincs hatalma. Ezt a 
tekintélyt erősebb, nagyobb önbizalma nemzeti érzés nélkül lehetet
len visszaszerezni. Tehát mind az állami központosítással, mind a 
nemzeti önérzettel kapcsolatos liberális aggodalmak részben káros
nak bizonyulnak a szabadság ügye szempontjából. Az is világosnak 
látszik, hogy ha az új demokratikus állam nem találja meg a módját 
a szociális igazságosság érvényesítésének, akkor nincs reménye a 
tekintély visszaszerzésére, és a demokratikus patriotizmus - az 
együttérzés és szolidaritás - föltámasztására, amely nélkül modern 
állam nem élhet meg." 

T G M mint hallottuk, nem mondta k i a bűvös szót: kohé
zió. De m i másról beszélt, ha nem arról, hogy ha házat akar 
építeni valaki, ahhoz nem elég a tégla, azaz egymástól függetle
nül ide-oda rakosgatható sok kis szabad tégla, malter is ke l l 
hozzá. Kötőanyag nélkül nem áll meg a lábán se ház, se haza. 

O ettől a felismeréstől még nyilván nem lett M e d a r - vagy 
Funar - szimpatizáns, hogy hazai neveket ne is említsek. M i 
sem leszünk azok, fogadjuk bár el egy akarattal, annyi kötő
anyag nekünk is jár azért, mint Európa bármely egészséges lel
kületű, műveltségű nemzetének a spanyoloktól az angolokig, a 
hollandoktól a finnekig. 

A közvetlen szomszédságból szándékosan nem hoztam fel 
példát a le lki egészségre, hiszen az ismert Ady-strófa óta már 

közhelyszámba megy a félemberek, félnemzetecskék Duna-táji 
szégyen kalodája, „Ahol a szárnyakat lenyesték, ahol halottasak az 
esték." 

S ahogy közhelyként emlegetjük ma már az olyan Bibó-
tanulmány címeket is, mint A kelet-európai kisállamok nyomorú
sága vagy Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem, 
méghozzá úgy, mintha változtatni sem igen lehetne immár a 
minket sújtó végzeten. 

A z örökletes kalodák, igaz, csakugyan szorosak. A zsákut
cákból sem könnyen lesznek kijutást kínáló térjmeg utcák. Itt 
vagyunk például mi is magyarok, egy nép a sok közül, Európa 
gidres-gödrös hátsó udvarában, de egy nép ama három vagy öt 
közül, amelyet az elülső udvarbeliek is már valami Kánaán félével 
kecsegtetnek. Várjuk is nagyon azt a víg esztendőt, amely meghoz
za a jókedvet, bőséget, a jobb kort, mely után buzgó imádság 
epedez százezrek ajakán. De közben-közben magunkra nézünk, 
s az a jókedvünk is elmegy, amely már megvolna. 

A m i a legaggasztóbb, az talán.épp művelődésünk deficites 
állapota. Hiszen már Széchenyi megmondta (mi ezt is közhely-
lyé koptattuk persze) „ A kiművelt emberfő. Ennél lejjebb nem 
bocsátkozhatunk", „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet 
igazi hatalma", „Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több 
vagy kevesebb szerencséje", „Senki se higgye míg él, hogy tanulásit 
már elvégezte". És így tovább. M i pedig itt állunk, hogy mást ne 
mondjak, az általános iskolából kikerülők 30-35%-os fél-, sőt 
olykor teljes analfabetizmusával, a további életük folyamán 
könyvet soha kezükbe nem vevők ennél is jóval nagyobb ará
nyával, a tévé- és videóidiotizmus megállíthatatlannak látszó 
terjedésével, illetve a veszélyes válsághelyzetében is rengeteg 
értéket produkáló magyar könyvkiadás hatókörének megállít
hatatlannak látszó szűkülésével, le a másfél ezres, ezres, ötszázas 
és még kisebb példányszámokig, jobb sorsra érdemes művek 
szinte észrevétlen megjelenéséig, a tényleges közforgalomból, 
de még a könyvtári beszerzésből való kirekesztődéséig is. 

Folytathatnám akár estig, de nem folytatom. Ez nem pa
nasznap és ne is legyen az. Amiről mégis beszélnünk kel l -
legelemibb gondjainkról, legközösebb teendőinkről - , arról 
már sokat elmondtak az előttem szólók. Nagyobb hangsúlyt 
talán még művelődésügyünk szociális vonatkozásaira tennék. 
Nemcsak arra, hogy akinek az Isten pénzt adott, annak észt is 
ad hozzá, legalábbis jobb iskolát, diplomát, nyelvvizsgákat, 
külföldi ösztöndíjakat, kecsegtetőbb életesélyeket. Bibliaiab-
ban: akinek van, annak adatik, akinek viszont nincsen, attól az 
is elvétetik, amije van, s ez nem csupán a reménytelen szegény
ségbe süllyedt milliókat - s közülük is legesleginkább a romák 
százezreit - teszi kárvallottá, hanem a nemzet egészét. Ez is 
alapgondunk, de ezt legalább emlegetjük. Ellenben alig esik szó 
a magyar művelődés demográfiai veszteségeiről. 

A kulturális igényeket - ezernyi tény igazolja, utalt rá 
Jankovich Marce l l is - főleg a család örökíti át, feltéve persze, 
hogy van mit átörökíteni, és van is kinek, illetve mondjuk in
kább kiknek. Hiszen a többgyerekes családokban jóval köny-
nyebben megteremtődhet az erre alkalmas légkör, a kisközösség 
tagjainak eleven kommunikációs készsége, egymásra 
hangolódottsága. 

Ennek hiányát tehát nemcsak az állami gondozott, vagy 
bármely más okból hospitalizálódott gyerekek szenvedik meg, 
hanem a testvértelenül felnövők jó része is, akik ot thoni játszó
társak, beszélgető társak, életre-halálra hozzájuk kötött ver-

Elhangzott a Magyar Művelődési Társaság megalakulását előkészítő konferencián, 1998. április 22-én 
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senytársak, veszekedő és verekedő társak híján többé-kevésbé 
kimaradnak abból az érzelmi telítettségből, amely minden tár
sas lelki csereforgalom vagyis minden kultúra sine qua non-ja. 

Jó másfél évtizede már, bogy a magyar szociológia nagyasz-
szonya azt fejtegette egy akkor zajló demográfiai vitában: nem a 
mennyiség számít. K i l enc millió lakosa lesz csak az országnak? 
Legalább többet törődhetünk a minőséggel. 

Bevallom, én azóta is ámulok: mit válthat k i az ingerültség 
egy fergetegesen tudós hölgyből, akit bosszantanak a fogyatko
zó magyar bölcsőkre mutogató magzatvédők, nemzetmentők. 

Minőségi kilenc millió? Kikből? A lakosságnak akkor már 
majd csaknem egyharmadát kitevő nyugdíjas korúakból? A z 
önmagukat agyonhajszoló középkorúakból, akiket az alkohol és 
a korai halál tizedel? Vagy a zuhanásszerűen megkevesbedő 
maradék fiatalból, akik közül milliónyi örököse hiányzik immár 
az előző nemzedékek szellemi fogékonyságának és munkás haj
lamának? 

M i az, ami mégis reményt adhat? A m i jövőt ígérhet, életre
valóbb, műveltebb magyar népet? Talán a közös veszélyérzet, s 
vele az oly sokáig elaltatott természetes életösztön ébredezése. 

Ennek jeleként idéztem T G M - e t is, ahogyan nemrég a demok
ratikus patriotizmus, az „önbizalmú" nemzeti érzés és a szolidaritás 
szükségessége mellett érvelt. Nyilván nemcsak a maga nevében. 
Hangot adott valaminek, ami benne van a levegőben... 

A mi tanácskozásunk is jel lehet. Hisz olyanok is együtt ül
nek itt, akik évek óta inkább öltögettek nyelvet egymásra, 
mint hogy készek lettek volna, ha nem is baráti, de szövetségesi 
kézfogásra. 

Eljöttünk, hogy keressük az egyetértésnek, az egyet akarás
nak legalább a minimumát. O l y a n magyar művelődés szolgála
tát, amely összeköt. A m e l y közösségeket teremt és éltet. A m e l y 
nemcsak egyéneket, hanem egy nemzetet emel feljebb. A m e l y 
mindnyájunk számára hozzáférhetővé teszi - ha nem is azonos 
szinten és fokon — az emberi kultúra örök értékeit. De minde
nekelőtt a magunk anyanyelvében erősít meg, a magunk lelké
ben, hazájában, értékvilágában - múltjában és jelenében - tesz 
otthonossá. 

A magyarkodás szétválaszt és megoszt. Értékeink ismerete, 
tisztelete: kohéziót teremt és összefűz. 

S ezzel élni segít. . 
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DR. BÓRA FERENC 

A N E M Z E T I ÉS A GLOBALIZÁLT K U L T Ú R A 

M i n d e n kultúra részben megőrzi nemzeti értékeit, részben 
befogadja a feléje áramló értékeket. Döntő jelentőségű, hogy 
mit tud felkínálni egy-egy nemzet az európai integrációkban 
saját kultúrájából, s milyen értékű kultúrával tudja megtermé
kenyíteni országa kultúráját. A társadalmi, a gazdasági, a kultu
rális metamorfózis attól függ, bogy a társadalmi tevékenység
rendszerek és intézményrendszereik milyen kultúra igénybevé
telével szervezik termelésüket, piacaikat, politikájukat, oktatá
sukat, jogrendszerüket, művészetüket, szórakozásra szánt sza
badidejüket. M a Magyarországon a kultúra képviselete és bir
tokbavétele a demokrácia szabályai szerint valósul meg. 

Az amerikanizmus 
„Európa egyre jobban hasonlít 

Amerikára" 
(Molnár Tamás) 

A m e r i k a Európára gyakorolt hatását jelenünkben egyetlen 
ország sem tudja kikerülni. A sokoldalú és erőteljes hatásrend
szer megnyilvánul az életstílusban, a tömegek és az elit viszo
nyában, az értékek megváltozott tartalmában. Napjainkban a 
nemzetek a demokráciát kiterjesztik a kultúrpolitikára, s soha 
nem tapasztalt kulturális eredményeket produkál a tudomány 
is, ugyanakkor a kultúra elüzletiesedett, s ma már minden terü
letén áthatja az üzleti szellem uniformizáló hatása. 

Európa egyre jobban hasonlít Amerikához. A tömegeknek 
szánt amerikai kultúra egyre több eleme található meg Európá
ban. A kultúrában is elsődlegessé vált az anyagi siker, kialaku
lóban van a jólét- és a tárgykultusz, az igazi értékeket a sablo
nok, a giccsek helyettesítik. Tárgyimádat és szellemi üresség 
hatja át a médiák erőszakos vagy behízelgő reklámtevékenysé
gét. A z amerikanizálódott tömegkultúrát, a kommerciálódás, a 
mesterkéltség, az érzelgősség (érzelmek hazudása), 
antiintellektualitás, az illúziógyártás, az álromantika, az ízléste
lenség, a műveltséghiány, a középszerűség, a túlfűtött erotika, a 
„szépen csomagolt" erkölcstelenség, és az indulatokat felkorbá
csoló erőszak jellemzi. Figyelemre méltó Molnár Tamás értéke
lése erről a „kultúráról". „Az amerikai tömegkultúra nivellálló és 
tébolyító hatását nem a demokrácia, hanem a kapitalista 
kommercializmus számlájára írnám, mely manipulatív módon egy
séges ízlést kényszerít az emberekre, majd ezt az ízlést és „jellemzőit" 
eladható márkaként fogalmazza."' 

Európa utánozza Amerikát, és az egységesülés jegyében nem 
csupán értéket adaptál, hanem átvesz, lemásol, terjeszt, és be
fogad selejtkultúrát is. A tömegkommunikáció eszközei ter
jesztik e selejtet, miközben elsorvasztják a regionális és a helyi 
kultúrákat, a múlt változatos és virágzó népi kultúráját. A mé
diák felelőtlensége, hogy értéktelen „kultúrákat" közvetít nagy . 
tömegekhez. D . H . Lawrence írja: „Romlott csillogás árad belőlük; 
tisztességtelen sugallatok és erkölcsi kibúvók olyan világképet suly
kolnak, amelyekben a haladás az anyagi javak hajszolásával egyen
lő, az egyenlőség az erkölcsi nivellálással, a szabadság pedig a jog
alappal a vég nélküli és felelőtlen élvhajhászásához. "2 

1 Molnár Tamás: A z értelmiség alkonya. Akadémiai K . , Bp. 1996. 
256. p. 

2 Roberts, M : Európa története 1900-1973. A z új barbárság kora? 
Akadémiai K . , Bp. 1992. 255. p. ( A szerző idézi D . H . 
Lawrence álláspontját) 

Ésszerűtlen és jövőellenes, bogy kultúra címén országunk 
destruktív kommerszet vesz át a társadalmi átalakulás jegyében. 
A gyermekmesékbe, tévéjátékokba csomagolt krimik, a hor
rorfilmek, a szabadosságot és amerikanizmust közvetítő tévéso
rozatok a jövőt veszélyeztetik, és a magyar nemzeti kultúrát 
pusztítják. A képernyő előtt ülő, gombnyomogató gyerekek 
testi képességeik fejlesztési lehetősége gyengül. Egyre keveseb
bet olvasnak a tanulók, helyette megismerik a szexuális aber
rációkat, a bűnözők világát, a gyilkosságokat, az erőszakot, az 
egymással harcoló bandák világát. A drasztikum, a kultúrálat
lan és túlzottan lezser viselkedés, az erkölcsi és cselekvési laza
ságok, az önpusztító kultúrálatlan életmód, a humor nélküli 
szemléletmód, a szórakozás igénytelensége, a tömeg felelőtlen
sége, a nemzeti tudat- és akarathiány, a kulturális dekadencia 
elemeit egyaránt terjeszti az elüzletiesedett kultúrapiac. A z 
átalakuló országokban aggasztóvá válik az üzleti érdekek által 
manipulált kommersz tömeges megjelenése, mert térbódítása 
során gyengül az értékes és a nemzeti kultúra pozíciója. Euró
pában ma a kulturális zűrzavar és identitáshiány következtében 
az országok nem találják helyüket a nagy átrendeződésben: 
nem ismerik fel múltjuk értékeit s jövőjük kulturális lehetősé
geit és annak szerepét a világban és saját társadalmuk átalakítá
sában. 

A nemzeti és a globalizációs kultúra 
„A magyar adófizető arra ad pénzt, 

hogy a magyar nyelvű kultúra 
megfelelő színvonalú legyen..." 

(Glatz Ferenc) 

A z integráció és a globalizáció hatására a kommerszen kívül 
szabadon áramlik az országok között a kultúra is. A kultúrák 
kölcsönhatása a történelem során természetes és állandó jelen
ség volt, napjainkban azonban ez a hatás, és az általa elindított 
folyamatok olyan mértékben váltak uralkodóakká, hogy Euró
pának választania kel l , hogy a globalizáció folyamatában meg
adja-e magát az uniformizmusnak, vagy ügyel arra, hogy meg
őrizze saját 2000 éves kultúrájának sokféleségét. 

A sokszínűséget a kisközösségek, a tájak és régiók népei és a 
nemzeti kultúrák sajátosságai adják. A sokféle nemzeti és nem
zetiségi kultúra egymásba hatol. A z értékes helyi kultúrák nyi
tottan adaptálják a világ kultúráját, de egyúttal mások számára 
is hozzáférhetővé teszik saját lokális és a regionális kultúráju
kat. A kultúrák áramlásának alapvető feltétele egymás nyelvé
nek és a művészetek jelrendszerének elsajátítása, a gazdasági 
kapcsolatok megszervezése, az országok egészének, intézménye
inek és az egyes települések, családok folyamatos együttműkö
dése. A tudományok a helyi kultúrák sajátosságait éppen úgy 
feltárják, mint a közös regionális és nemzeti anyagi és szellemi 
értékeket. 

A z oktatás-nevelés modernizációja, a különböző kultúrájú 
országok közoktatásának, szakoktatásának és felsőoktatásának 
kapcsolatrendszere a helyi értelmiség felkészültségétől, az elit és 
az általános kultúra befogadásától és gyarapításától függ első
sorban. A z oktatásban sem válhat szét az elit- és a tömegokta
tás. „Ha a tudományos értelmiség nem korszerűsítené állandó
an a helyi regionális műveltséget - például informatikai vagy a 
világra kiterjedő gazdasági ismeretekkel, és ezeket nem hozza 
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be a magyar anyanyelvű kultúrába, akkor...a magyar anyanyel
vű kisgyermek hátránnyal indul a nagy nemzeti kultúrákhoz 
tartozó gyermekekkel szemben." 3 állítja Glatz Ferenc. 

A népi kultúra az adott település társadalmi, gazdasági kö
zegére épül. „A települést az egyes ember társadalmi létformájának 
kell tekintenünk, felenünkben a kis- és nagy települések egyaránt az 
új integráció jegyében szervezik életüket... "4 Száraz György írja: 
„Hiszek a kisközösségek, az etnikai, nyelvi kulturális különbségek 
összetertó és megtartó erejében. Hiszem, hogy ezek fenmaradása az • 
egész emberiség közös érdeke, mert nélkülük az élet dehumanizá-
lódnék."5 Településenként és tájanként (vidékenként) eltérő 
módon alakul a nép kultúrája, mely a ma kultúrájára is hatással 
van. Elősegíti a múlt helytörténetének, népszokásainak és mű
vészetének megismerését. A néphagyományok élményt, tapasz
talatot nyújtanak a jelen tennivalóinak elvégzéséhez, a lokál
patrióta identitás megalapozásához.6 A népi kultúrában benne 
foglaltatik a nép tudása, amely évszázadok során halmozódott 
fel: a tárgyi- és szellemi folklór, a népköltészet, népbit,-szokás
tánc-zene és díszítőművészet, a népi életmód és a gazdálkodás 
rendje. 

A táj kulturáltságáról (kultúrájáról) Géczi János így ir: „Ha 
manapság helyszínt keres a maga és szerettei életéhez az európai 
kultúrájú ember, akkor tájat igyekszik keresni és teremteni... A táj 
az emberi kultúra minden irányába futó kapcsolatai miatt képez 
(szüntelen változó) egységet, s nem más mint közvetítő a rész és az 
egész között."7 A kistérségek régiókká szerveződnek (a szó jelen
tése övezet, meghatározott területi egység, táj, tájegység). Előre 
prognosztizálható, hogy a régiók a jövőben is megőrzik mássá
gukat, s így időtállóvá válik szelektált hagyományos kultúrájuk. 
A határokon átnyúló régiók gazdasági együttműködésre töre
kednek, a c iv i l társadalom kreatívan kezdeményező a kulturális 
kapcsolatok szervezésében. Pomogáts Béla írja. „A kulturális 
régiók a „helyi színeket" az egyetemes és átfogó igények és értékek 
jegyében rendezik el..." 8 Általában nem írhatók körül állami és 
közigazgatási határokkal: összeköti a határ két oldalán élő ma
gyarságot és a régióban élő különböző nemzetiségeket, népeket, 
kultúrákat. 

A nemzeti kultúra nyújtja egy ország számára a gazdasági és 
társadalmi felemelkedés feltételeit. A nemzeti kultúrában ben
ne foglaltatik a tárgyi világ, a le lki , erkölcsi, esztétikai érték
rendszer, a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak, a viselke
désnek kialakult módja. Egy nemzet kultúrája nem egységes, 
megtalálható benne a magaskultúra (tudomány, művészet, rep
rezentatív és sajátos értékrendszer), az ellenkultúra, a tömeg
kultúra. A z értékek sorában helyet kapnak a kulturális 
produktomok, a megőrzött hagyományok, a befogadott nem- ' 
zetközi kultúra, a nyelvvédelem, nemzeti irodalom, képző-és 
zeneművészet, stb. A nemzeti kultúrán nyugszik a nemzeti 
identitás, s a nemzethez kötődés egyúttal a nemzeti kultúrához 
kötődést jelenti. Bayer József szerint „a magyar nemzet önazo
nossága teljességgel történeti és kulturális termék, és nem valami 
ezeréves faktum". A nemzeti öntudat Európa globalizációja so
rán akkor alakul előnyösen, ha nem csap át etnocentrikus ön-

túlbecsülő nacionalizmusba, s értéknek tartja más országok 
kulturális sajátosságait is. Magyarország kultúrájának és azonos
ság tudatának gazdagodását a jövőben új források biztosíthat
ják, ha a széles integrációban - Európa sokszínűségét erősítve -
magas szinten képviselik a nemzeti kulturális értékeket, s k i 
építik a kultúrák cseréjét, lehetővé teszik a nemzetiségi kultú
rák érvényesülését. A kultúra hatására formálódhat a jövőben a 
szélesebb horizontú Európatudat, melynek alapja a kultúrák sok
színűségében rejlik. 

3 Magyar Nemzet: 1996. november 16. 17. p. 
4 Laczkó László: Néhány gondolat a településirányításról Magyar 

Közigazgatás 1995/11. sz. 33-35. p. 
5 Száraz György: Történelem jelenidőben, Magvető K. Bp. 1984. 

359. p. 
6 Csepeli György: Kultúra és identitás. Fókusz 1995/november 18. 

P-
7 Géczi János: A táj. Iskolakultúra 1996/3. sz. 45. p. 
8 Pomogáts Béla: Kárpát-medencei körséta, szalon K., Bp. 1995. 

113., 118-119. p. 
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B A R A N Y A I MŰHELYEK 

Baranyára, a megye kulturális életére ma talán kevesebb figyelem jut. A terület egyelőre kívül esik a fej
lesztések fő csapásain, és korunknak eleve természete, hogy kevéssé figyel a kultúrára általában. A hagyomá
nyosan értelmezettre bizonyosan. Éppen ezért lehet érdekes az, hogy miként léteznek ma a közös művelődés 
műhelyei Pécsett, Komlón, Siklóson, Pécsváradon, Szebényben, Véménden és Nagytótfalun - Baranya me
gye különböző adottságú és múltú területein. írásaink egy-egy alkotó embert mutatnak fel és a körülötte 
pezsdülő, szerveződő kultúrálódást. Közösségteremtést, hagyományőrzést, kultúra-megtartást és -átadást, mű
velődést. Olyan embereket, akik az elmúlt ötven év alatt, a mindenféle körülmények között és ellenére vé
gezték munkájukat, hogy éltessenek egy-egy hagyományt: a nagyapák táncait, a dédanyák szőtteseit, hímzése
it, városvédő egyletet és világhírű kórusmuzsikát egy csinált városban, sokrétű művelődési programot egy 
ezeréves településen, és művészetek házát a megyeszékhelyen. Csodával határos módon, a fő aktorok hihetet
len erőfeszítésével ragyognak föl ezek a pontok a megyetérképen, izzanak, sugároznak, és fényerejük bizony
nyal összeér, találkozik. (Gállos Orsolya) 
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G A L L O S O R S O L Y A 

TORNÁCOS HÁZ NAGYTÓTFALUN 

Dr. Sirnor Ferencné helytörténeti, közművelődési munkássága 

A Siklóson élő Simor Ferencné Bokody Éva olyan vállalást 
éltet és ad tovább, amit a vidéken működő értelmiség mindig is 
feladatának tartott. Férje dr. Simor Ferenc állatorvos, Siklós 
város alpolgármestere, a Siklósi Várbaráti Kör elnöke. Négy 
gyermeket bocsátottak k i a családi fészekből, ma már ki lenc 
unokával várják haza őket. 

Házukat a Vértanúk útján még Simor Ferenc nagyapja épí
tette. Régi kövezésű utca ez, a siklósi márvány félredobott da
rabjaiból van kirakva - megérdemelné, hogy védetté nyilvánít
sák. 

Simorék régi siklósi család, Éva asszony Budáról jött ide 
férjhez. Agrármérnök diplomáját félre tette, nevelte a gyereke
ket, ellátta a családot, és alkalmi munkákat vállalt a környező 
falvakban. Például tyúkoltást. És eközben megnyílt előtte egy 
varázslatos vidék, a Külső-Drávaszög, Siklós vidéke. 

Sokéves gyűjtőmunka következett, és tart a mai napon is. 
Siklós egy színmagyar népesség, a Drávaszög lakóinak fővárosa: 
a Drávaszöget a trianoni szerződés ketté vágta. Itt maradt 22 
falu, Jugoszláviához került 11. A z évek során gyűltek a haszná
lati tárgyak, a szőtt és hímzett textilek, viseleti darabok - ele
inte a Simor-házban. 

Aztán megüresedett a Siklós melletti Nagytótfalun az iskola 
és a tanítólakás. Olyan klasszikus, egytantermes felekezeti isko
la, amelyből elvitte a körzetesítés az utolsó gyereket és az utolsó 
tanítót is. A közös udvar túlsó oldalán egy zömök oszlopos, 
klasszicista tornácos udvarház áll a múlt század közepéből. A 
tanítólakás. M e g is volt már a lumpencsalád, amelynek majd el 
lehet adni a gyönyörűséges régi épületet. 

Simor Ferencné ekkor akcióba lendült. Wall inger Endre új
ságíró, a Dunántúli Napló rovatvezetője volt az egyik barát, aki 
a biztatást és a nyilvánosságot adta a jószándékhoz. Takács 
Gyu la a Baranya Megyei Tanács elnökhelyettese pedig az a 
helyi kulturális vezető, aki tájházak egész hálózatát segítette a 
világra a hetvenes-nyolcvanas években. 1988 októberében, az 
egykor vol t Múzeumi Hónap egyik programjaként megnyílt és 
csatlakozott e körhöz a nagytótfalui tájház, és nyitva áll azóta is. 

A két klasszicista épület, az egykori iskola és tanítólakás az
óta hófehérre meszelve, piros cseréptetővel dísze a községnek. 
Átellenben a református templom - barokk volutával kerete
zett - klasszicista épülete, amelynek a toronysüvegét az egyik 
falunapon avatta ünnepélyesen az egyház. 

A múzeummá alakított tanítóház falán két emléktábla: 
Baksay Sándoré, „Baranya melegszavú írójáé", a Magyar T u 
dományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagjáé, aki 1850-
51-ben vol t a falu tanítója. És a 48-as Kossá Dánielé, akinek 
márványtábláját az idei 150. évfordulón avatták. Ö szervezte 
meg a szabadságharc alatt a Dráva-menti fegyveres ellenállást, 
és a megtorlás éveiben Nagytótfalu bátor elöljárói fölfogadták 
tanítójuknak. 

A z iskola falán a két világháború halottainak névsorát is 
megtaláljuk. A z épületek, a templom a falu főterét fogják köz
re, középen kopjafát állítottak idén, a 150 éves jubileum al

kalmával, az 1848-as bonvédek, közkatonák tiszteletére. Annál 
is inkább, mivel az avatástól fogva itt rendezték a március 15-i 
megemlékezéseket. A z idén is jelmezeket öltöttek a gyerekek, 
és úgy léptek vissza másfél évszázadot, szépapáik korába. Simor 
Ferencné írja számukra minden március 15-re a jeleneteket, 
színdarabokat. Eleinte verses összeállításokat készített, az 
utóbbi években azonban jelenetekben, jelmezekben idézik 
1848-at. Idén egy Krúdy-novella dramatizált változatát 
játszották el a gyerekek. 

Hogy az egésznek keretet adó épületcsoport így megma
radt, és hogy ezek a helyek ma is a falu jeles ünnepeinek szín
helyei, elsősorban dr. Simor Ferencnének köszönhető. Mer t 
ahogy megnyílt a falumúzeum, ez lett a helye a falu különböző 
közösségi eseményeinek. Maga a megnyitó is olyan találkozóvá 
sikeredett, amelyen 30-40 év után látták egymást újra a 
Nagytótfaluból elszármazott emberek, a szomszéd falu lakói, a 
távolabb élő rokonok. Ebből lett aztán a falunap a Mihály napi 
búcsú alkalmával, amelyen az első, a szombati nap a gyerekeké, 
a vasárnap pedig a felnőtteké. 

A gyerekeké igazából a nagytótfalui tájház is, mert itt tart 
gyermek-szövőszakkört Simor Eszter, Simor Ferencék leánya. 
A tájház hátsó szobája tele van szövőszékekkel, s azokon a félig 
kész munkákkal, melyeket a Siklósról, Harkányból, Villányból, 
Nagyharsányból, Kisharsányból idejáró gyerekek készítettek. 
Eszter a siklósi református iskolában is tanítja a szövést. M u n 
káikból ottjártunkkor láttunk egy szép kiállítást. A Drávaszög 
régi mintáit megőrző darabokat éppen úgy mint önálló tervezé
sű munkákat. 

M i n d e n év júliusában gyermek kézműves tábort tartanak a 
nagytótfalui múzeum udvarán. Szövést, gyöngyfűzést, fafara
gást, csuhébáb-készítést, nemezelést, batikolást tanítanak Ba
ranya megye legjobb szakemberei. A gyerekek a kert végében 
felállított sátrakban laknak, igazi tábori életet élnek a három 
turnus folyamán. És ez idő alatt nem néznek televíziót. A z a 
legnagyobb élménye ezeknek az együttléteknek, hogy a gyer
mek megtanulja, m i az, ha valamit maga készít, saját magának. 

Olyan műhely tehát a nagytótfalui tájház, amilyenből töb
bet is találni Baranyában. H a szerencsés csillagzat alatt alakul
tak, találtatott hozzájuk lelkes lokálpatrióta, a helyi dolgok 
tudója, aki gondozza és bemutatja a tájházak kincseit. 

Megszülettek valamikor a hetvenes, nyolcvanas években. 
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága restaurátoraival, 
muzeológusaival bábáskodott a kis helyi múzeumok szakmai 
programja fölött. N e m született volna meg azonban egyik sem 
az olyan lelkes helyi értelmiségi nélkül, amilyen dr. Simor Fe
rencné is, aki az elő- és az utómunkálatokat elvégezte a hely
színen. Hiszen ő él ott most is a még élő vagy mentésre váró 
népművészet forrása közelében, begyűjti és őrzi a legszebb texti
leket, hogy leánya és a legkisebbek megpróbálkozzanak a régi 
minták ujraszövesével, -hímzésével. Hogy a turizmusáról híres 
Siklós városában a szép drávaszögi hímzést kapja ajándékba az 
idelátogató vendég. 
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B O K A RÓBERT 

EGYMÁSHOZ TÁNCOLÓ F A L V A K 

Apa és fia kettős portré: Horváth István és Horváth Etele 

Vannak, akiket vet a sors ide-oda, nyughatatlanul, és van
nak szerencsések, akik odaadhatják a szivüket mindjárt a szülő
földjüknek is. A népművelő Horváth István élete ez utóbbira 
példa. De példa arra is, bogy azért ez sem olyan egyszerű. Olyan 
örökség fölött gyámkodott fáradhatatlan szervezőmunkával, 
amelynek a lelkét a szokásaikat őrző, táncoslábú szebényiek, a 
muzsikálni szerető véméndiek adják. 

Ezt a feladatot mára a fia, Etele vette át. A kérdés csak az, 
hány évtizedre van kimérve ennek a hagyománynak a hossza az 
egyre öregedő, generációit cserélő falvakban. 

Hely is és egyelőre akarat is van ahhoz, hogy ez a kultúra to
vább éljen: 1995-ben a véméndi régi iskola szép, táncosokat is 
hívogató tornacsarnokkal, s a két épületet összekötő, emeletes 
szállodai szárnnyal bővült. Beszélgetésünk ebben a - nyáron 
negyven vendégnek is szállást kínáló - tágas szárnyban zajlott, 
azon belül is a 15 ezer kötetet sorakoztató könyvtárban. M i n t 
Etelétől megtudom, Véméndnek nem kell garasoskodnia, nem 
kell bezárnia a moziját, aktív fúvószenekara, minden korosztályt • 
pódiumra szólító táncegyüttesei működnek, asszonykórusa van. 
A z ifjabbak számára itt a kultúrházban szerveztek hangszeres ze
neoktatást. 

De Horváth István segítségével kalandozzunk egy kicsit a 
múltban. A friss beszédű, egyenes tartású, tréfát értő emberről 
kevesen hinnék, hogy hetvenhét év nyomja a vállát. Ahogy azt 
is, bogy a Szebényi Baráti Körnek és a helyi nyugdíjas klubnak 
az ügyeit-bajait ma is ő intézi, sőt vezetője a honismereti szak
körnek is. Hagyományokról lévén szó, azt is említeni kell , hogy 
gyerekkorának falujában nem 516-an éltek, mint ma, hanem 
legalább 1200-an - például 1930-ban 1081 magyar és 81 német 
anyanyelvű. Zártságában is elevenebb életű falu lehetett, mint 
manapság. 

- 1921-ben születtem Szépszebényben - nyomja meg a 
„szép" jelzőt a szó elején - ahol a Csele-patak is ered. 
Kiskékösd és Bőbáta mellett. Kiskékösdről jártak át a legények 
a falunkba udvarolni, mi meg Kékösdre. Katolikus község volt 
az is. Sötétebb színű aprómintás szoknyában, selyemben, kas
mírban jártak a szebényi lányok, fiatalasszonyok. A falu azért 
őrizhette meg hagyományait, mert a többi környékbeli telepü
lés a török hódoltság idején elpusztult mind, kivéve ezt az el
zárt magyar szigetecskét. A jobb módúak közé tartoztunk, h i 
szen engem még taníttattak is. Gimnáziumba Írattak. Kisdiák 
voltam, a tanítónénit is szerettem, aki később az anyósom lett. 
N e k i köszönhetem, hogy egy korty szeszesitalt nem fogyasztok 
máig. N e k i ígértem meg még kis elemistaként, hogy a kóstolt 
borból nem iszok soha többet... N e m volt más, mint Wanke 
Edit, aki sok szép dalt tudott, amelyekből dr. Várnai Ferenc 
zeneszerző, néprajzkutató is válogatott. Wanke Edit neve is 
szerepel a könyvben, amely a környékről gyűjtött dalokat tar
talmazza. 

Ezután következtek a diákévek Pécsett a Ciszterci Nagy 
Lajos Gimnáziumban, a színtársulati munka, de a Magyar Ifjú
ságért Szolgálat-ban is feladatot vállal szociális érzékenységet, 
hazaszeretet tanulva. A z emlékezésben segítő Etele árulja el 
édesapjáról, hogy a nagymama tulajdonképpen papnak szánta a 
kiválóan tanuló fiút, de egy focimeccsen annyira megsérült a 

térde, hogy a térdeplős papi pályától kénytelenek voltak elta
nácsolni. 1941-ben a Műegyetemre kerül, de építészmérnöki 
álmait ezúttal a háború hiúsítja meg. Pécsre vonul be, élelmező 
századhoz, rövidesen húsüzem parancsnok, a Huszt környéki 
Tatárhágóig vezénylik őket. A hadifogság még messzebbre, az 
Elbrusz északi oldalára, az örmény Almavírbe sodorja sokadma
gával. Ot t már ismét alakul színtársulat, komédiáznak, énekel
nek hát, Horváth István kezében megszólal a saját készítésű 
hegedű, hogy azt a jó egy évet könnyebben átvészeljék. 

- 1947 júniusában, Péter-Pálkor tértem végre haza -
mondja Pista bácsi. Mindjárt nekiálltam, hogy színkört alakít
sunk. Először népszínműveket játszottunk - a „Sárga csikót", a 
„Tépett rózsát", „A vén betyárt", de „A kőszívű ember fiait", a 
„János vitézt" vagy A r a n y Jánostól „A bajuszt" is. Ráadásul a 
szebényi pódiumon Kukorica Jancsit igazi juhász játszotta! Var
ga Mátyás volt a becsületes neve, a kutyája is ott feküdt mel
lette a színpadon, minden alkalommal fegyelmezetten, a gazdá
ját lesve. A k k o r már a közeli Szilágy pusztán voltam agronó-
mus a Zengőaljai Állami Gazdaság telepén. 

A z t ismét Etele árulja el, hogy munka után úgy járt haza a 
pusztáról minden nap, hogy próbálhassanak, hogy a pécsváradi 
vasútállomásig előbb még 5 kilométert kellett gyalogolni. A m i 
a társulatot i l let i , kitűnő csapat gyűlt össze Szilágy pusztán az 
ötvenes évek elején. Csupa „jó káder": joghallgató, agrármér
nök, műszaki mérnök, mind rakodói, esetleg villanyszerelői 
munkakörben. A kulákivadékká minősült Pista bácsit is vasúti 
pályamunkásként veszik föl, de rövidesen rábízzák a könyve
lést. Ekkoriban színjátszó-rendezői képesítést is szerez Pécsett. 

Már Vincze Győző, a Pécsi Nemzeti Színház díszlettervezője 
festi k i azoknak a daraboknak a díszleteit, amelyeket a társadalmi 
munkával felhúzott, 1954-re elkészült új épületben adnak elő. 

Hőskorszak volt? Tagadhatatlanul az. Nemcsak a mókára 
hajló, s akkoriban persze didaktikusán plebejus népi színjátszás 
válik elevenné és támogatottá, de 1956-ban megalakul a 
hosszúhetényiektől „elirigyelt" szebényi táncegyüttes is. N e m 
sokat késik a nagyhírű Rábai Miklós elismerése sem, és a hat
vanas évek elejétől az országos, majd a nemzetközi sikerek. A 
nyitányt a kicsik fonyódi első helyezése jelenti. Kérték, említ
sem a Horváth József prímással, Fazekas István klarinétossal 
felálló zenekarukat is. A közelmúltban elhunyt prímásuk peda
gógus volt, utóbb a Palotabozsoki Általános Iskola igazgatója. 

- A z ötvenes években mi, gyerekek, még magától értetődő
en lestük el és tanultuk meg a tánclépéseket az idősebbektől -
magyarázza az 1950-es születésű Etele. - Jómagam is 6-7 éves 
lehettem, negyedmagammal táncoltam a felnőtt csoportban. 
Két fiú, két lány. Később, 1964-ben a 13-14 éves gyerekek or
szágos versenyén különdíjat nyertünk. Még mindenki tudott 
táncolni. A lakodalmakban, bálokban a dél-dunántúli apróst 
járták, amit Szebényben csak verbunkosnak hívnak. Ezen belül 
van a termő ágas, a zászlós és a locsoló tánc. M a a kicsiket már 
tanítani kel l . A hatvanas évek második felében Pécsett a Búza 
téri táncteremben Bodonyi Pistához, Takács Bibihez jártam 
oktatói tanfolyamra. A Búza tér akkor még egy csoda hely volt! 
A táncoktatás volt az, amit 1973-ban, leszerelésem után 
Véménden is vállaltam. 
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Visszartérve még a hatvanas évekhez; akkor a szebényeiek 
mellett jelentős támogatást kaptak a MESZOV-től a Bucsky 
Mihály vezetésével működő szentlőrinci színjátszók, a mágocsi 
énekkar, melyet Balatoni Mátyás dirigált és a Kiss Gábor vezet
te mohácsi szimfonikus zenekar is. Utóbb már a szebényi együt
tes is h o l a véméndi, ho l a mohácsi ÁFÉSZ felemás támogatá
sát élvezte, négy-öt éve pedig közölték, hogy erre nincs pénz. 

Azóta az együttes halódik. Pedig egészen 1987-ig szinte 
nem múlt el év arany vagy ezüst minősítés, megyei díjak nél
kül, s a „Szocialista Kultúráért" kétszer elnyert díját sem adták 
ingyen egy olyan együttesnek, amely Zágrábban, Csúzán, 
V l c n o v b a n és másutt öregbítette a míves magyar néptánc v i 
lághírét. Horváth Etele már a Szebényt népességben túlnövő 
Véméndre nősült. Német származású felesége az asszonykórus 
tagja, A t t i l a és István fiuk német és magyar tánccsoportban 
egyaránt tanult. 

A m i a stafétabot átvételét i l let i , Etele édesapja érdemeit 
hangsúlyozza, akit már a hatvanas években átcsábítottak ide, 
ahol a kultúrházat 1981-ig, nyugdíjazásáig vezette. 

- Könnyű volt a helyzetem, törte a jeget előttem - szól so
kadszor is szeretettel édesapjáról Etele. - A gyerek tánccsopor
tot is tőle vettem át, majd a pécsi Leőwey Gimnáziumban taní
tó H e i l Helmut segítségével német táncokkal is ismerkedtem. 
Itt erre volt igény. Több mindent újra kellett szervezni, a 
kisérőzenekart is csak egy szál harmonikós, Poller József kántor 
jelentette. A német táncegyüttes május 31-én már 25. szüle
tésnapját tartja, amely az egész falu ünnepe lesz. 

Beszélgetésünk nem is zárulhatna szebben, mint a szebényi 
húsvét megtekintésével a televízióban, amit apa és fia - kéré
semre - közösen kommentálnak. Most már látom is az apró 

piros virágokat a lányok haragoszöld vagy kék szoknyáján. Iga
zi, sárközi viselet. - Élőben sokkal, de sokkal szebb - jegyzik 
meg - mint így, a televízión keresztül. - A fehérnép virágok 
százait szórja az érkező Szent Péter elé, és olyan formás, szabá
lyos masnival átkötött barkákat se szentelnek úgy másutt, mint 
Szebényben. 

A pap, dr. Kormom József, Hímesháza, Szőr, Székelyszabar 
és Szebény plébánosa celebrálja a búsvéti misét, szenteli a bar
kát. - Dombóvári gyerek - mesélik büszkén - aki sokáig élt az 
Egyesült Államokban, és Budapesten is tanít. - Látjuk a gyö
nyörű szebényi temetőt, amely valaha búcsújáró hely volt. A 
szent énekeknek azok a népies formái úsznak a sírkeresztek 
fölött, amelyeket már csak itt énekelnek. 

Annus néni, Tó th Jánosné gyönyörűen énekelt — mondják. 
- Elhunyt már. Most Tóth János bácsi, a férj az előénekes a 
templomban. Látni a keresztfát Krisztussal. A szebényiek azt 
tartják, aki Nagypénteken reggel kijön ide imádkozni, Isten 
segítségével el tudja oszlatni a felhőket. Látni Jakab György-
nét, azaz Horvát Erzsébetet, akivel Etele valamikor párostánc 
versenyt nyert Pécsváradon, és aki ma is tanítja a vödröt eme
lő, s a lányokra vizet zubintó kalapos-csizmás legénykéket. A 
tojásfestő assonyok közt fölfedezni Eszes Marikát, egy nagy me
gyei cég vezérigazgatójának titkárnőjét. Elvonulnak az asszo
nyok előttünk méltóságteljesen, lassúdan. Viszik a kosarat a 
„fémón" - a fejrevalón, vonulnak ételszentelésre. A gyerekek 
vasárnap itt is ajándékot kapnak, melynek külön szertartása 
van. A kisfiú a pirostojást édesanyjával kutatja föl az udvar 
bokrai közt. Figyeljem csak - mondják - papucsban táncolnak 
a lányok-asszonyok, közben milyen szépen énekelnek! Ehhez 
nagy ügyesség és beleélés kel l . 
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B O K A RÓBERT 

A KÓRUSÉNEK KOMLÓN MINDENKIÉ 

Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy portréja 

A címben alkalmazott, Kodály szóhasználatát idéző kijelen
tés persze pontosítandó. „A zene legyen mindenkié!" - fogal
maz Kodály. A világhírű zeneszerzőnek ez az ösztökélő intelme 
Komlón a nemzetközi gyermekkórus-fesztiválok visszatérő, a 
városház falára is kitűzött szlogenje. Ez azt is jelenti, hogy a 
Színház és Hangversenyterem minden évzáró és szinte minden 
ünnep alkalmával a diákok énekével telik meg. A 
harmincezres városban mind a hét általános iskola évről-évre, 
újra és újra bemutatkozik kórusával. A legaktívabbak szívesen 
fellépnek a Komlói Munkáskórussal vagy a Komlói Pedagógus
kórussal is. 

Ez a hagyomány, melyet a gyerekkórusok kétévenként meg
rendezett nemzetközi fesztiválja koronáz, gyökereiben is sajá
tos. Minderről a legtöbbet egy vékony, ma már fehérlő hajú 
hetven éves ember tud mondani - Tóth Ferenc Liszt-díjas kar
nagy, aki minden fesztiválon ott állt kedves iskolájának gyer
mekkórusa előtt, s évtizedeken át a Komlói Munkáskórust is 
dirigálta. 

- M i n t komló-újtelepi születésű, emlékszem az ingoványos, 
kamillavirágos rétre is, ahová ez az iskola épült, amelyben ma is 
tanítok. Édesanyám szépen énekelt, édesapámtól hegedülni 
tanultam, a valamikori katonazenészhez, a rendkívül tevékeny 
Szederkényi Ádámhoz - aki 1934-ben alapította meg Komlón 
a bányászok fúvószenekarát - tíz évesen kerültem, hogy a har
sonával, tubával ismerkedjem. A felejthetetlen Fekete Pál, a 
szigorú kántortanító már Kodály művekre tanította a gyerekkó
rust, a „Zú föl lovam, zú föl"-t, az „Egyedem-begyedem-
tengertáncot" énekeltük. Kedvenc tantárgyaim közé tartozott a 
„beszéd és értelemgyakorlat", amit én ismét bevezetnék! A z o 
kon az órákon m i nem műveket elemeztünk, hanem az olvasot
tak alapján egyszerűen csak megtanultunk magyarul gondol
kodni! Ijtelepen, ahol csupa bányászcsalád élt, nagyapáméknál 
volt először rádió - gyakran hallgattunk cigányzenét, de Bee
thovent, Schubertet, Lisztet is. 

- Fekete Pál mellett a másik nagy diákkori eszményképem 
Kamarás Gábor a dombóvári polgári iskolából, akinek a kóru
sában előénekes és szólista lehettem. A z t mondták, szép fényes 
fiúhangom volt . Éveken át hajnali háromkor keltem Komlón, 
és ültem vonatra. Édesanyám zsíros meg tojásos-lisztes kenyeret 
pakolt. Hazafelé nem indult személyvonat, német teherszállító 
vonatokra kapaszkodtunk föl, megdézsmáltuk a szőlővel telt, 
Németországba tartó vagonokat, tömtük magunkba a szőlőt 
örökké éhesen. 

A háború után jó barátaim mind Pécsett tanultak tovább, 
nekünk erre nem volt pénzünk. Mehet tem lakatosinasnak az 
unokabátáyám után a fémipariba. Kántor Szilveszter barátom
mal indultunk gyalog, de útközben eszembe jutottak a hegedű
órák, tanáraim, a gyerekkori élmény - Beethoven IX. Szimfó
niájának harmadik tétele. Úgyhogy a pécsi püspöki tanítókép
zőbe iratkoztam be. A konzervatóriumba Gráf T i l d i nénihez 
jártam éneket és hegedűt tanulni, ő beszélt rá, hogy végezzem 
el a Pécsi Tanárképző Főiskolát is. Magyar- ének szakos tanár
jelölt lettem, sok más közt Hegyi József, a város zenei életét 
szervező A n t a l György, Vönöczky Endre, Székely Júlia voltak a 
tanáraim. Közben kamarazenéltem, házimuzsikákra hívtak. 

- A főiskola elvégzése után, mivel édesapám asztalos, nagy
apám pedig fuvaros volt, egyszeriben jó káder lettem. N o h a 
nem voltam párttag - egyébként később sem léptem be sehová 
- engem ajánlottak 1952-ben az akkori Népművelési Minisz
térium zenei osztályára, egy szegedi parasztgyerekkel, Száraz 
Gyurkával együtt. A zeneiskolák szervezését bízták rám, 
amelyből akkor 18 vol t az országban. Számuk 1957-re 37-re 
emelkedett. Egy hatalmas, lapáttenyerű bányászembert, egy 
valódi óriást, Kúsz János bácsit kértem meg arra, hogy a kül
döttség tagjaként tegye k i az összes kitüntetését és menjen föl 
Darvas József miniszterhez a komlói zeneiskola ügyében... A 
zeneiskola 1954-ben létre is jött. 1956-ban mint a forradalmi 
bizottság tagját, elbocsátottak, de szerencsére rövidesen haza
kerülhettem Komlóra. 1957-ben kezdtem el tanítani a Belvá
rosi Általános Iskolában. A gyerekkórusaimat Kodály Zoltán a 
következő év májusában hallotta először a zeneiskola hangver
senyén. 

Ez az alkalom meghatározó Tóth Ferenc és az iskola életé
ben. A z még csak egy magától értetődő gesztus, hogy az iskola 
kórusa Kodály műveit énekli, a „Nagyszalontai köszöntő"-t, a 
„Lengyel László"-t és a „Villő"-t, de az már több gesztusnál, 
hogy Kodály a diákjai körében szerényen meghúzódó Tóth 
Ferenchez lépve szakmai elismerését is kifejezi. A karnagy ké
sőbb megtudja azt is, hogy Kodály még az aznap esti fogadáson 
a támogatását ígéri, ha a tanácselnök kérvényezi a zenetagozat 
bevezetését a belvárosiban. A feledékeny, de jószándékú város
vezetést maga Kodály emlékezteti ígéretére, úgyhogy 1958 
őszétől Komlónak már nemcsak zeneiskolája, hanem zenetago
zatos általános iskolája is van. 

Ebben az időben a kórusban 180 diák énekel, ekkor az or
szág legnagyobb gyerekkórusával ez az iskola dicsekedhet. H a 
sonló lendülettel fog a munkáskórus újjászervezéséhez is, 
amelynek Cserháti Gyu la volt korábban a felelőse és első el
nöke Gung l Ferenc, a bétái bánya igazgatója. Később már a 
belvárosi iskola adja a munkáskórus utánpótlását, és részben a 
később megalakult pedagóguskórusét is. A z 1961-ben rendezett 
első nemzetközi kórusversenyen, Debrecenben sikerrel szereplő 
komlói gyerekeknek Kodály kórusművet ír: ez a „Harasztosi 
legények". A z iskola 1970-ben veszi fel a nagy zeneszerző ne
vét, de a módszer tanításában már komoly tradíciójuk van, 
később pedig olyan elismertté válik a hittel, alapossággal vég
zett módszertani munka, hogy az akadémiai növendékek, kar
vezető - jelöltek rendszeres látogatásain túl Kínából, Japánból 
és a tengerentúlról is érkeznek vendégek az intézménybe. 

M a már Tóth tanítványa, a több mint egy évtizede mellette 
tanító Dr . Makráné Kónya Mel inda vette át a stafétabotot, aki 
korábban a kicsiket dirigálta. A munkáskórus irányítását 
Kópicz József, a Kenderföldi Általános Iskola tanára vállalta. 

- M i n t egy jól sikerült váltás a váltófutásban, a stafétabot 
törés nélkül halad tovább - mondja Tóth Ferenc. És a véletle
neknek ez a csodálatos sorozata... Valamikor a harmincas 
években itt volt egy nagyszerű igazgató, H a l Árpád, akinek 
nagyon jó gyerekkórusa volt! Őt követte Fekete Pál, a kántor
tanító, majd Pécsi Géza vezetése alatt a megye legjobbjaivá 
váltak. Majd átvettem én, vezettem negyven évig, s továbbra is 
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olyan kitűnő kollégák közreműködéséért, segítségadásáért lehe
tek hálás, mint Galyasi Géza, Kunos István, Szabó Szabolcs és 
Nagy Ernő, akik a neves komlói spirituálét is alkották. A közös 
munkához szükség vol t Schmidt Edéné igazgató szervező- és 
akaraterejére, utódjának, a legkiválóbb pedagógusok közt 
számontartott Bocz Györgynek a fáradhatatlanságára, Klesch 
Jánosné szakértelmére és ma Hoffmann Mátyásné ambiciózus 
munkájára, aki biztonsággal tartja kezében az 1972 óta minden 
második évben megtartott nemzetközi gyermekkórus fesztivá
lok szervezését. H a valamiben gazdag vagyok, akkor ez az a 
barátság, segítőkészség, amit a kollégáimtól kaptam az évtize
dek során. Es szólnom kellene a testvérintézmény, az Erkel 
Ferenc Zeneiskola szerepéről, Apagyi Mária zongoraművész 
itteni oktató munkájáról is. 

Tóth Ferenc 1982-ben részesül munkásságért Liszt- díjban, 
nyugdíjasként ma is tanít. Csak addig szeretne a katedra előtt 
állni, amíg a kollégái is úgy érzik, szükség van a munkájára. 
Tevékenysége egyik legnagyszerőbb summájának azt tartja, 
hogy az a vájár, aki egészen az elmúlt időkig naponta leszállt a 
halál torkába, hogy 50 celsius fokos hőségben dolgozzon, más 

ként hallgat zenét, ha gyerekei énekét hallja a Magyar Rádió
ból, Európa pódiumairól. Ezt a szülőt meg lehet nyerni a zené
nek, közelebb kerülhet Beethovenhez, Liszthez, közelebb a 
népzene még valóban fertőzetlen forrásaihoz. 

A Kodály Zoltán Általános Iskola június 5-én ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját. Itt tanult Király Csaba orgona-
és zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola taná
ra, aki Dél-Koreában tanított, most Japánban turnézik. Innen 
indult Gyöngyössy Zoltán nemzetközi hírű Liszt-díjas fuvola
művész; Sárkány Kázmér az Operaház énekese, Kodály Háry 
Jánosánali állandó címszereplője, R i b l i Ilona csellóművész, a 
Danubius női vonósnégyes alapító tagja; Búvári Lívia, a sokáig 
Németországban vendégeskedő operaénekes, a jelenleg Izlan
don élő Szabó Antónia orgona- és zongoraművész; Bótai Éva 
orgona- és zongoaművész, aki az Egyesült Államokban tanít, 
Kopjás Éva, a Magyar Rádió kórusának tagja; Groó Ilona, a 
Szekszárdi Illyés Gyu la Tanárképző Főiskola tanára. 

A más szakmákban messzire jutottakat most ne soroljuk, 
emlékezzenek kedves iskolájukra ők, hiszen az általános iskola
ként is valódi, felnevelő alma materük volt. 
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B O K A RÓBERT 

LOKÁLPATRIÓTÁK EGY HAGYOMÁNY NÉLKÜLI VÁROSBAN 

A komlói városszépítők a helyi közművelődésben 

M i l y e n feladat hárul egy honismereti és városszépítő egye
sületre egy hagyománytalan városban? Különösen olyanban, 
amely a történelmi közelmúltban - 1945 után - egy alig négyez
res községből nőtt 30-32 ezres várossá? 

Komlóról van szó, amely 1982-ben, az utolsó liász-program 
sodrában alakít egyesületet. Tulajdonképpen akkor, amikor 
már kialakul a „komlaiság". Nemcsak felnőtt korba ér egy, már 
a városban született nemzedék, de a korfán a 40-59 évesek 
számának növekedése is szembeötlő. 

A Komlói Honismereti és Városvédő Egyesület a Kiss József 
által vezetett, s még a hatvanas években indított honismereti 
szakkörből nő k i . A később örökös tiszteletbeli elnök Kiss tanár 
úr mellett ott találjuk Erdélyi Imre, dr. Várady Sándor alapító
kat, és posztumusz díszoklevél illette meg Gallusz Józsefet, a 
szervezetet támogató egykori tanácselnököt is. Egyébként a 
kezdetektől aktív közéleti szerepet vállaló egyesület születésé
nél a Hazafias Népfront bábáskodik. Előképei közt több c iv i l 
szervezetet is fel lehet sorolni, de a legerősebb kovásza talán a 
szolidaritásnak az a hagyománya, amely a bányász életformából 
fakadt és amely a bányászvárost évtizedeken át jellemezte. 

Bányászok, tanárok, fotósok, mérnökök, népmővelők ala
kítják az egyesületet. Köztük Kiss József helytörténész is, aki a 
bányászok nyelvi szokásait, helyi anekdotáit összegyűjti, kis 
könyvben foglalja össze a komlói németség történetét, és cso
korba szedi a már eltűnt környékbeli dűlők neveit is. Elsők közt 
kell említenünk Páll Lajost is, a Május 1. Művelődési Központ 
már nyugalmazott igazgatóját, aki főként szervezőmunkájával 
tűnt k i . A fotósok közül Nemesi Árpád ma is korát meghazud
toló lendülettel járja a várost, optikája valóban Komlót - tisz
taságát, játszótereinek, parkolóinak rendjét, a természet vé
delmét - szolgálja. S itt említenünk kell a legifjabbakat oktató 
Czanik Istvánt vagy Árgyelán Györgyöt is, aki dokumentum érté
kű fotóival a bányászélet keserves hétköznapjait örökítette meg. 

A z egyesület közéletisége sajátos centrum-jellegéből adó
dott. Feladataiban szinte a kezdetektől aligha szétszálazható 
egységben volt jelen az esztétikai, a közművelődési és a poli t i 
kai funkció. Sokan vitatják az effajta közéletiséggel átszőtt 
konstellációt, mindenesetre a város polgármesterét, Szarka 
Elemért is az egyesület jelöltjeként választották meg 1994-ben, 
aki jelenleg elnöke is a szerveződésnek. A helyhatósági válasz
tásokon négy mandátumhoz jutottak. 

Komló városa soha nem lesz olyan mint Eger, nem dicse
kedhet Kőszeg bájával, de nem is falanszter- település. Stílusá
ban, történetiségében is különös egyveleg, a falutól a szocreál 
barokkon át a panelig. Akadtak brit tanárvendégei, akik rövi
debb-hosszabb időt töltöttek itt, és őbennük a kicsi, kopott 
angol bányavároskák hangulatát idézte fel. Ezért is érdemel 
megkülönböztetett figyelmet az a tény, hogy az egyesület 1997 
január 22-én, a Magyar kultúra napján hagyományteremtő és 
őrző munkájáért nívódíjban részesül, amelyet dr. Flerkó Béla 
akadémikustól, az M T A Pécsi Akadémiai Bizottság elnökétől 
vesznek át Pécsett. 

A Komlói Honismereti és Városvédő Egyesület műemlék
védelmi tevékenysége nem is kezdődhetett mással, minthogy a 
komlói bánya első objektumait a Mecseki Szénbányák vala

mint a Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület segítségével 
rendbehozták, emlékhellyé nyilvánították. A z Engel A d o l f 
neves bányatulajdonosról elnevezett, s 1894-ben megnyitott 
Adolf-táró, a Szerencse- és a Glanczer-táró, majd az 1898-ban 
kimélyített első, függőleges falú Anna-akna végre emlékhely lesz. 

Középkori templomrom van Hasmányban, a mánfai, XII . 
századi templomot pedig a híre is megelőzi. Mindkettő állag
megóvására figyelmet fordítanak. Tevékeny részük van a II. 
világháború áldozataira emlékező tábla létrehozásában és föl
avatásában. 1988-ban közadakozásból elkészül a Petőfi szobor, 
amit a 48-as Téren, a Gyermek és Ifjúsági Ház előtt állítanak 
fel. A múzeumból közreműködésükkel kerül kiánosi Engel 
A d o l f mellszobra az intézmény elé, köztérre - méltó helyére. 

1989-ben Új városok címmel országos konferenciát szer
veznek. Komlónak lehetne oka arra, hogy babonássá váljon, 
azonban nem babonás: 1994-ben a Város és Faluvédők Orszá
gos Szövetsége XIII . konferenciáját itt tartják, ahová közel 
200-an érkeznek, szinte az ország minden tájáról. 

A Komlóhoz tartozó Mecsekjánosi plébániájának falára 
emléktáblát helyeznek Dénes Gizella (1897-1975) írónő tiszte
letére, aki hosszú éveken át Komlón majd Mecsekjánosiban élt 
és alkotott. 1994-ben Kossuth-emlékhelyet létesítenek a város 
központjában. 

1996-ban emléktáblát avatnak Szederkényi Ádám, a 
Komlói Bányász Fúvószenekar alapító karnagyának tiszteletére 
a Május 1. Művelődési Központ bejárati oszlopánál. 1996-ban 
kezdeményezésükre millecentenáriumi emlékparkot hoznak 
létre a város legnagyobb lakótelepén, a Szilvás városrészben. A 
bányászok védőszentje tiszteletére tartott Borbála napokon 
egyre aktívabb a szerepük az ünnepség megszervezésében. Kez
deményezésükre kerül a város temetőjébe lélekharang. A Hely
történeti Múzeummal közösen kiállítást rendeztek a Honfogla
lás 1100. évfordulója alkalmából, a históriai időszakról 
videofilmet is készítenek. 

A város, tervezésében is kusza, rekonstrukcióra szoruló 
centrumára sokan tekintenek idegenkedéssel - sok szempont
ból jogosan. Nincs díszére a városnak a Kossuth-Altáró, 
amelynek számos épülete a bánya leépülésével gazdátlanná, 
elhanyagolttá vált. Említendő azonban, hogy a városközpont
ban lévő fűtőmű kéményére már korábban filtert szereltek, m i 
több, a lakossági földgáz bevezetésével párhuzamosan - a mun
kák befejezését 1998 december végéig ígérték - gázüzemű lesz. 
A z t még kevesebben tudják, hogy Komló csaknem a legtöbb 
parkkal, ligetes zöldterületei rendelkezik a városok közt Bara
nyában. A z egy főre jutó zöldterület nagyságában csak Siklós 
előzi meg. Azaz a városvédőknek a természetvédelem címén is 
van mit tenniük ebben a városban, amely egyébként is a Kelet-
Mecsek szívében, turistautak metszéspontjában fekszik. 

A közeli S ikonda gyönyörű, hévízű völgyében a Síkondai 
Baráti Körrel közösen alakítják k i a Kolozsváry Sétányt, 
amellyel a gyógyvizet felfedező Kolozsváry Andorra emlékeznek. 

1986-tól szervez az egyesület természetvédelmi tábort. A 
programba 1991-től erdélyi testvértelepülésekről érkező diáko
kat is bevonnak. Komló-Sikonda határában, a Cserma-alja 
Természetvédelmi Területen védett parkot alakítanak k i . F i -
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gyelmük kiterjed a városközpont fölött lévő", ritka növényfa
jokban gazdag arborétumra is. 

A z egyesület ezekben az években hozza létre a Komló Vá
rosért Alapítványt, hogy némi szerény pénzmaggal is rendel
kezzenek. Térképet jelentetnek meg a városról, évente jelenik 
meg a Komlói Közlemények című honismereti kiadványuk. A 
múlt-teremtés igényes dokumentuma „A mánfai Árpád-kori 
műemléktemplom" (1988 majd 1990), a „Híres emberek emlé
ke Komlón" című kiadvány (1994) Kiss József szerkesztésében, 
aki Szent Borbáláról és a komlói németség XVII I . századi betele
pülésének történetéről is kismonográfiát ír. 
Dénes Gizella három, jellegzetesen a kisemberek, a bányászok 
életével kapcsolatos elbeszélése Páll Lajos szerkesztésében 1996-

ban jelent meg. A z egyesület tevékenysége sok más közt azt is 
jelzi, hogy a kiváló muzeológusok - Kutnyánszky József, Cserdi 
András - szellemi örökének van folytatása. Egyre több szál 
kötheti össze Komló, akár a római korig is visszapörgethető, 
múltját a harmincezres bányászváros jelenével, és munkájuk azt 
a reményt kelt i , hogy méltó helyére kerül a bányaalapító Jánosi 
Engel A d o l f személye a település történetében, vagy akár Szent 
István látogatása, vagy Dénes Gizella írónő termékeny, alkotó 
éveinek históriája is. N e m utolsósorban az a nem kellően hangsú
lyozott, és főként Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagynak köszönhető 
tradíció is, amely Komlót 1957-től kezdődően a gyerek- és felnőtt 
kórusok, kórustalálkozók és a zene városává tette. 
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HODNIK ILDIKÓ 

K U L T Ú R A SZABÁLYTALAN T E R E K B E N 

Pécs új művelődési központja a helyreállított Dominikánus Házban 

A területen a török idó'kben egy dzsámi állt, annak mellék
épülete Ferhád pasa dzsámija volt. A m i k o r 1566 augusztusában 
Szulejmán szultán utoljára még itt ünnepeltette magát, Ferhád 
és A h m e d pasák között haladt katonái üdvrivalgását fogadni. 
Pécsett, a mai Király utca e részén üzletekben kínálták a keleti 
portékát: a damaszkuszi pengét, az arannyal átszőtt szíriai kel
méket. 

A törökök után a területet a dominikánus szerzetesrend 
kapta meg, mely templomot és rendházat épített itt. A temp
lom alapkövét 1724-ban rakták le. 

Ez nehéz év volt, a városban mindössze 654 lakható házat 
lehetett találni. A z építkezés is lassan haladt, s végül csak 
1771-ben szentelték fel a templomot. Mellet te , a mai színház 
helyén épült meg a rendház. Miután II. József 1786-ban felosz-
lattá'a tendet, az épületek üresen maradtak. Később francia 
foglyokat helyeztek el itt, a templomból pedig raktár lett. 

A'dominikánus templom helyén egy lelkes pécsi polgár a 
X I X . század végén színházat szeretett volna, de az épületben 
lakóházat alakítottak k i . A rendház lebontásával azonban 
1893-ban megkezdődött a színház építése. A z egykori templo
mot, a mai Dominikánus Házat a múlt század végén építette át 
mai formájára dr. Johann Béla orvos, aki történetét is 
megíratta. 

Kultúra szabálytalan terekben 

Ritkán örülhet manapság a kultúraszerető ember új műve
lődési intézmény megnyitásának. Pécsett 1997 szeptemberében 
mutatták be a közönségnek az elegánsan felújított Dominiká
nus Ház 760 négyzetméternyi új közösségi tereit. A ház azóta a 
Pécsi Kulturális Központ új épületeként üzemel. 

A belváros szívében, a Színház tér keleti oldalán lévő Do
minikánus Ház egyszerű bejárati ajtaja nem is sejteti, bogy 
odabenn milyen igényesen kialakított, bár szabálytalan terekre 
bukkanhat a látogató. A betérőt lépcsősor vezeti fel az első 
emeleti fogadópulthoz, ahol a Központ szervezte programokról 
ingyenes tájékoztató füzeteket talál. A z első emeleten az irodák 
mellett egy 80 személyre méretezett tanácsterem fogadja, sok 
növénnyel, s pécsi, baranyai alkotók képeivel, szobraival. 
Barakonyi Klára, Böszörményi István, Kígyós Sándor, K u t i 
László, Lantos Ferenc, M i k j a Gábor, Pál Zoltán, Pinczehelyi 
Sándor, Rigó István, Soltra Elemér, Trischler Ferenc alkotásai 
különleges hangulatot teremtenek. 

A terem előtti kis térbe hangulatosan illeszkedik a szinte 
díszkútnak tűnő szecessziós mosdóállvány, mely a város széli 
Doktor Sándor-Zsolnay Művelődési Központból, a Kulturális 
Központ egykori helyéről került át ide, nemcsak a szellemi 
örökséget jelezve, hanem azt is, hogy az egyedülálló érték meg
őrzése cél ebben a házban. 

A z első emeleten apró, udvarra néző teraszokat alakítottak 
k i a tervezők. Két vendégszoba is helyet kapott, a városba érke
ző delegációk tagjainak, a fellépő művészeknek. 

A Ház legnagyobb helyiségét a tetőtérben találjuk. A sötét
re pácolt gerendákhoz a régi faanyagot is felhasználták, s meg
maradt az eredeti épület tűzfala, melyet műemlékvédő szakem
berek állítottak helyre. A tetőtérben, a valamikor még a min

denkori polgármester szolgálati lakásának szánt részben, egy 
büfé, egy klubszerű előtér és egy nagyobb előadó is elfért. 

Lacknerné Büchler Andrea, a Kulturális Központ igazgatója 
szerint a Dominikánus Ház nem szabványos kultúrház, galéria 
vagy hangversenyterem, de alkalmas arra, hogy idevonzza azo
kat az érdeklődési köröket, c iv i l szférából való társulásokat, 
amatőr műhelyeket, melyek még nem találtak otthonra. 

A Pécsi Kulturális Központ bonyolult összevonások után 
több ingatlant is birtokol ugyan, de sokáig hiányzott az a belvá
rosi központi bázis, ahonnan igazán jól el tudták látni szervezői 
feladataikat. 

- N e m is álmodtunk róla, hogy ez az épület a miénk lesz -
mondta el az igazgató. - Véletlenül tudtam meg, hogy a ház 
funkciót keres, nekünk pedig csak két házasságkötő terem állt a 
rendelkezésünkre. M i azonban más típusú közösségi tereket képzel
tünk el. 

A z elsők között filmklub, zenei program, alapítvány kere
sett helyet magának egyes programjaihoz. Mára már megnyi
totta kapuit az Exkluzív teaház, ahol a közönség érdekes té
mákkal és emberekkel találkozhat. De ezen kívül is sok izgal
mas előadás hangzik el a Házban. V o l t már szó a légi térképé
szetről, a lovasnomád életmódról, a magyar mitológiáról épp
úgy, mint akár a gyermekrajzokba rejtett eredendő világképről, 
Csontváry képeinek titkairól vagy a spiritualitás új útjairól. 
Állandó helyet kapott a Sétatér című kulturális, irodalmi fo
lyóirat szerkesztősége is, akik maguk is szerveznek programokat. 

- N e m vetélytársai akarunk lenni más belvárosi kulturális 
intézményeknek, hanem a partnerei szögezte le az igazgató. -
Többek közt olyan nagy rendezvényekben is közre tudunk mű
ködni, mint a nemzetközi bordalfesztivál vagy az őszi, nagy 
sikerű Pécsi Napok eseménysorozata. 

A Házban egyelőre kevés a bútor, a berendezés jó része pá
lyázati pénzekből jön majd össze. A z már pedig csak igazán 
távlati terv, hogy ha valóban létrejön egy nagyjából összefüggő 
belső tér a környékbeli házak udvaraiból, akkor a meleg nyári 
estéken akár pódiumszerű szabadtéri előadásokat is lehet majd 
tartani odakinn. 
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GÁRDONYI B E L A T A M Á S 

T Í Z ÉVES P É C S E T T A MŰVÉSZETEK HÁZA 

Ónként vállalt kényszerpálya 

Ezzel a címmel már írtam egyszer a Pécsi Művészetek Házá
ról. A megboldogult Baranyai Művelődés című periodika, 
amelyet a Baranya Megyei Tanács V b . Művelődésügyi Osztálya 
adott k i , 1987/2-3. számában közölte Köpeczi Béla művelődés
ügyi miniszternek a házat 1987. december 10-én megnyitó be
szédét, Molnár G . Judit igazgatónak az új létesítményt bemuta
tó sorait, s egy interjúcsokrot, amelyben megkérdeztem a helyi 
művészeti élet néhány képviselőjét: mit várnak a háztól. Erdé
lyi Zoltán, a Magyar Építőművészek Szövetsége Dél-dunántúli 
Csoportjának elnöke mondta többek között: „A hajszás élet 
mindenkit a bezárkózásra sarkall, ezért ha nem csinálnak ne
künk programot, szomorú, de így van, rá sem nézünk egymásra. 
Ezért hát azt várjuk a ház apparátusától, hogy tapintattal és 
mértéktartással szervezzen nekünk programokat, és akkor m i 
önként ráállunk erre a kényszerpályára, amelyre - jól érezzük -
annyira szükségünk van." 

A többi művészeti ág képviselői is várakozással és némi 
szkepszissel tekintettek a Ház működése elé. Pinczehelyi Sán
dor, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Dél
dunántúli Csoportjának titkára: „Nagyon vártuk már a Házat... 
az avatás megkésett egy kicsit: legalább 10 évet. M a sem a gaz
dasági, sem a művészeti közállapotok nem kedveznek a művé
szek társas összejöveteleinek." Szkladányi Péter, a Magyar Ze
neművészek Szövetsége Baranya Megyei Szervezetének titkára: 
„... a legfőbb megteremtendő értéknek a társművészetekkel 
való konzultációs lehetőségeket tartom." Bertók László, a M a 
gyar lók Szövetsége Dél- dunántúli Csoportjának titkára: 
„Örülök, hogy végre van a város közepén egy olyan szép és 
hangulatos hely, ahol a nem túl nagyszámú, de lelkes és értő 
közönség előtt bensőséges irodalmi esteket lehet tartani... 
Vannak most sokan Pécsett, akik azt várják, hogy a művészek 
azonnal egymás nyakába borulnak. Én nem várok i lyen cso
dát..." 

A várakozás is, a tartózkodás is indokolt volt, hiszen ilyen 
intézmény azelőtt nem működött Magyarországon. A budapesti 
Fészek, a veszprémi és a szekszárdi Művészetek Háza hasonló, 
de ezek művészeti produkciók színhelyei, illetve (a Fészek) 
klubként is működnek. A pécsi Ház programjainak többsége 
nyitott a nagyközönség számára, de a különböző művészeti ágak 
művelőinek zártkörű szakmai továbbképző fórumai is itt kap
nak helyet. Itt várják a művészeti szövetségek megyei csoport
jainak tagjait a szövetségek irodái, és a ház apparátusának bizo
nyos hatósági feladatai is vannak. Közreműködnek a közterü
leti képzőművészeti alkotások zsűrizésében, a képző-, ipar- és 
fotóművészettel kapcsolatos feladatok lebonyolításában, kiállí
tások zsűrizésében és szakvélemények adásában. E hármas 
funkció jelenti a Pécsi Művészetek Háza különlegességét, 
egyediségét a hazai kulturális életben. 

A Ház a Széchenyi téren áll, az úgynevezett Elefántos tömb 
része. A neves pécsi polgár, Piatsek József vejének „A Fekete 
Elefánthoz" címzett kereskedéséről kapta nevét, később is mű
ködött, ma is működik benne vendéglő. A tömbben lakások, 
üzletek voltak, a majdnem kétszáz éves épület felújítása a 60-as 
évek végére halaszthatatlanná vált. Szerencsére nem bontották 
le, hanem kívülről megtartva a klasszicizáló stílust, belül át

építve, de megmentve, amit lehet, az egyes épületeknek új 
funkciót adtak. Egyrészt maradt az étterem, cukrászda, divat
áruház és utazási iroda, másrészt újabb üzletek és a Művészetek 
Háza kapott itt helyet. A z építkezés költségeit az akkori megyei 
tanács vállalta - ma is a Baranya Megyei Közgyűlés az intéz
mény fenntartója - , az építésztervező Kistelegdi István és 
Kol ler József, a belsőépítész Uherkov ich Ágnes volt . 

A bejárat a Széchenyi tér felöl van. A z első emeleten 120-
150 személyes előadóterem és egy kiállítási terem, klub, büfé, 
vendégszoba és az úgynevezett festett szobák kaptak helyt. A 
rekonstrukció idején helyreállították a 18-19. századi freskókat, 
a szobákat ma reprezentatív fogadásokra, tanácskozásokra 
használják. A második emeleten 60 személyes előadóterem 
van, a tetőtérben kiállítóterem. Majd ismét irodák és könyvtár, 
hírlapolvasó. A z egész hasznos terület körülbelül 1500 négy
zetméter. A z egyes egységek névadói: Breuer Marce l l , Csorba 
Győző, Fülep Lajos, Mar tyn Ferenc - finom jelzése a vállalt 
hagyománynak és a program sokszínűségének. 

A Művészetek Háza a program tartalmának és színvonalá
nak megválasztásában is „önként vállalt egy kényszerpályát": a 
művészi érték, a minőség pályáját. Ez egyáltalán nem könnyű 
manapság, a könnyű szórakozás, a „közművelődésileg támoga
tott" kommersz, a mélységnek álcázott felszínesség divatja ide
jén. Sokszor volt nehéz ellenállni jól fizető személyek és ren
dezvények ajánlatainak. De az itt dolgozók tudják, hogy annak 
a közönségnek, amelyre ők számítanak, annak számára legfőbb 
vonzerő éppen a megbízható minőség, s hogy azok a művészek, 
nézők, hallgatók, akik immár idetartozónak érzik magukat, ezt 
várják el a Háztól. 

A z 1997-es programot fellapozva ilyen nevekkel találko
zunk a koncertek, élő beszélgetések sorában: Bartók Vonósné
gyes, Budapesti Vonósok, Muzsikás Együttes, Kovács Dénes, 
Perényi Miklós, Vukán György, Sári József, Markó Iván, 
Szakály György, Király Csaba, Franki Péter, Csavlek Etelka, 
Czigány György, Kányádi Sándor, Parti Nagy Lajos, Mácsai 
Pál, Kezdi György. A kiállítási program szervezésének alapelve 
a klasszikus örökség bemutatása, a helyi hagyományok ápolása, 
ugyanakkor a kitekintés a nemzetközi eredményekre, a kísérle
tezés, és a művészettörténet szakmai vállalkozásainak támoga
tása is. Szikora Tamás, Újházy Péter, Bukta Imre, Gabriela v o n 
Habsburg, Petar Barisic, T i l l a i Ernő, Kistelegdi István, Dévényi 
Sándor, Korniss Dezső, Országh L i l i , Róbert Cressin, Eifert 
János, Román György, Nádler István neve jelzi ezeket a törek
véseket. Egyes nevek a magángyűjtők értékeit bemutató soro
zatban jelentek meg, másoknak a város, illetve a Ház külföldi 
kapcsolatai adtak aktualitást. Külön kiállítás tisztelgett a század 
pécsi és baranyai képzőművészete előtt. A zenei események 
sora hasonlóan változatos képet mutat. Itt élő, ismert személyi
ségek (Vidovszky László, Weber Kristóf) mellett sok nemzet
közi hírű, Baranyából elszármazott művész is fellépett. A nem
zetközi fagottverseny után most már trombitás napokat is ren
deznek, a pécsi és más városbeli kamaraegyüttesek rendszeres fellé
pése pedig ismét népszerűvé tette Pécsett a kamaramuzsikálást. 

A z irodalmi rendezvények sorában rendszeresen bemutatják 
a Jelenkor és a Pannónia Kiadó új könyveit és számos folyóiratot, 
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más kiadót is (Magyar Lettre, És-Antológia, Erdélyi Magyar Ki
adók stb.). Új sorozat az Irodalomtudomány műhelyei - a szín
házművészet remekei. Tavaly és az idén ismét volt bemutató a 
Ház kísérleti színpadán, a Sipos Színpadon, a művészfilmeknek 
pedig újabb sorozata kezdődött az egyetemista és középiskolás 
korosztály elsöprő érdeklődésétől kísérve. 

E nyilvános és látványos események hátterében folyik a 
Ház más irányú munkája is: a tudományos és művészeti 
együttműködés erősítése a helybeli felsőoktatási intézmények
kel, közreműködés köztéri képzőművészeti alkotások létrejötté
ben, a nemzetközi kapcsolatok szélesítése, tanulmányutak szer
vezése és segítése. 1998 a fiatal alkotóművészek éve, és a művé-
szetterápiai képzés beindításával újabb közönségréteget szolgál 
majd k i a Ház. Idei tennivaló lesz - ha a megyei közgyűlés is 
támogatja anyagilag - , hogy számítógépre viszik a Ház fi lm-, 
C D - , könyv- és folyóiratgyűjteményét, bővítve ezzel szolgálta
tásaikat. 

A Művészetek Házának jól körülhatárolható látogatói köre 
van. N e m nagy létszámú - a termek befogadó képessége is 
meghatározza ezt - , de állandó közönség. („Az első pillanattól 
tudtuk, hogy ennek a Háznak elit közönsége lesz: egy viszony
lag szűk réteg", mondja Molnár G . Judit.) Egyrészt maguk a 
művészek: itt a társművészetek rendezvényein is szokás megje
lenni, hiszen ezek lehetőséget adnak a találkozásra a többiekkel 
és a tájékozódásra, a kitekintésre. A z állandó látogatókhoz tar
tozik számos egyetemista, főiskolás, orvos, mérnök, egyetemi 
tanár, tisztviselő és sok nyugdíjas. Fájó, hogy — létszámukhoz 
képest - kevesen jönnek a pedagógusok, pedig, különösen az 
irodalmi esteken és a filmvetítéseken nagyon sok a fiatal, és a 
koncertek, kiállítások sehol másutt meg nem található alkal
mat jelentenének a továbbképzésre. 

A Művészetek Háza elég nehéz gazdasági körülmények kö
zött végzi munkáját. A feladatokhoz és a működéshez nyújtott 
költségvetési támogatás összege 1994. óta folyamatosan csök
ken: emelést csak a kötelező bérfejlesztések és a központi bér
kiegészítések jelentettek. Ez a helyzet nemcsak az általános 
takarékoskodásból következik, hanem a Ház különleges profil
jából is. A törvény, amikor az önkormányzatok kötelezettségei
ről beszél, tevékenységet nevez meg és nem intézménytípust. 
Ezért a fenntartó Baranya Megyei Közgyűlés önként vállalt és 
nem kötelező feladatként kezeli a Házat. 

A z önkormányzat biztosítja a Ház kiadásainak egy részét: a 
személyi kiadásokat és járulékokat, de a dologi kiadásoknak 
csak a felét. Vagyis 1997-ben 13 millió forintot adott (a Házat 
az igazgatótól a kézbesítőig - 15 személy működteti). A szak
mai munkára nem ad pénzt az önkormányzat, ezt és a dologi 
kiadások másik felét a Háznak magának kel l előállítania saját 
bevételeiből. Ez a saját bevétel tavaly első ízben haladta meg a 
költségvetési támogatás mértékét. 

A legfőbb anyagi forrást az országos pályázatok, az országos 
és főleg a helyi szponzorok jelentik. A Ház ismert és elismert 
reklámhordozó a kisebb-nagyobb cégek körében, akik szívesen 
támogatják egy-egy neves személyiség, rangos esemény jelen
létét. Bevételt jelent a terembér: nem használtruha árusítására 
persze, hanem konferenciákra, sajtótájékoztatókra vehető bér
be egy-egy terem. 

Szerény forrás a klubtagsági díj - évi 1800 forint 
személyenkint - és a belépődíjak: mindössze 200-400 forintot 
kel l fizetni egy-egy rendezvényre, de a művészek és a klubtagok 
ingyen látogathatják a Házat. Megalakult a ház barátainak kö
re: a törzsvendégek közül sokan támogatják a Házat anyagilag 
is. A z épület egyébként a városi önkormányzat tulajdonában 
van, de mint más kulturális célra használt épületért - ezért sem 

kel l bérleti díjat fizetnie a használónak. Ez évi 14-15 millió 
forint támogatást jelent. Ujabban egyes programokhoz is hozzá
járul a pécsi önkormányzat. 

Tavaly ősszel szerény ünnepségen emlékezett meg a tizedik 
születésnapról a fenntartó Baranya Megyei Közgyűlés és a 
törzsközönség. N e m volt nagy protokolláris köszöntő, a kitün
tetések, külföldi szakmai utazások nem a jubileumra estek: már 
korábban megérkeztek, ahogy a munka megkívánta és az érdem 
feljogosított rá. Mindenesetre a számvetés a sajtó figyelme előtt 
zajlott, és ez nem véletlen. Manapság üdítő kivétel egy olyan 
intézmény, amelynek munkájába - bár a fenntartó által meg
szabott szigorú pénzügyi terve van - , nem szól bele a „gazda", 
hanem azt valóban a szakemberekre bízza. És ezek a szakembe
rek bírják ötlettel, kitartással, szervező munkával a - néha szi
szifuszinak látszó - munkát. N e m hagyják magukat eltéríteni a 
céltól: csak valódi művészi értéket támogatni és a közönség elé 
adni. Mindez persze, csak úgy lehetséges, hogy megnyerték 
hozzá a pécsi művészek nagy részének támogatását és a közön
ség egy, jó ízlésű, aktív, közvéleményformáló rétegének figyel
mét és ragaszkodását. 
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D R E T Z K Y K A T A L I N 

PÉCSVÁRAD - A KISVÁROS KULTURÁLIS ÉLETE 

A Fülep Lajos Művelődési Ház tevékenysége 

Lassan 35 éve, hogy megépült a város művelődési otthona. 
Szoktuk mondani, hogy ez az intézmény szervezi a település 
legszélesebb értelemben vett kulturális, szellemi életét. A 30 
éves jubileum kapcsán kiállítást rendeztünk az eltelt évtizedek 
dokumentumaiból. Azóta is sokszor végiggondolom, hogy mi 
határozza meg egy település kulturális arculatát, művelődési 
szokásait, mi válik tartósan értékké, mit tartanak az itt élők 
értéknek, mi múlik a hivatásos népművelőn, (a szakmai meg
fogalmazásoktól függően: animátoron, művelődésszervezőn, 
közművelődési szakemberen stb.) mennyire „önszerveződő" a 
helyi társadalom? M i t kaptunk örökségül a történelem során és 
közvetlenül az elődöktől? Mennyire folyamatos egy település 
művelődése, illetve a létrehozott értékek meddig örökíthetők 
tovább? Mennyire befolyásolja a napi poli t ika, a társadalmi 
változások sora az egyén és közösségei kulturális igényeit, szo
kásait, mennyire és meddig tud „erőszakosan" kívülről bele
avatkozni? 

N e m szeretnék senkit elriasztani a továbbolvasástól, és nem 
fogom a kérdéseimet megválaszolni. A múlthoz való visszacsa
tolás révén megkísérlem bemutatni Pécsvárad kulturális arcula
tát, mai értékeit, az itt élő alkotókat. A z évszázadok folyamán 
Pécsvárad mindig is központi szerepet töltött be a Zengő-
vidéken, gazdasági, közigazgatási, kereskedelmi, oktatási és 
kulturális feladatok ellátásával bízták meg, de ha megfosztották 
ezektől (pl. az 1960-70-es években), akkor is működött termé
szetes térségi szerepe. 

A közvetlen előzmények: 
A pécsváradi polgárok a mai napig büszkén emlegetik 

nagymúltú egyesületeiket, az 1888-ban alakult Ipartestületet, 
az 1890-ben létrejött Tűzoltó és Önsegélyző Egyesületet, va
lamint az e keretek között működő Iparos Olvasókört, 
színjátszócsoportot, a dalárdákat, a tú'zoltózenekarokat, az ese
ményszámba menő bálokat, színielőadásokat, seregszemléket, 
sportversenyeket, a „gyöngyösbokréta" mozgalom táncegyütte
seit, az alkalmanként kiadott helyi újságokat. Mindez a társas 
alkalmakat jelentette a helyi társadalom számára egészen az 
ötvenes években történt felmorzsolódásukig. (Sok művészeti 
egyesület az 1949-es intézményesítés után szakkörré, csoporttá 
alakult át, és a rendszer által biztosított népházakban, az új 
művelődési otthonokban kapott helyet.) 

A legsötétebb években sem áll le teljesen a helyi szellemi 
élet. Itt élő tudósok, kutatók tartanak ismeretterjesztő előadá
sokat, mint Agárdi Ede ornitológus, dr.Entz Béla kórbonctan 
professzor, dr. Gállos Ferenc helytörténész, Kisbalázs György 
tanár. Cur i lov ic Ottokár, a festő-pap itt dolgozik, és kiállít 
munkáiból. A két világháború között a zengővárkonyi önkén
tes száműzetésében élő Fülep Lajos művészettörténész barátai
val és tanítványaival haláláig visszajár Zengővárkonyba geszte
nyevirágzáskor. 

Valamennyien kapcsolatban állanak pécsi és fővárosi kollé
gáikkal. Köztük is a legismertebbekkel - Dombay Jánossal, a 
Pécsváradról elszármazott megyei múzeumigazgatóval, dr. 
Csekey István történész professzorral, Horváth A . Olivér bo
tanikussal - akik gyakran ellátogatnak Pécs váradra is. A z idős 

pécsváradiak a mai napig is gyakran emlegetik azokat az elő
adásokat, amelyeket ezek a tudós emberek tartottak a helybeli
ek számára. Nagy érdeklődéssel hallgatták az akkor háttérbe 
szorított kutatók, tudósok eredményeiről szóló előadásokat, 
akik azokban az években őrzői és védői voltak a helyi örökség
nek, értékekre hívták fel a figyelmet és azok megbecsülésére, 
óvására tanítottak. Mindez eredője, mintája a későbbi honis
mereti mozgalomnak a 1960-as, és a várbaráti mozgalomnak a 
1980-as években. 

A 60-as évek közepétől (Kígyós Sándor kerül az új művelő
dési központ élére 1966-ban) felerősödtek a helyi kezdeménye
zések. Dr. Bándy Gábor muzeológus vezetésével honismereti 
szakkör indul. Feltérképezik, lefényképezik és egy kiállítás kere
tében bemutatják egy nagy múltú helyi mesterség - a vízimol
nárság - maradványait. Pusztuló építészeti és ipartörténeti em
lékeinkre hívják fel a figyelmet. 1968-ban emléktáblát avatnak 
- az elsőt — dr. Gállos Ferenc, a fiatalon elhunyt helytörténész 
lakóházán, akinek 1975-ben jelenik meg munkája a Tanulmá
nyok Pécsvárad középkori történetéhez címmel. A teljes munkás
ságát felölelő kiadványt 1988-ban, a vár megnyitásának ünne
pére adja k i helyi cégekkel a Községi Tanács. 

1969-ben Kígyós Sándor szervezésében emlékezetes ünnep
ségre kerül sor: a várban dr. Győrffy György történészprofesszor 
felavatja Borsos Miklós Szent István szobrát (azóta ünnepelnek 
augusztus 20-án a pécsváradiak, a környékbeliek, de számos 
esetben a megyei ünnepség résztvevői is, e helyen) az első kirá
lyunk által alapított monostor udvarán. A 70-es évek elején itt 
működik az ország egyik legjobb irodalmi színpada Havas Gá
bor vezetésével. Műsoraikban a kor „nehéz embereinek" életét 
mutatják be. A z 1969-72-ig a Bonyhádi Zománcgyárban Lan
tos Ferenc képzőművész vezetésével működő Zománc Alkotó
telep munkáját is támogatta a helyi művelődési központ. A kor 
művészeinek jelentős munkái találhatók ma Pécsváradon. 
Gyűjteményes kiállításon szerepelnek Kecskeméten Bak Imre, 
Fajó János, Pinczehelyi Sándor, Kismányoki Károly, Koffán 
Károly, Ficzek Ferenc alkotásai és még sorolhatnám az akkor 
induló fiatal tehetséges művészeket. 

A 70-es évek második felében a mára önálló Pécsi Művé
szeti Szabadiskola, Lantos Ferenc és Apagyi Mária vezetésével 
Komló mellett Pécsváradon kezdte meg tevékenységét. 

A népi hímzéseket, a kézimunkát kedvelők számára ad hét
ről hétre találkozási lehetőséget a már 40 éves múltra visszate
kintő Díszítőművészeti Szakkör, a város legrégebbi közössége. 
Munkáikkal számos kiállításon és országos megmérettetésen is 
találkozhatunk. 

Talán valahol itt ke l l abbahagyni az „előzmények" felsoro
lását. Nehéz - hiszen ha napjaink értékeit kívánom bemutatni, 
szinte minden esetben a gyökerektől kel l el indulnom. H a már 
a képzőművészekkel zártam az előző fejezetet, induljon k i a 
következő bekezdés ebből a gazdag múltból. 

Képzőművészek, alkotó emberek 
Több alkotóművész él e Pécstől 19 kilométerre fekvő tör

ténelmi városkában. Többen kötődnek munkájuk révén Pécs
hez, Budapesthez vagy külföldi szellemi központokhoz, ottho-
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nuk, alkotóműhelyük azonban itt van Pécsváradon, és ez nyo-
mot hagy a város kulturális életén, akár részt vesznek abban, 
akár nem. A művelődési ház minden esetre igyekszik őket és a 
környékben, meg Pécsett élő művészeket megnyerni a helyi prog
ramokban való részvételre, tevékenységük közkinccsé tételére. 

Kígyós Sándor, aki népművelőként itt a város szeme láttára 
vált autodidakta szobrászból profi alkotóművésszé, alapító tagja 
volt a villányi szimpózionnak is, ahonnan számos művész fo
gadta el meghívását és mutatkozott be Pécsváradon. M a állan
dó kiállítása látható a várban. Műtermében évről évre talál
koznak barátai, volt kollégái, tanítványai a Kígyós Emlékkör 
szervezésében. 

Alkotóháza áll itt Bizse Jánosnak a festőnek és Zs. Kovács 
Dianának, a feleségnek, a textilművésznek. Platthy György 
festőművész, főiskolai tanár életművének egy részét adomá
nyozta városunknak az itt töltött tanítói évek emlékére. A 
kiállítás a városi könyvtár emeletén található. 

Pécsváradi gyermekéveik emlékére Nemes Endre Svédor
szágban elhunyt festőművész és fivére, Nágel Lajos genfi 
könyvkiadó adományaiból alakult a Nemes- Nágel emlékszoba, 
amit az akkori Baranya Megyei Tanács elnökhelyettese, Takács 
Gyu la szorgalmazott. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik számos 
baranyai tájház és múzeum, faluház és emlékszoba létrehozásá
nak kezdeményezése, így a Zengővárkonyi Falumúzeum meg
nyitása is. 

Szabó László 10 éve készíti faszobrait. Pécsváradon tart kiállí
tásokat, résztvesz alkotótáborokban. Alkotása áll a Kossuth téren. 

Botond a Németországban élő képzőművész alkotóházat 
épít a szülői háznál, gyakran dolgozik i t thon, tervei között sze
repel egy nemzetközi szellemi műhely létrehozása városunkban. 

Valkó László festőművész pár éve vett műterem céljára há
zat a Felsővárosban. Nyaranta tanítványaival művésztábort 
rendez Pécsváradon, munkáikat évről évre bemutatják helyben is. 

Csizmadia László grafikusművész másfél évtizede él köz
tünk, alkalmazott grafikáival rendszeresen segíti munkánkat, a 
városnak az ő segítségével egységes arculatot sikerült kialakí
tania (közterületek, közintézmények, város címere, zászlaja, 
dokumentumok stb.) 

A z amatőr alkotók közül is többen megérdemlik nevük 
említését, hiszen munkáikat nemcsak a városban ismerik: Hor
váth János, Geönczy Zoltánná. 

Köztéri szobra áll Pécsváradon Borsos Miklósnak, Szabó Iván
nak, Garami Lászlónak, Kígyós Sándornak és Szabó Lászlónak. 

A Várban található a Bázelben élő világhírű műgyűjtő, 
László Károly adományaiból rendezett kiállítás, amely Ba l i -
szigeti néprajzi gyűjtéséből való kultikus faszobrokat mutat be, 
valamint 60 darabos grafikai kollekciót Európa neves művészeitől. 

A hivatásos képzőművészek mellett az elmúlt évtizedek 
népművészeti mozgalmainak köszönhetően számos alkotó em
ber kapott országos ismertséget, elismerést környezetünkben: 

Töttös Sándor szövő, népi iparművész, a népművészet mes
tere, akinek nevéhez fűződik a zengővárkonyi gazdag 
szőtteskultura felélesztése a 70-es évek végétől. Munkássága 
nyomán hozott létre annak idején a zengővárkonyi tájházban a 
helyi M g T S z szővőműhelyt, munkát adva a falu asszonyainak. 
M a vállalkozásban szövik gyönyörű, országosan keresett mun
káikat. O t t találjuk őket a legrangosabb kiállításokon, kézmű
ves- vásárokon szerte e hazában. Közülük Ördög Béláné az el
múlt évben lett Népi Iparművész. 

Freund János faesztergályos munkáival vívta k i a szakmai 
elismerést, ő is megkapta a Népi Iparművész címet. Hujder 
Vende l fafaragásaival örvendeztette meg a kiállítások, vásárok 
látogatóit tavaly bekövetkezett haláláig. 

Művészeti együtteseink 

H a már bevezetőmben utaltam a település gazdag hagyo
mányaira, akkor most az örökségeinket továbbéltetőkről szólnék. 

Mindkét szomszédos településnek - Pécsvárad, 
Zengővárkony - voltak jónevű együttesei már a két világhábo
rú között, aztán a táncosok mindig újra- és újraszerveződtek. 
A z 50-es években a pécsváradi Zengő Néptáncegyüttes, amely 
a 70-es években ismét színpadra állt. A néptáncmozgalom ha
tására 1972-től folyamatosan működik a Zengővárkonyi H a 
gyományőrző Népi Együttes. A z elmúlt negyed század alatt ' 
hírnevet szereztek nemcsak a Zengő-alji kis településnek, ha
nem az ország határain túl is hirdették a magyar néptánc
kultúra örökségét. Vezetőjük Töttös Sándor. 

Ez évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a 
Pécsváradi Női Kamarakórus. A kórusmuzsika gyökerei is a 
dalárdákban, énekkarokban, majd a 60-as években Várnai Fe
renc népzenekutató által szervezett Zengő Kórusban keresendők. 

A bevezetőben már említett tűzoltózenekarok méltó utód
jaként működik több évtizede a Fúvószenekar. A z utánpótlás
ról az Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodik. 

Már megint a múltat kel l emlegetnem... A 70-es években a 
művelődési ház zongora oktatásával kezdődött, majd a Komlói 
Zeneiskola tagiskolájaként működött az immár 20 éve önnálló 
Pécsváradi Zeneiskola. A z itt képzésben részesülők minőségi 
utánpótlást jelentenek az amatőr együttesek számára. Kamara
együttesek alakultak, működik a Reneszánsz Kisegyüttes, a 
Rézfúvós Kvintet t . A Zeneiskola és kamaraegyüttesei meghatá
rozó szerepet töltenek be a város zenei életében. 

Bizonyára igen nagy jelentősége volt nagymúltú együttese
inknek is. abban, hogy mára a kisvárosban több olyan rendez
vény, fesztivál talált otthonra.amelyek divatos szópárral élve a 
„legjobb reklámhordozói" a városnak. 

Fesztiválok, nagyrendezvények 

H a Pécsvárad, akkor Leányvásár! Ennek az évszázados helyi 
hagyománynak rövid szünet utáni felelevenítése és úgymond 
„kulturális tartalommal" való megtöltése 1965-re datálódik. 
Azóta a rendezvény a kezdeti profilkeresés után az ország egyik 
legjelentősebb néptáncfesztiváljává nőtte k i magát. Egyre több 
látogatót vonz a kétnapos rendezvényre, ahol a több mint ezer 
táncos színes kavalkádja mellett megjelenik az utcai színházak, 
a bábosok, népművészek, kézművesek vásári forgataga. Kiállítá
soknak, szakmai találkozóknak is teret biztosít a kétnapos prog
ram. A kétévenkénti Pécsváradi Leányvásár köztes éveiben, 
csatlakozva a Mediterrán Ösz elnevezésű Baranyai kulturális és 
idegenforgalmi programsorozathoz, rendezzük meg „Gesztenye
szüret a Zengő-alján" elnevezéssel a Lukács-napi búcsút. „Ez 
csak a miénk" - szokták mondani a pécsváradiak, ezt magunk
nak csináljuk. 

A Zengővidék szőlő-bor kultúráját ápolandó, a fent emlí
tett rendezvényéken évek óta a „Pécsváradi borok utcájában" 
kóstolgathatja az idelátogató a Kelet i - Mecsek déli lejtőjének 
nedűjét. 

A város védőszentjéről, Sárkányölő Szent Györgyről elne
vezett borverseny és bor-bál a hagyományőrző nagyrendezvé
nyek közül a legfiatalabb. 

Ugyancsak tavasszal kerül megrendezésre a Baranyai Gyer
mekfesztivál egyik eseményeként, a helyi fúvós hagyományokra 
épülve, a Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekarok Találkozója. 
Evek óta rangos seregszemléje ez a német nemzetiségi és a ha
gyományos fúvószenét játszó együtteseknek. 

Szent István Napok. A pécsváradi vár az elmúlt évtizedek-
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ben - az ott folyó feltáró munkák ellenére - egyre több nyári 
zenei rendezvénynek adott otthont. Tíz éve, újbóli megnyitása 
óta egész hetes ünnepségsorozattal köszöntjük a város két nagy 
ünnepét. A z augusztus 15-tól, Nagyboldogasszony napjától au
gusztus 20-ig tartó héten minden este programok sokasága 
várja az idelátogatókat (kiállítások, hangversenyek, külföldi 
csoportok, táncosok, zenészek műsorai váltakoznak). 

Civil szerveződések, egyesületi élet 

I 1981-ben elsőként szerveződött a város mára legnagyobb 
létszámú egyesülete a Pécsváradi Várbaráti Kör. 1981-ben 46 fő 
írta alá az alakulást elhatározó ívet, ma több mint 350 tagja 
van a város legnagyobb c i v i l szervezetének. A helyi történeti, 
kulturális örökség és a természeti értékek védelmét határozták 
meg feladatul. A városban végzett munkájukat az újjászervező
dött város önkormányzata 1993-ban elsőnek ismerte el a 
„Pécsváradért-díj" odaítélésével. Emléktáblát állítottak 
Kodolányi János írónak, Hegedűs Imre 1848-as országgyűlési kép
viselőnek, dr. Entz Bélának a magyar kórbonctan alapító professzo
rának, Dombay János muzeológusnak és a II. világháború áldozata
inak. Programjaik a helyi értékmentés és -őrzés szellemében szerve
ződnek. Gyűjteményük felöleli az itt élő népcsoportok 
kultúrájának dokumentálását, egy helytörténeti múzeum meg
nyitásának reményében. A z egyesület fotó és írásos dokumen
tációs tára már most is sokak számára nyújt segítséget tanul
mányok, dolgozatok elkészítéséhez, forrásul szolgál helytörténeti 
kutatók számára, kiadványok készítéséhez stb. 

Munkájukkal példát adtak további egyesületek szerveződé
séhez, így szerveződött a Pécsváradi Németek Baráti Köre a 
helyi németség kulturális örökségének ápolására. A környék
beli kisebb falvak baráti körei is az it teni példa alapján és sok 
esetben a segítségükkel jöttek létre. 

Még nem egyesület, de már a legnagyobb lélekszámú klu
bunk a nyugdijasoké. Öt éves fennállása óta a legnépszerűbb 
közösségek egyike a városban. Több mint 170 tagot számláló 
közössége rendszeres programjaival, jó hangulatú együttlétek
kel bizonyítja, hogy egy kis odafigyeléssel mire képes ez a kor
osztály. M a már asszony tánckaruk van, amely szerepet kap a 
Zengővárkonyi Népi Együttes programjaiban is, vegyes kórus, leg
utóbb német énekegyüttes valamint a férfikórus alakult soraikból. 

Művészeti együttesek is átalakultak, az egyesületi létformát 
találva biztosabbnak a rendszerváltást követő időszakban, h i 
szen megszűntek a gazdag szövetkezeti, vállalati támogatók. 
Ilyen a „Zengő" Néptánc Egyesület. 

Egészséges Életért Egyesület is alakult a művelődési ház fala
i n belül. Évekig natura-boltot is üzemeltettek. A z elmúlt évti
zedekben rendszeresek voltak a legkülönfélébb egészségnevelő 
programok. így azt is természetesnek vettük, hogy a közelmúlt
ban itt alakult meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapítvány is. A z intézményben kapott helyet a Mozgáskorlá
tozottak Egyesülete, valamint az általuk létrehozott alapítvány. 

A Spartacus Sportkört csak azért említem meg, mert három 
éve adták át a Városi Sportcsarnokot, ami szerves részévé vált 
az intézményünknek. Adottságainál fogva nemcsak sport-, ha
nem kulturális rendezvények befogadására is alkalmas. Ennek 
üzemeltetésével is a művelődési ház gárdáját bízta meg a város 
önkormányzata 1995- ben. 

Helyi nyilvánosság, informatika, számítástechnika 

A rendszerváltás hozta magával a helyi társadalom nyilvá
nosság iránti igényét is. 1992 óta működik a kábel tv, havi két 
híradó-adással, és hat éves az Önkormányzat lapja a Pécsváradi 
Hírmondó, mindkettő a művelődési házban működik. 

A megye városai közül először Pécsvárad honlapja került fel 
a világhálózatra. Most a média-könyvtár kiépítésén dolgozunk. 
A pécsváradi művelődési központ ugyan nem „teleház", de az 
itt hozzáférhető szolgáltatások és információk révén betölti ezt 
a szerepet is a város életében. A z internet hozzáférhetőségét is 
biztosítjuk az érdeklődők számára A helyi kiadványok árusítá
sát, gondozását (képeslapok, térképek, leírások stb.) is helyben 
végezzük. 

A 32.000 kötetes városi könyvtárban is elkezdtük a számí
tógépes adatfeldolgozást. Néhány éve a takarékosság jegyében 
a művelődési házhoz tartozik a Városi Könyvtár is. 

Idegenforgalom, turizmus 

A város és környéke kínálta turisztikai, idegenforgalmi 
adottságokat és a kulturális turizmusban rejlő lehetőségeket 
felismerve régóta foglalkozunk idegenforgalommal, illetve ke
ressük a kapcsolódási pontokat a hagyományos programjaink
kal. Információkat, kiadványokat közvetítettünk eddig is ven
dégek és vendéglátók között, a felsorolt rendezvényeken sok 
turistát láttunk vendégül, és kínáltuk a helyi programokat, 
szellemi és gasztronómiai specialitásokat az ide érkezőknek. 
Mindezek gyümölcseként 12 önkormányzat összefogásával 
1998 januárjában megnyitottuk a helyi Tourinform irodát, 
melynek feladata Pécsvárad és a Zengővidék településeinek, 
illetve az itt található, bemutatható és eladható értékeknek 
képviselete. 

Tevékenységi körünk áttekintésére tettem kísérletet a fen
tiekben adott puszta felsorolással. Mindez lehetőség, kínálat a 
Pécsváradon élő és az ide látogató embereknek. Sokféleségét, 
hagyományait az évek során előbukkanó kérések, igények, vá
rakozások teremtették meg, amelyekre a művelődési ház gárdá
ja a munkájával adott választ. Mindezt persze egyedül nem 
győzné, ezért a tevékenységekre elkötelezett, azokban érdekelt 
aktivisták, egyesületi és klubvezetők munkája összegződik az itt 
bemutatott kulturális körképben, a Fülep Lajos nevét viselő 
kulturális és sportcentrum tevékenységéről adott képben, 
amely nagy egészben tükrözi a 4000 lakosú Pécsváradnak és 
környékének kulturális életét és különféle humánszolgáltatásait. 
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GÁLLOS O R S O L Y A 

KÍGYÓS SÁNDOR EMLÉKEZETE (1943-1984) 

A hazai közművelődés kiemelkedő alakja, Kígyós Sándor 
55 esztendős volna 1998. július 7-én, ha nem ragadja el 1984-
október 30-án a súlyos, gyógyíthatatlan betegség. M i n t barátja, 
Dr.Ujvári Jenő mondta annak idején a ravatal előtt: nemzedé
ke egyik legtehetségesebb tagját temette el Kígyós Sándorral. 
Szinte elsőnek ment el 41 évesen egy népes és produktív gene
rációból, amelynek tagjai az 1940-es években születtek, a hat
vanas években eszméltek, és sorsuk sajátságosan alakult az el
múlt évtizedben - Kígyós halála óta is. 

M a már inkább csak korjelző, hogy Kígyós Sándor 1984 
november 13-diki temetése polit ikai skandallum számba ment, 
mivel utolsó kívánságának megfelelően a katolikus egyház szer
tartása szerint búcsúztatták. Hallat lan kívánság volt ez 1984-
ben, megvalósítása merész vállalkozás. Es összegyűlt a Pécsi 
Köztemetőben vagy kétezer ember. Akár egy ellenzéki összejö
vetelen... - hangzott a pártverdikt. A halálesetről, a tragikusan 
lezárult gazdag életpályáról szűk másfél sor kerülhetett a helyi 
lapba. A z esetből soká, még 1984-85 dermesztő, rettenetes 
telén is gyűrűző téma lett a pártgyűlések napirendjén. Továbbá 
pártfegyelmi a temetés szervezőjének, szóbeli megrovás némely 
résztvevőknek. 

S a kétezer ember, ha most visszagondol, csak csudálkozik. 
M i minden nem történt azóta. Mert lett közülük miniszter és 
földönfutó, országgyűlési képviselő és vállalkozó, állástalan 
diplomás, rokkantnyugdíjas, minden. Kígyós gyászlobogója meg 
ott lengett a pécsváradi művelődési ház előtt 1984 november 
7-én is... - mire lett újabb dorgatórium, újabb jelentés. Pedig 
hát k i sejtette akkor, azok közül, akik csak egy köztiszteletben 
álló művész, netán a barátjuk temetésére mentek el, hogy k i és 
m i minősül itt idővel ellenzékinek, magyarnak, satöbbi... 

Népművelő vidéken 
Kígyós Sándor az Alföldről érkezett Pécsváradra népműve

lőnek 1966-ban. Feleségével, Újvári Katal innal frissen végez
tek Debrecenben, népművelés és könyvtár szakon. 
Pécsváradon a Járási Művelődési Központ igazgatója lett, fele
sége a könyvtárat vezette 25 éven keresztül. 

A vidéki népművelősködés, egyáltalán a vidéki élet akkor 
valóban mérhetetlen elzártságot és isten-hátamögötti állapotot 
jelentett minden tekintetben. A z információktól és a szabad
ságtól való távolságot, olyan közeget, ahova csak az ott élők 
hihetetlen erőfeszítése révén szüremkedhetett be némi infor
máció a világról. Némi szabadság. Sajátos körülményei révén 
Kígyós Sándornak vol t érzéke, bátorsága és okossága, művelt
sége is az effajta szabadság megteremtéséhez. A z annak jegyé
ben létrehozott közösségekhez. A z általa alapított értelmiségi, 
ifjúsági klubokkal, honismereti szakkörrel, zeneiskolával, a falu 
energiáit akkumuláló „Jóemberek Tanácsával", a különböző 
találkozókkal, kiállításokkal, vitaestekkel résnyi ablak nyílt 
akkor a világra, a szabadságra. 1968 előtt és után voltunk ek
kor, nem sejtettük, miféle törvényszerűségek szerint alakulnak 
a dolgok, nemcsak nálunk, hanem a környező országokban is, 
majd zárul be minden újra... 

Vitányi Iván így írt róla 1985-ben: „Azok közé tartozott, 
akik akkor - a hatvanas évek elején - a sok megkötöttség elle
nére is eleven, friss szellemet vittek a közművelődésbe. O vala
hogy egyaránt pontosan érezte, tudta, mi és milyen a nép (a 
köz), és mi a művelődés, ezért frázisok nélkül, egyszerűen és 

természetes módon igyekezett a kettőt összekapcsolni. Népmű
velői munkájának nagy híre, tekintélye volt a pályatársak kö
rében. 

[... ]úgy éreztem, két ügyben, két „fronton" is szövetségesek 
vagyunk: a közművelődésben és a művészetben. Vagyis hát ez a 
kettő voltaképpen ugyanannak a dolognak két oldala. Kígyós 
Sándor élete éppen e kettőnek ezt az egységét példázza." 

A pályatárs, nemzedéktárs Beke Pál e szavakkal jellemezte 
Kígyós Sándor szakmai státuszát: „Kezdettől fogva beletartozott 
a magyar közművelődés, a szakmai gondolkodás progresszív 
élvonalába. Egyik legjelesebb tagja lett a Népművelési Intézet
ben megalakított szakmai kollégiumunknak, mert valamilyen 
csoda folytán a tiszta, elfogulatlan gondolkodást képviselte. Ö 
beszélt közülünk a legtisztábban, legvilágosabban. Talán mert 
zenészként is gondolkodott, és bizonyára az sem véletlen, hogy 
a kőszobrászat lett az a műfaj, amelyben igazán sallang mente
sen közölhette gondolatait. Ezt képviselte később főiskolai, 
egyetemi oktatóként is." 

„Mert ez itt marad" 

Pécsváradra érkezése után egy évvel, 1967-ben faragni 
kezdte a követ. így emlegette mindig, hogy neki, az alföldi em
bernek a Dunántúl szelid domborulatai jelentették a kihívást, 
az ihletet a szobrok készítésére. Kígyós eleve közel állt a művé
szetekhez, érzékeny befogadóként és interpretátorként több 
művészeti ághoz. Leginkább a zenéhez, hiszen képzett muzsikus 
lévén maga is szaxofonozott, dzsesszt játszott... És innen jött a 
váltás a szobrokhoz. - Mert ez ittmarad... - mondogatta. M i n t 
ha a szobor lett volna számára a testet öltött zene, ahogyan azt 
az építészetre szokás mondani. 

A szobrászat is a szabadság felé való elrugaszkodást jelentet
te Kígyós Sándor számára. A kapcsolatot a magasabb szellemi 
régiókkal. A szépség megtalálása iránti olthatalan vágyat. A u 
todidakta művészként néhány év alatt kiváló alkotásokat ho
zott létre, és bár a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap ja 
már elismert művészként dolgoztatta meg a tagságért, a leckét 
kiállta. A legnagyobb művészi elismerést, Amerigo T o t barát
sága hozta számára 1982 márciusában. Ekkor mutatkozott be 
Kígyós a Magyar Nemzeti Galériában, és T o t lelkes sorokat írt 
a vendégkönyvbe. Majd egy interjúban az általa legjobban tisz
telt hazai szobrászok között említette Kígyós Sándort: „... aki
ből valaki lesz: kőből vannak olyan formái, mintha a kő nem is 
létezne, annyira ura az anyagnak... " Ezek a szavak jelentették 
számára a beavattatást, nem az „Alap" által kiadott passzus az 
amúgy kiváló pályaműre. 

Az Emlékkör öt éve 

Kevés művésszel fordul elő, hogy halála után majd egy évti
zeddel szobrainak felállítását terveznék. Kígyós Sándorral ez 
történt a kilencvenes években Hajdúszoboszlón és 
Pécsváradon. 

O l y a n erős, hatásos személyiség volt, olyan sok emberrel 
lépett alkotói, munkatársi, oktatói kapcsolatba, hogy neve 
évekkel halála után is hívószó lehetett. Halála után egy évvel 
Balipap Ferenc, Beke Pál, Erdélyi Zoltán, Fenyvesi Béla, 
Mar tyn Ferenc, Rétfalvy Sándor, Romváry Ferenc, Széli Júlia, 
Újvári Jenő, Vass János, Vitányi Iván megemlékezéseit teszi 
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közzé e sorok írója a Baranyai Művelődésben, amelynek Kígyós 
Sándor is szerkesztője volt. 

„Ügy indult, mint aki felett csillag van" - adta meg a visz-
szapillantó alaphangját Mar tyn Ferenc. Sugárzóan gazdag 
egyéniséget idéztek fel a megszólalók, akinek emlékét ápolni 
érdemes. Barátai rövidesen megrendezték az első kiállításokat: 
a Pécsi Galériában majd a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezé
sében Pécsváradon, a Fülep Lajos Művelődési Központban, 
igazgatóskodása egykori helyszínén. Kollégái díjat alapítottak 
emlékére, és a nyolcvanas évek végén adományozni kezdték a 
közművelődés területén érdemlegeset alkotó pályatársaknak. 

1988-ban, amikor megnyílt a helyreállított pécsváradi vár, 
annak egyik barokk épületét némi gyürkőzés után nem idegen
forgalmi ajándékboltnak rendezték be, hanem Kígyós Sándor 
állandó kiállítását helyezte el itt a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága. Makovecz Imre avatta augusztus 19-én. Ez az 
esemény is sok régi barátot és tanítványt hozott Pécsváradra, 
akik a megnyitó után fölmentek a műteremhez. 

A z Erdélyi Zoltán által a pécsváradi kertek és a hegyi erdő 
találkozásához tervezett műterem már a művész életében talál
kozóhellyé vált. És az maradt halála után is, hiszen a hely szel
leme, a változatlanul hagyott berendezés, a félig készen ottma
radt plasztikák, a faragásra váró kövek megindító módon emlé
keztetnek ma is a rég eltávozottra. Kígyós családja megtartotta 
a műtermet, amit ma ugyancsak képzőművésznek készülő leá
nya, Kígyós Borbála szokott használni. 

K i l enc évvel halála után, 1993-ban, amikor Kígyós 50 éves 
lett volna, rendezett számára emléknapot a Pécsváradi Várba
ráti Kör a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen. 
Több mint kétszázan jöttek össze a meghívásra a barátok, ta
nítványok, tisztelők 1993 július 7-én Pécsváradon, a Várban, 
az állandó kiállítás helyszínén. Bükkösdi László esztéta idézte 
fel itt a követ hajlító szobrász alakját, majd ismét a Kígyós által 
olyannyira szeretett műteremnél folytatódott a megemlékezés. 
Bagossy Levente mondta el Pálinkás György Kígyós halálára 
írott versét, Dr. Romváry Ferenc művészettörténész idézte fel 
szobrászi pályafutását, Stenczer Béla színművész Kígyós nép
műveléssel, képzőművészettel kapcsolatos írásaiból adott ízelí
tőt. Végül Dr. Újvári Jenő a Baranya Megyei Múzeumok igaz
gatója beszélt a rég eltávozott barátról, aki sok év után is egy
más tiszteletére tanít bennünket. O tette az indítványt egy 
emlékkör létrehozására, amely Kígyós Sándor egy műve, a ké
sőbb kiválasztott Gömb-Hasáb felállítását tűzte k i célul. 

Ezzel alakult meg a Kígyós Emlékkör, és munkához látott. 
Közben Hajdúszoboszlón, Kígyós Sándor szülővárosában 1993 
tavaszán barátai felállították talán legszebb, Zászló című alkotá
sának felnagyított mását. A másodikat, a Gömb-Hasábot 1995 
áprilisában avatták Pécsváradon, a Művelődési Ház előtt, azon a 
helyen, ahol faragni kezdett, s amelyhez élete végéig hű maradt. 

Mindkét szobrot Ion Pop román szobrász faragta újra sötét
szürke afrikai gránitból, Illa G y u l a pécsi kőfaragó-műhelyében. 
A k i k adományaikkal lehetővé tették a szobor felállítását, első
sorban Pécsvárad Önkormányzata, a pécsváradi polgárok, to
vábbá a művész barátai, kollégái az ország minden tájáról. He
lyi cégek és intézmények, japán művésztársak. 

Kevés olyan köztéri szobrot avattak a kilencvenes években, 
amely ne történelmi évfordulóhoz, ne valamely poli t ikai ese
ményhez kötődött volna. Kígyós Sándor pécsváradi szoborava
tása barátságból és szeretetből született, és a művészetnek állít 
mementót az alkotó működése helyszínén az időtlen időkig 
elálló sötét gránitból. 

A pezsgés ezúttal sem maradt el, mivel a szobrot avató egy
kor i tanítvány, munkatárs, Dr . Wekler Ferenc országgyűlési 

képviselő feltette a kérdést, ho l állna most, milyen pol i t ikai 
válaszokat adna a kor kérdéseire Kígyós Sándor, ez a mindig 
kreatív, megújulásra kész elme. Ezen tehát újra csak elmeditál
hattak a jelenlévők, akik ismét a műterem fái alatt folytatták 
az eszmecserét — ezúttal a cseresznyevirágzás idilljében. 

Kik vagyunk, honnan jövünk 

A z említett nemzedéknek ez a fajta meditációja jellemezte 
az ezután sorjázó találkozókat. M i v e l augusztus 20. után a Kí
gyós Emlékkör évről évre megtartja az összejövetelt az említett 
pécsváradi helyszíneken! És mivel nagyot fordult az elmúlt egy
másfél évtizedben a világ kereke, a találkozók szinte valameny-
nyi szereplőjének élete tanulság - korról, nemzedékről, gon
dolkodásmódról. Beszélgetnek tehát és az összejövetelek a múlt 
év óta tematikus jelleget öltöttek: legutóbb, 1997 augusztusá
ban Dr. Újvári Jenő, az emlékkör életre hívója vezetésével 
zajlott a közös beszélgetés a pécsváradi várban, mintegy har
minc résztvevővel, barátokkal, tanítványokkal. Érintették a 
magyar társadalomban lezajlott változásokat, a kultúrának és 
közvetítőinek szerepét, a politikához való viszonyt, a kultúra, a 
művészetek mai és jövőbeni lehetőségeit. 

És találkozni fognak újra és újra minden év augusztusában, 
Kígyós Sándor pécsváradi műterménél. A várban, aztán a 
Győrhegy lábánál, a régi szállások között, a forrásoknál álló 
hatalmas jegenyék tövében. A helyszín, Kígyósnak a műterem
ben sorakozó utolsó munkái emlékeket idéznek és régi eszmé
nyeket, célokat, fogadkozásokat. Megtorpanásokat és kudarco
kat is. 

Gondolkodásra és párbeszédre indítanak annál is inkább, 
mivel mindaz, amit Kígyós Sándor hagyatéka jelent, talán már 
aktualitását is vesztette. Talán az is, amivel a közművelődés, a 
magyar kultúra, a képzőművészet, a zene munkásai foglalkoz
nak. De valószínű, hogy éppen az aktualitás kérdésének, a tu
lajdon létezésüknek a radikalizálódása hozza el őket ezekre az 
évenkénti összejövetelekre Pécsváradra, beszélgetni, válaszokat 
keresni, Kígyós Sándor emlékének jegyében. 
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GÁLLOS O R S O L Y A 

G A L Á N T A I T Á N C O K 

Felvidékiek klubja Pécsváradon 

Farkas István ötven év óta látogat haza Nagymácsédra. M a 
is ott él a testvére és a család többi tagja. O maga katona volt, 
orosz hadifogságba került, amikor családját kitelepítették a 
baranyai Fazekasbodára. Menyasszonya Katona Annuska átke
rült Magyarországra. Utána jött, és itt házasodtak össze már az 
új hazában. Farkas tanárúr a nagymácsédiak exodusának ötven 
éves krónikáját írta meg. 

Egy éve kezdődtek Pécsváradon a megemlékezések a Felvi 
dékről áttelepített családok 50 évvel ezelőtti kálváriájára. 
Majd most, a május 1-i hosszú hétvégén Galánta környékére 
tette első látogatását a felvidékiek ősszel megalakult klubja, a 
Fülep Lajos Művelődési Központ szervezésében. 

Tavaly Pünkösdkor első it teni úrvacsora-vételükre emlé
keztek a református és evangélikus felvidékiek - a templomot 
megtöltötték valamennyi felekezet hívei és a helyi önkormány
zat képviselői. Hiszen az elmúlt ötven év alatt sok 
vegyesházasság köttetett reformátusok és katolikusok, magya
rok és németek, pécsváradiak és felvidékiek között. A különb
ségek - úgy tetszik - lassan elmosódnak, egybeolvadnak. 

A h o g y a tiszteletesasszony, Szabó Lászlóné Kiss Mária fo
galmazott, Isten az átkot áldásra fordította, a számkivetés után 
Pécsváradon otthonra találtak az otthonukból elűzött magya
rok. Közülük való a pécsváradi Kodolányi János Általános Is
kola igazgatója, az alsószeli születésű Lőrinczi Albertné Vörös 
Júlia, aki aztán a Felvidékiek Klubjának vezetését is elvállalta: 

- Nagyon kicsi gyermek voltam, amikor - ahogy szüleim 
emlegették - „eljöttünk az utolsó transzporttal". Magára az 
eseményre nem emlékszem, de mindenről tudok, hiszen hosszú 
évekig, évtizedekig csak erről beszéltünk otthon. Láttam, ta
pasztaltam szüleim, a családunk, a felvidékiek megpróbáltatása
it és emberi helytállásukat. 

Jul ika régi családi bibliát őriz, az akkor 84 éves Eszter néni 
hagyatékából. A fontos események sorában, az utolsó oldalon 
tintaceruzával írott sorok tudatják: „1945 Húsvétján jöttek be 
a muszkák. Gondolha tn i , milyen Húsvétunk vót... 1946 április 
28-án hattam e l Alsószelit, kedves szülőföldemet, május 4-én 
értünk Hercegszabarba." 

Tr ianon, majd 1938, a visszacsatolások, majd a területek 
újbóli elvesztése után az 1945-től sorjázó eseményeket így idéz
ték fel a megemlékezők: 1945-ben elkészült a csehszlovák nem
zetállam megteremtésének programja, amit kiegészítettek a 
magyar nemzetiségű lakosság kitelepítésének programjával. A 
szlovákiai magyar kisebbség arra ébredt, hogy a csehszlovák 
állam biztonsága érdekében az etnikai határokat az államhatá
rokig akarják k i to ln i . Vagyis a határmenti kisebbségeket el 
kívánják távolítani. 

1946 február 21-én a magyar nemzetiségűektől megvonták 
a választójogot. 1945 áprilisában közzétették a csehszlovák 
kormány első programját, amelyben a magyar kisebbséget te
szik felelőssé Csehszlovákia felbomlásáért. Ezért a magyarokat 
megfosztják állampolgárságuktól. 1945-ben magyarokat utasí
tanak k i az országból. Elbocsátják a magyar nemzetiségű tisztvi
selőket. 1946-ban, aki szlováknak vallja magát, visszakapja 
állampolgári jogait. 1946 novemberében munkaerő-toborzás 

címén 44.000 dél-szlovákiai magyart deportálnak 
Csehországba, a Szudéta-vidékre. 

1947 február 27-én aláírják a magyar-csehszlovák lakosság
csere-egyezményt. A z első vonatok 1947 április 23-án érkeztek 
Dél-Szlovákiából. Pécsváradra 1946 május 5-én jött az első 
transzporttal 51 család, mintegy 180 fő - a kitelepített néme
tek helyébe. 

Kormánybiztosi körlevelet bocsátottak k i 1946 július 30-án 
valamennyi alispánnak, főispánnak, törvényhatósági jogú város 
polgármesterének „a népcsere zökkenőmentes lebonyolítása" 
érdekében: „Ez az érdeke az áttelepülő magyaroknak is, akik 
akaratukon kívül szakadtak el az ősi rögtől, és keresnek itt új 
életlehetőséget. A z ősi talajból, az ősi gyökerektől való kiszakí-
tás nagy le lk i megrázkódtatását és fájdalmát a fogadtatás mód
ja, az elhelyezés körülménye és a lehető legnagyobb életlehető
ség nyújtása által ke l l csökkentenünk, ez a legnagyobb feladat, 
ami ránk vár." 

A korabeli hangulatjelentésekben olvassuk, hogy a 
pécsváradi járásban a felvidékiek elkülönülnek, mivel szentül 
hiszik, előbb-utóbb visszakerülnek elhagyott lakóhelyükre, a 
Felvidékre. Helyzetüket átmenetinek tekintik. Számolnak azzal 
is, hogy a kitelepített, birtokából kimozdított németség helyze
te is megváltozik, birtokaikat visszakapják, illetve visszatérhet
nek lakóhelyükre. Emiatt nem egy esetben a felvidéki magyar
ság a német lakossággal jó viszonyban él, a németekben nem 
lát ellenséget, sőt sorsában az övéhez hasonlóságot fedezett fel. 

Tudjuk, a kezdeti remények nem valósultak meg. A kite
lepítettek maradtak, ahol voltak. V o l t köztük több olyan csa
lád, amelyik éveken, évtizedeken át készen tartotta a hazaköl
tözéshez a ládákat, amelyik nem használta a német család által 
otthagyott bútort, nem tatarozta a házat. Es ezek a magyar 
családok ma is „hazamennek". Egymás között csak így kérdezik: 
- M i k o r voltatok otthon? M i k o r mentek haza? M i újság van 
otthon? - Még 50 év után is. 

Mégis a felvidékieké volt talán az utolsó olyan csoport, 
amelyik közösségként megnyilvánult, és csak most, fél évszázad 
után mutatta fel kincseit. 1997 október 18-án, Lukács napján 
kiállítás és baráti találkozó hívott össze mintegy 300 felvidékit 
Pécsvárad és Pécs környékéről. Rendezője Pécsvárad Önkor
mányzata, a Fülep Lajos Művelődési Központ és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör, amelyek több helytörténeti kiállítást rendeznek 
másfél évtizede. Egy ilyen alkalommal jegyezte meg a 
hontfüzesgyarmati Molnár Gézáné Bakay Csi l la , hogy volna 
nekik is mit megmutatni. Eveken át érlelődött a terv, amit 
életre segítettek a Felvidéken megrendezett visszaemlékezések 
a kitelepítések 50. évfordulója alkalmával az 1997. és az idei 
évben. 

A Lukács-napi hálaadást a katolikus templomban tartották, 
és a mise után, a templom előtt már megkezdődött a találkozó, 
a nem egyszer fél évszázada nem látott ismerősök között. A 
művelődési házban Andrásfalvy Bertalan szavaival nyílt meg a 
kiállítás, amit a Pécsváradon élő felvidéki családok közül 20-
nak a tagjai adtak össze: a legszemélyesebb holmik, családi 
fényképek a nagyapa traktoráról, cséplőgépéről, a két háború 
közti kulturális egyesületekről tanúskodó csoportképek, iskolai 

23 



tablók, színjátszó-csoportok képei, a régi, mára panelházakkal 
eltüntetett Galánta, Léva utcái - és az elhagyott otthonra ve
tett utolsó pillantás, az elsó' csoportkép a pécsváradi ház udva
rán, az elsó' itteni közös aratás, a szüret. És a viselet, a haszná
lati tárgyak darabjai a Garam vidékéről valamint Mátyusföld 
falvaiból. Virágzó parasztgazdaságok, tevékeny, vállalkozó 
szellemű magyar iparosok, tanítók, tanárok, magyar pedagó
gusképzés, a hitélet megannyi tanúbizonysága került elő, hogy 
együtt felmutassák. 

„Egy letűnt világ emléke ez a kiállítás. Mutatja, hogy viszik 
magukkal a száműzöttek a holmijukat. Egymásra utalt népek 
éltek itt, de beszéltek egymással, megtanulták egymás nyelvét. 
Európa legegységesebb nyelve a magyar, 15 millió ember úgy 
beszél, hogy minden magyar megérti egymást. És ez azért ala
kult így, mert az ország népe mindig keveredett. M i n d i g futott 
egyik végéből a másikba. Hiszen nyugatról, délről nagyhatal
mak próbáltak vele játszani" - mondta többek között megnyi
tójában Andrásfalvy professzor. 

Galánta város és hat felvidéki község, Nagyfödémes, 
Nagymácséd, Alsószeli, Garamszentgyörgy, Hontfüzesgyarmat 
polgármesterei és képviselői jöttek el erre a megemlékezésre, a 
hálaadásra és az emlékestre, bogy elhozzák a szülőföld üzenetét: 
képeket, könyveket, emléktárgyakat. A szülőföld nem felejtet
te el az elűzötteket - mondta az emlékezőknek Noszek Ferenc 
nagymácsédi polgármester. Erről tanúskodnak a Felvidék-szerte 
felállított emlékszobrok, kopjafák, emléktáblák és ünnepségso
rozatok. 

- A m i k o r Nagymácséd hazahívta a kitelepítetteket, a ha
zahívó levélben többek között ez állt: „Ha hazajöttök, ne le
gyen szívetekben gyűlölet". A megbocsátás és a megbékélés 
reménye vezette a Dunától északra maradottakat és a Baranyá
ba került felvidékieket is. 

A m i k o r a kiállítást bontották, annak a húsz családnak a 
tagjai úgy érezték, ezután nem szabad szétválni, együtt ke l l ma
radniuk egyesület formájában. És a Fülep Lajos Művelődési 
Központ emeleti klubja újabb alakulóülésnek volt gazdája, a 
Várbaráti Körből pedig újabb ág sarjadt. Klubvezető lett a 
megemlékezés történeti anyagát összeállító pedagógus, Lőrinczi 
Albertné, a helyi általános iskola igazgatója. 

Első útjuk a Mátyusföldre, Galánta környékére vezetett, ezt 
szervezte meg Mézes Rudolf, a C S E M A D O K Galánta járási 
elnöke: a szervezet egyik tagja, Bartalos Ottmár végigkísérte a 
41 pécsváradit a környék falvain és emlékelyein: Udvardon, 
ahol A n j o u Károly Róbert rendeletére 1309-ben először szólalt 
meg az estéli harangszó. Szentistváni udvarház helyén áll az 
erre emlékeztető kálvária. A z Udva rd község közepén állított 
emlékművön fölemelt kéz, tágra nyílt szem figyelmeztet az el-
hurcoltalcra és deportáltakra: a talapzat kövein Bácsalmás és 
Tótkomlós neve épp úgy olvasható mint Dachaué. Galántán, 
az Esterházy hercegek reneszánsz várkastélyában fogadta a haza
látogatókat Horváth Zoltán, Galánta polgármestere és Hlava t i 
Károly alpolgármester, Noszek Ferenc Nagymácséd, Borovszky 
László Nagyfödémes, Pleva László Alsószeli, Lénárt János 
Felsőszeli polgármestere, valamint Mézes Rudolf, a 
C S E M A D O K Galánta járási elnöke a program megszervezője. 

A kastélymúzeumban régi képeslapokból rendezett kiállítás 
mutatja, milyen kedves kisvárost tettek tönkre itt is az elmúlt 
évtizedek panelépítkezései. A másik, neogótikus Esterházy kas
tély parkjában portrészobor emlékeztet a város nagy fiára, K o 
dály Zoltánra, aki világgá röpítette Galánta nevét. 

Deáki templomában szlovákul és magyarul olvasta fel a pap 
a jó pásztorról szóló evangéliumot, s a hívek mindkét nyelven 
felelték a szertartás szavait. Ennek a különleges templomnak 
románkori kápolnája Szent István adományára emlékeztet, 
hiszen itt találták meg a valószínűleg a deáki plébánia számára 
készült Pray'kódexet, benne a Halotti Beszéddel, első nyelvemlé
künkkel. 

Ahogy itt mondják, „a változás" azaz 1989/90 után lélegez
tek föl kissé a helyi magyar közösségek. O lyan falvak, mint a 
98 százalékban magyarok lakta Nagymácséd, ahol az évforduló
ra múzeumot épített és emlékművet avatott magának a falu. 
Múzeumukban festmény őrzi Mészáros Dávid nagymácsédi 
mártír pap emlékét, akit 1849-ben végeztek k i . A z 1848-as 
honvédsírok és más emlékek nagy becsben állnak az itt élők 
körében. A múzeumban éppen a gyerekeknek a szabadságharc
cal kapcsolatos munkáit állították k i . Nálunk már nem ismert 
gyönyörű zsínórírással készült fogalmazások, szép kiejtéssel, 
plasztikus, tiszta beszéddel előadott hazafias versek. Mindez 
éltetője egy felvidéki kis falunak. 

És éltetője az emlékmű, amelynek egyik ága Csehország, a 
munkára deportáltak, a másik Magyarország, a kitelepítettek 
útja felé mutat. Hosszas hivatalos huzavona után avathatták 
tavaly, és huzavonák árán készültek el a mégis mindenütt fel
állított táblák, oszlopok, kopjafák, Kodály portészobra és Tak
sony vezér szobra a nevét viselő faluban, Galánta mellett. A z 
első magyar cukorgyár városában, Diószegen a temetőben a 
második világháború áldozatainak névsora, Alsószeliben, 
Nagyfödémesen ugyancsak - mind az utóbbi években készült 
el, saját költségen, a falu lakosainak összefogásából. Hogy legalább 
a háborúban elesettek neveit megörökítsék. Meg az a tábla, 
amelynek szlovák nyelvű változatán „az itt éltek, haltak" kife
jezésből az elsőt nem írták oda szlovákul Diószegen. A z 
alsószeli két tábla szövege között is van árnyalatnyi, de sokat 
sejtető eltérés. 

M i n d e n falunak van egy története a hivatalnak ezekkel az 
engedélyeztetésekkel kapcsolatos packázásairól, a hatalom kis
ded játékairól, amelyeket kitartással, furfanggal kezelnek a 
fentiek. A k i k közben magyar nyelvoktatásért, magyar bizonyít
ványokért harcolnak ezekben a napokban is. Vagy infarktust 
kapnak, mint az itt emlegetett nagymácsédi iskolaigazgató
polgármester a találkozásunk után pár nappal. 

Karakteres, markáns egyéniségeket választanak „a változás" 
után ott is a falvak élére. O l y a n embereket, akik képesek 
megfogalmazni és megvédeni falujuk érdekeit. A helyi műve
lődés és annak háza, az iskola, a pedagógusok, a gyerekek látha
tóan fontosabb helyet foglalnak el az ottani falvakban, az ön
kormányzatokban - meg a polgármesterek fejében is. A szel
lemi értékek, a nemes hagyomány, a történelmi múlt is fontos 
a Duna balpartján, Szlovákiában élő magyar közösségek köré
ben. 

Anyaországbeliek azt tudtuk nekik ajánlani, könyveket v i 
szünk, ők pedig jöjjenek, hozzák a gyerekeket, hadd segítsünk 
mi is valamivel a megmaradáshoz. Bontakozóban is van már a 
hivatalos kapcsolatfelvétel Nagymácséd és Pécsvárad között, 
amelynek német és osztrák partnerkapcsolata után időszerű ott 
is körülnézni, ahol mi segíthetünk. Hiszen minden faluban van 
valakinek ismerőse, rokona vagy kedves halottja, ott állnak 
még az apák, nagyapák emelte épületek, üzletek, a szülőház, az 
iskolák és templomok, az emlékműveken pedig ott sorakoztak 
az ismerős nevek. Ugyanazok a márványon, mint az elsárgult 
okleveleken. 
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A HÁZBAN E G Y HÁZ 

Beszélgetés JSIeuwirth Annamáriával, a Néptáncosok Szakmai Házának vezetőjével 

- A napokban azt hallottam Tőled, hogy most egy ideig az 
a filozófiád: „Egy nap-egy doboz"- márami a kicsomagolást 
i l let i . Mos t éppen két nekirugaszkodás között beszélgetünk -
gondolom azt világossá téve, hogy költöztetek. M i t tartalmaz
nak - akár képletesen is fogalmazva - ezek a D O B O Z O K ? 

- Ezek bizony sokmindent. Először is talán a Szakmai Ház 
történetét. Ez a történet tizenhét évvel ezelőtt kezdődött, ami
kor a Magyar Művelődési Intézet módszertani, szakmai, szolgál
tató részlegeként - egyszeri minisztériumi céltámogatással 
megkezdte működését a Néptáncosok Szakmai Háza. 

- Tulajdonképpen abban az időben m i volt az, ami felfedez
tette az igényt egy ilyen jellegű keret és tevékenység létrejötté
re? 

- A megszületés körülményeiben nagy szerepet játszott, 
hogy az 1970-es évek revival népművészeti mozgalmának, a 
táncházmozgalomnak, működési alapját és forrását az M T A 
Zenetudományi Intézetének archívumában levő - a világon 
egyedülállóan gazdag - néptánc és népi hangszeres tudomá
nyos célú gyűjtemény jelentette. A z egymás után alakuló, itt
hon és külföldön újszerűségükkel nagy közönségsikert és sajtó
visszhangot kiváltó zenekarok (mint p l . a Kol inda, Sebő, Víz
öntő vagy Muzsikás együttes), valamint az amatőr 
néptáncmozgalomban tevékenykedő koreográfusok, népzené
szek krit ikusan, élesen követelték a népzenei és néptánc 
archívum hozzáférhetőségének biztosítását. Mindezek után az 
198l-es néptáncos és népzenész konferencia hivatalosan is 
megfogalmazta ezt az igényt. 

- A z akkor i kulturális irányításnál, úgy tűnik, nyitott ka
pukra találtatok. 

- Valóban! Annál is inkább, mert akkoriban ez a népzene
néptánc téma - hogy milyen okokból, tudjuk - , a „támogatott" 
kategóriát élvezte. így aztán 10 millió forintos - mint említet
tem - egyszeri támogatással létrejött a Szakmai Ház. 

- M i l y e n vol t a kezdet, a hőskor? 

- Itt az intézetben, egyetlen szobában négyen kezdtük meg 
a munkát Stoller A n t a l vezetésével: P. Vas János (Panyiga) 
ethnográfus, Vavrinecz András népzenész és én, aki a néptánc
cal foglalkoztam. A z előzőekben már említett okokból az aka
démia archívumában levő - a táncházakban szakmailag hasz
nálható - széki, kalotaszegi, szatmári f i lm és zenei feltévelek 
hangosításával kezdtük, tudni i l l ik a gyűjtéseket néma filmen 
rögzítették. Ezután, majdnem hogy párhuzamosan, kölcsönzés
re, video-lejátszásra alkalmas másolatokat készítettünk. Közben 
persze technikai eszközöket kellett vásárolnunk, melyekkel a 
szolgáltatás biztosítható volt. így aztán létrejött egy komoly 
adatbázis, amely ma már közel 1500 órányi videó-anyagból, 
valamint 300 értékes zenei felvételeket tartalmazó audió kazet
tából áll. 

• - A Szakmai Ház azonban nem csak „adatbázis". 
- Valóban nem. M a már módszertani műhely is. Kiadvá

nyainkat segédanyagként felhasználják az iskolákban, a peda
gógus képzésben, a hangszeres népzenei oktatásban, merítenek 
belőlük a táncegyüttesek, zenekarok. M e g ke l l említenem, 
hogy a közelmúlttól ezek a kiadványok már az I N T E R N E T - e n 
is figyelemmel kísérhetők. 

- Ritkán lehet bekopogni hozzátok úgy, hogy ne lenne ná
latok vendég. 

- Látod, ez az, aminek különösen örülök. Egyre többen 
jönnek hozzánk személyesen is, szakmai tanácsot kérve a népi 
kultúra valamennyi területéről. Munkánkat tekintve külön 
biztató, hogy egyre több pedagógus keres meg minket. így, re
ményeink szerint, felhalmozott értékeink nem csak a szakmá
nak nyújtanak valamit, hanem eljutnak a fiatal és legfiatalabb 
nemzedékhez is - elültetve egy kis magot. 

M i pedig - most hogy volt egy kis kényszerű kitérő az éle
tünkben - visszatérve az Intézet falai közé, gondolkodhatunk 
azon, m i mindent ke l l még elvégeznünk a jövőben - a kicso
magoláson kívül. 

A beszélgetést lejegyezte: Zachar Zsuzsanna 
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BÓKA MÁRIA 

VÁLOGATÁS AZ 1997. DECEMBERBEN - 1998. MÁJUS HÓNAPBAN 
MEGJELENT KÖNYVEKBŐL 
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DERRIDA, Jacques: A másik egy-
nyelvűsége. Pécs, Jelenkor K., 145 
old. 600 Ft (Dianoia) 
Filozófiai értekezés a nyelvészetről. 

KARÁCSON Y András: Bevezetés a 
társadalomelméletbe. Bp, Rejtjel K., 
228 old. 1200 Ft. 
Szöveggyűjtemény. 

KÉP-FENOMÉN-VALÓSÁG. 
(Szerk. Bacsó Béla) 
Bp. Kijárat K., 396 old. 
980 Ft 
Művészetelméleti írások arról, hogy 
mi a kép viszonya a valósághoz az 
irodalomban és a képzőművészetben. 

NIETZSCHE, Friedrich: A vidám 
tudomány. Bp. Holnap K., 339 old. 
960 Ft. 
Aforisztikus gondolatok, tanulmá
nyok az emberi létet meghatározó 
kérdésekről. 

POLÁNYI Károly: A nagy átalakulás. 
Bp. Mészáros Gábor kiad. 375 old. 
970 Ft. 
Az európai világgazdaság kérdései
nek elemzése. 

POPPER, Kari R: A tudományos 
kutatás logikája. Bp. Európa Kvk., 
509 old. 1500 Ft. 

RAWIS, John: Az igazságosság elmé
lete. Bp. Osiris K., 735 old. 1650 
Ft. (Osiris könyvtár. Politikai gon
dolkodók.) 

ROSENZWEIG, Franz: Könyvecske 
az egészséges és a beteg emberi érte
lemről. Bp.Atlantis Kvk., 111 old. 
795 Ft. 

RUSSELL, Bertrand: A hatalom és az 
egyén. Bp. Kossuth Kvk., 139 old. 
890 Ft. 

STÖRIG, Hans Joachim: A filozófia 
világtörténete. Bp.Helikon K., 614 
old. 2280 Ft. (Helikon Universitas. 
Filozófia.) 

IRODAI (».(, 
T K O D . U O M U i n o M Á N Y 

AMACZINÉ BÍRÓ Zsuzsa 
- CSERHALMI Zsuzsa: 
Regények találkozása. Bp. Bereményi 
K., 
277 old. 899 Ft. 
Műelemzések a magyar és a világ
irodalom kiemelkedő alkotásaiból. 

BALASSA Péter: Észjárások és for
mák. 
Elemzések és kritikák újabb pró
zánkról 1978-1984. 

3. kiad. Bp. Korona Nova K., 220 
old. 495 Ft. (Mú'értelmezések) 

BÍRÓ Zoltán: Ady Endre sorsköltészete. 
Bp. Püski K. 170 old. 560 Ft. 

CULLER, Jonathan: Dekonstrukció. 
Elmélet és kritika a strukturalizmus 
után. Bp.Osiris K., 434 old. 1230 Ft 
(Horror metaphysicae) 
A posztmodem filozófiák hatása az 
irodalomtudományra. 

CSÍKVÁRI Gábor: Kalliopé a Mária 
téren. 
Bp. Trezor K. 127 old. 448 Ft. 
Tanulmányok az 1970-es évek ma
gyar regényirodalmáról. 

DARABOS Pál: Hamvas Béla - Egy 
életmű fiziognómiája. Bp.Farkas 
Lőrinc Imre Kvk., II/I. A lényegke-
reső. (1926-1948) 321 old. 990 Ft. 
A Hamvas-monográ/ia első kötete. 

DOMOKOS Mátyás: Hajnali józan
ság. Bp.Kortárs K., 866 old. 850 Ft. 
Tanulmányok, esszék a kortárs 
magyar irodalom kérdéseiről. 

FÁBIÁN Ernő-: Az élet értemé. 
Sepsiszentgyörgy, Trisedes Press K. 
158 old. 580 Ft. 
Tanulmányok a Madách-éíetműről, 
a Tragédia gondolatrendszeréről. 

FERENCZ Győző: A költészet me
chanikája. Bp.Nemzeti Tankvk., 
230 old. 816 Ft. 
A verselemzés új módszertanáról. 

FŰZFA Balázs: Miért szép? Verselem
zések. Celldömölk, Pauz-
Westermann K., 101 old. 490 Ft. 

HELTAI Nándor: „A kecskeméti 
oltóág". Németh László és a hírős 
város... Kecskemét.Kecskeméti La
pok Kft. 159 old. 667 Ft. 

HORVÁTH János: Tanulmányok. 
Debrecen K L T E . Csokonai Könyv
tár 1. köt. 
318 old. 2 köt. 431 old. 900 Ft. 
A magyar irodalom XVl-XX. sz. 
közötti fejlődéstörténete. 

Az irodalom elméletei. (Szerk. 
Thomka Beáta) Pécs, Jelenkor K. 5. 
köt. 
178 old. 720 Ft. 

LÖKÖS István: A Kaptoltól a 
Ludovikáig. Bp. Nemzeti Tankvk. 
148 old. 887 Ft. 
Miroslav Krega írói pályájáról, 
magyar kapcsolatairól. 

MONOSTORI Imre: Próbafúrások. 
Bp.Széphalom Könyvműhely. 228 
old. 580 Ft. (Aranyhal sorozat) 

A '30-as - '40-es évek magyar szel
lemi életének szereplőiről. 

„A működés több, mint a lét". Fodor 
András emlékezete. (Szerk.: Kele
men Lajos, Szeredi Ádám) Bp. Ber
zsenyi Dániel írod. és Művészeti 
Társ. - Kortárs K., 213 old. 500 Ft. 

NAGY Attila Kristóf: Fecseg a mély. 
Bp. Seneca Kvk., 
281 old. 880 Ft. 
Interjúk a hazai irodalmi - és kultu
rális élet ismert személyeivel. 

Az orosz irodalom története a kezde
tektől 1940-ig. 
(Szerk. Zöldehelyi Zsuzsa) Bp. 
Nemzeti Tankvk. 346 old. 1176 
Ft. 

POMOGÁTS Béla: Másik Ma gyaror- , 
szág. Tanulmányok a Nyugat íróiról. 
Bp.Kortárs K., 230 old. 750 Ft. 

POSZLER György: A regény válaszútjai. 
Bp. Korona Nova IC 236 old. 495 Ft. 

SZABÓ B. István: Örkény. 
Bp.Balassi IC, 182 old. 580 Ft. 
(Kortársaink) 
Kismonográfia Örkény Istvánról. 

VASY Géza: Korok, stílusok, irányza
tok. Bp. Korona Nova K. 251 old. 
590 Ft. 
(Metszetek) 
Történeti áttekintés az. európai iro
dalom kezdetétől napjainkig. 

Válogatás a XX. század 
Hymnus értelmezéseiből. 
(Szerk. Csorba Sándor) 
Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, 
154 old. 600 Ft 
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BRASSAI Sámuel emlékezete. 
(Összeáll.: Gazda István) Bp.Tájak -
Korok - Múzeumok Egyesület, 187 
old. 800 Ft. 

BENKE József: Az arabok története. 
Pécs, Alexandra IC, 533 old. 2980 
Ft. 

Casanova szerelmei. 
Bp. Seneca K. 160 old. 880 
Ft.(Családi Könyvtár) 
Kultúrtörténeti írások Casanova 
életéről és a korszakról. 

AZ 1907. évi szabadtanítási kongresz-
szus naplója. (Szerk.: Vörösvári 
Ferenc) Hasonmás kiadás, Bp. -
Pécs, Dialóg Campus K. - Nordex 
Kft. 647 old. 1980 Ft. 
Az 1907-ben Pécsett megtartott 
közművelődési konferencia anyaga. 

FÁBIÁN László: A fájdalom embere. 
Bp.Krátcr Műhely Egyesület. 162 
old. 766 Ft. (Teleszkóp) 
A halálkép értelmezése az emberiség 
kultúrtörténetében, a művészetek 
világában. 

FRIEDELL, Egon: Az újkori kultúra 
története.Bp. Holnap IC 1. köt. 
Reneszánsz és reformáció. Barokk és 
rokokó. 
735 old. 2. köt. Felvilágosodás és 
forradalom. Romantika és liberaliz
mus. Imperializmus és impresszio
nizmus. 986 old. 3200 Ft. 

Könyvek Magyarországon 1996/1997 
(Szerk. Votisky Zsuzsa), Bp. 
MMKE-Osiris K. Typotex 1-2. köt. 
A Magyarországon megjelent és 
jelenleg is kapható könyvek jegyzéke. 

MADAS Edit - MONOK István: A 
könyvkultúra Magyarországon a kez
detektől 1730-ig. 
Bp. Balassi IC 183 old. 800 Ft. 

Magyar tudóslexikon 
A-tól Zs-ig. (Szerk. Nagy Ferenc) 
Bp. Better IC - MTESZ - OMIKK 
1024 old. 5600 Ft. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
almanachja. (Szerk.: Burucs Korné
lia) Bp.MTA. 607 old. 1568 FT. 

SCHULTHEISZ Emil: Az orvoslás • 
kultúrtörténetéből. Piliscsaba - Bp. 
Magyar Tudománytörténeti Intézet. 
Tájak - Korok - Múzeumok Egyesü
let. 323 old. 1100 Ft. 

Szabadidős tevékenységek. Bp.Eötvös 
József Kvk., 414 old. 3920 Ft. 
Oktatási segédanyag a közművelő
dési szakemberképzés szaktanfolya
maihoz. 

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, 
témák az egyetemes és a magyar kultú
rából. 
(Szerk. Pál József, Újvári Edit) 
Bp. Balassi IC 53 l.old. 1450 Ft. 
700 szócikk a művelődéstörténet 
tanulmányozásához. 

A technika krónikája. 
(Összeáll. Félix R. Paturi) 
Bp. Magyar Könyvklub 
680 old. 4590 Ft. 

TÓTH József 
-TRÓCSÁNYI András: 
A magyarság kulturális földrajza. 
Pécs, Pro Pannónia K. 224 old. 
950 Ft. 
(Pannónia Könyvek) 

V A R G A Csaba: 
Szabadságkísérletek az olvasótáborok
tól a népfőiskoláig, a falukísérletektó'l 
a civilegyetemekig. 
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Bp. VI-K. 253 old. 
920 Ft. 

VINCENT, Mary - STRADLING, R. 
A: A spanyol és portugál világ atlasza. 
Bp.Helikon K. — Magyar Könyv
klub. 240 old. 3280 Ft. 

VÖRÖS Károly: Hétköznapok a 
polgári Magyarországon.Bp. M T A . 
Történettudományi Int. 358 old. 
980 Ft. 
(Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok) 
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BÁLVÁNYOS Huba-SÁNTA László: 
Vizuális megismerés, kommunikáció. 
Bp. Balassi K. 125 old. 14 ill. 900 
Ft. 
Oktatási anyag a vizuális kultúra 
tanításához. 

BEKE Lászó: Médium/ 
Elmélet. 
Tanulmányok 1972-1992. Bp. Ba
lassi. K. - B A E Tartóshullám 
lntermedia 306 old. 950 Ft. 
Tanulmányok a kortárs művészet 
esztétikai kérdéseiről. 

BERKES Ildikó - NEMES Károly: A 
japán film világa. Bp.Magyar Filmin
tézet. 369 old. 980 Ft. 

BIKÁCSY Gergely: Bufiuel-napló. 
Bp. Osiris K. 407.old. 980 
Ft.(Osiris könyvtár. Film) 

BOROS Géza: Emlékművek '56-nak. 
Bp. 1956-os Intézet 
280 old. 2400 Ft. 
Adattár és művészettörténeti elemzés 
a hazai és külföldi emlékművek 
számbavételével. 

BURTON, Rosemary -
CAVENDISH, Richárd: 
A világ száz csodája. 
Bp.Magyar Könyvklub, 
240 old. 2800 Ft. 
Műemléki kalauz a legszebb építé
szeti alkotásokról. 

CSEHOV, Mihail: A színészhez. 
Bp. Polgár K. 187 old. 1100 Ft. 
Az orosz színész, rendező írása a 
színészképzés pedagógiájáról. 

DUBY, Georges: A katedrálisok kora. 
Művészet és társadalom 980-1420. 
2. kiad. Bp. Corvina K. 
295 old. 2000 Ft 
(Egyetemi Könyvtár) 

Az építészet története. 
Bp. Nemzeti Tankvk. 259 old. 2408 
Ft. 
1. köt. Őskor. Népi építészet. 

Finta József műhelye. 
(Szerk. Rappai Zsuzsa) 
Bp. Mundus K. 344 old. 
10.827 Ft. 
(Magyar Építőművészet) 

Fotóelméleti szöveggyűj temény. 
(Összeáll.: Bán András, Beke Lász
ló) 
Bp.Enciklopédia K., 274 old. 980 
Ft. 

GYMPEL, Jan: Az építészet története 
az ókortól napjainkig. Bp.Kultúrtrade 
IC, 120 old. 1995 Ft. 

HARTAI László-MUHI Kláta: Moz
góképkultúra és mé
diaismeret 12-18 éveseknek. 
Bp. Korona K. 366 old. 
1405 Ft. 

A kínai festészet elmélete. 
Bp. Argumentum IC 
86 old. 680 Ft. 

KOVÁCS András Bálint -
SZILÁGYI Ákos: Tarkovszkij. 
Bp.Helikon. 
326 old. 1680 Ft. 
(Helikon Universitas) 

Magyar filmográfia. Játékfilmek 1931-
1997. 
(Szerk.: Varga Balázs) 
Bp. Magyar Filmintézet. 
1024 old. 2750 Ft. 

A magyar szádforduló 1896 - 1914. 
Bp.Corvina IC, 1198 old. 4800 Ft. 

Művészeti szótár (Szerk.: Végh Já
nos) Bp.Corvina IC, old. 2500 Ft. 

OKAKURA Kakuzo: Teakönyv. Bp. 
Édesvíz K. 
150 old. 990 Ft. 
A japán művészetről, a keleti filozó
fiáról. 

Szerep és alkotás. Női szerepek a 
társadalomban és az alkotóművészet-
ben. Bp.Csokonai K., 313old. 880 
Ft. 

SZIRTES Ádám: Életünk, életem. 
Bp.Kijárat IC, 163 old. 796 Ft. 
A Kossuth-díjas színész önéletrajzi 
visszaemlékezése. 

Thália & musica. Magyar Színház és 
Zeneművészeti Almanach 1998. 
Bp.Magister Ed. 328 old. 1650 Ft. 

VIDOVSZKY László -WEBER Kris
tóf: 
Beszélgetések a zenéről. 
Pécs, Jelenkor K. 156 old. 880 Ft. 
(Ars Longva sorozat) 

Zenei antológia a szolfézs és a zenetör
ténet anyagában. 
(Szerk: Kerényi Eszter) 
Bp. Nemzeti Tankvk. 
466 old. 3063 Ft. 

:-.T.PKAJZ 

BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendári
um. 
Bp. Mandola IC 
Jeles napok, ünnepek, művészettörté
neti, néprajzi, vallási vonatkozásairól. 

B E R E C Z András: Bú hozza, kedv 
hordozza... Bp.Jel IC, old. 249 old. 
l.köt. 1180 Ft. 
Vallomások, párbeszédek, képek a 
hagyományos dalolásról, éneklésről. 

A magyar nép és nemzetiségeinek 
tánchagyománya. 
(Szerk.Felföldi László, Pesovár Er
nő) 
Bp.Planétás IC 496 old. 2590 Ft. 

Tanulmányok a magyarországi bolgár, 
görög, lengyel, örmény, ruszin nemze
tiség néprajzából. 
(Szerk.: Eperjessy Ernő) 
Horpács, Mikszáth K., 243 old. 
790 Ft. 

Tárgyalkotó népművészet. 
(Szerk.: Bellon Tibor, Fügedi Márta, 
Szilágyi Miklós) 
Bp. Planétás IC 431 old. 2900 Ft. 
(Jelenlévő múlt) 
Szöveggyűj temény 

Válogatás a magyarországi nemzetisé
gek néprajzi köteteiből. (Szerk.: Kiss 
Márta) Horpács, Mikszáth IC, 235 
old. 894 Ft. 

VOIGT Vilmos: Irodalom és nép 
északon. Bp.Universitas IC, 207 old. 
720 Ft. 
Áttekintés a finnugor folklórról, a 
finnugor nyelvi rokonságról. 
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BLACK, Max: A nyelv labirintusa. 
Bp. Holnap IC 176 old. 1600 Ft 
(Holnap kiadó felsőoktatási tan
könyvsorozata) 

É. KISS Katalin, t-KIEFER Ferenc 
- SIPTÁR Péter: Új magyar nyelvtan. 
Bp. Osiris K. 409 old. 1850 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 

A kognitív szemlélet és a nyelv kuta
tása. 
(Szerk. Pléh Csaba, Győri Miklós) 
Bp. Pólya IC 286 old. 750 Ft. 
Tudományos elméletek a nyelvi 
rendszer megértéséhez. 

A magyar nyelv történeti nyelvtana. 
Mutató. (Szerk.: Balázs Judit, 
ZcIIiger Erzsébet)Bp. Akad.IC 60 
old. 670 Ft 

Nyelvünk és kultúránk. 
(Szerk. Beke György) 
Bp. Magyar Nyelv és Kultúra Nem
zetközi társaság - Anyanyelvi 
Konferncia 
133 old. 255 Ft. 

SEBŐK László: Határokon túli ma
gyat helység névtár szótár. 
Bp. Teleki László Alapítvány 
353 old. 2000 Ft. 

SKUTNABB - KANGAS.Tove: 
Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Bp. 
Teleki László 
Alapítvány, 93 old. 390 Ft. 
(Kisebbségi Adattár) 
Pedagógia 

BÉNYEI Miklós: Helytörténet, iskola, 
könyvtár. Bp.OPKM, 112 old. 336 
Ft. 

Az iskola szociálpszichológiai jelen
ségvilága. (Összeáll.: Mészáros 
Aranka) 
Bp.ELTE, Eötvös K., 443 old. 1550 
Ft. 

SZENTIRMAI László: Nevelés kézzel
bábbal. 
Bp. Nemzeti Tankvk. 218 old + 8 t. 
1344 Ft. 
Tankönyv a NAT-hoz kapcsolódó 
művészeti neveléshez. 

POLITIKA, POLITOLÓGIA 

BALÁZS Zoltán: Modern hatalom
elméletek. 
Bp. Korona IC 
310 old. 1250 Ft. 

BAYER József: A politikai gondolko
dás története. 
Bp. Osiris K. 
420 old. 2280 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 

DIÓSZEGI István: A hatalmi politika 
másfél évszázada 1789-1939. Bp. 
História - M T A Történettud. Int. 
(História Könyvtár. Monográfiák) 
477 old. 1882 Ft. 

Es mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok 
az államról a 20. sz. elején. (Szerk.: 
Gombár Csaba, Hankiss Elemér, 
Lengyel László) Bp.Korridor IC, 
380 old. 1800 Ft. (Korridor köte
tek) 

Évkönyv, 5. Bp.l956-os Intézet. 399 
old. 1500 Ft. 
Az 1956-os magyar forradalom a 
világpolitikában c. nemzetközi konfe
rencia előadásainak anyaga. 

INOTAI András: Útközben. 
Bp.Belvárosi Kvk., 225 old.980 Ft. 
Tanulmányok az Európai Unió és 
Magyarország kapcsolatáról, az 
integráció problematikájáról. 

KORZENSZKY Richárd: Páternosz
ter. Bp.Szemimpex IC, 373 old. 
1624 Ft. 
Naplójegyzet az 1992-94 közli idő
szak egyház- és művelődéspolitikájá
ról. 

KÖRÖSÉNYI András: 
A magyar politikai rendszer. 
Bp. Osiris K. 391 old. 2280 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 

Politikai antropológia. (Szerk.: 
Zentai Violetta) Bp.Osiris K., 218 
old. 1450 Ft. (Szemeszter) 
A politika és a kultúra sajátos kap
csolatrendszerének vizsgálata. 

Rendszerváltás és tátsadalomkritika. 
Tanulmányok a kelet-európai átala
kulás történetéből. 
(Szerk.: Krausz Tamás) Bp. Napvi
lág K. 316 old. 1750 Ft. 
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ROBOTOS Imre: Pengeváltás. 
Nagyvárad Literátor Kvk. 279 old. 
1000 Ft. 
Visszaemlékezések az erdélyi ma
gyarságot érintő sorskérdésekről. 

SÁRKÖZY Tamás: 
Rendszerváltozás és a privatizáció 
joga. Bp.MTA. 294 old. 730 Ft. 
(Magyarország az ezredfordulón.) 

Szövegvalóság. 
írások a szimbolikus és diszkurzív 
politikáról. 
(Szerk.: Szabó Márton) 
Bp. Scientia Humana - Társaság 
344 old. 710 Ft. 
A politika nyelvezetéről, nemzeti 
ünnepeink rítusairól, sajtójáról. 

TILKOVSZKY Lóránt: 
Nemzetiségi politika a 20. században. 
Bp. Csokonai K. 285 old. 850 Ft. 
(Történelmi Kézikönyv-tár) 

P:: ' / i ( í ioi 1 i . \ 

CARVER, Charles S.-SCHEIER, 
Michael F.: Személyiségpszichológia. 
Bp. Osiris K. 582 old. 2880 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 

FREUD titokzatos tárgya. Pszichoa
nalízis és női szexualitás. (Szerk.: 
Csabai Márta, Erős Ferenc) Bp. Új 
Mandátum Kvk., 299 old. 1200 Ft. 

GOLEMAN, Dániel: Érzelmi intelli
gencia. Bp.Háttér K., 453 old. 1200 
Ft. 
Az értelemmel szemben az érzelem 
elsőségének bizonyítása. 

]UNG, Carl Gustav alapfogalmainak 
lexikona. Bp. Kossuth K. 1. köt. 
990 Ft. 

JUNG, Carl Gustav: Gondolatok a 
szenvedésről és a gyógyításról. Bp. 
Kossuth K. 117 old. 748 Ft. 

Pszichológia. 
Bp. Osiris. 677 old. 2850 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 
Kézikönyv a pszichológia tudomá
nyának összefoglalására. 

Szociálpszichológia Európai szemszög
ből. (Szerk.: Miles Hewstone, 
Wolfgang Stroebe) 2. kiad. 
Bp.Közgazd. és Jogi Kvk., 593 old. 
3920 Ft. 

Szociálpszichológia. Szöveggyűj te
mény. (Vál.: Lengyel Zsuzsanna) 
Bp.Osiris K., 532 old. 2480 Ft. 

x: iü i oca.'\. 
: - / O C I O Í ; U \ I I . S 

BAUDRILLARD, Jean: Amerika. 
Bp.Magvető Kvk., 161 old. 880 Ft. 
(Lassuló idő) 
A posztmodem francia filozófus 
„provokatív" megfigyelései Amerikáról. 

BÖZÖDI György: Székely bánja. 
Marosvásárhely, Menter K., 312 
old. 998 Ft. 
Szociográfiai tanulmányok a székely-
ségről. 

DESSEWFFY Tibor: Kedélyes labirin
tus. Bp.Új Mandátum Kvk., 285 old. 
980 Ft. 
Napjaink új társadalmi és kulturális 
jelenségeiről, a kultúrafogyasztást 
modellekről. 

FEATHERSTON, Mike -
HEPWOTRH, Mike - TURNER, 
Bryan S: A test. Társadalmi fejlődés 
és kulturális teória. Bp.Jószöveg Mű
hely K., 105 old. 798 Ft. 

IVÁNYI Gábor: Hajléktalanok. 
Bp.Sík K., 369 old. 980 Ft. 
(Magyarország felfedezése) 

KALLA Éva - SOPRONI Ágnes: 
írják le a sóhajomat. Milyen lehet 
cigánynak lenni? 
Interjúk. Bp. Magvető Kvk., 403 
old. 790 Ft. 

MAGYARI Beck István: Kreatológiai 
vázlatok. Bp.Aula K., 212 old. 2312 
Ft. 
A kreativitás folyamatának, mint a 
jövő új tudományágának vizsgálata. 

POKOL Béla: Szociológiaelmélet. Bp. 
Felsőoktatási Koordinációs Iroda. 
542 old. 1990 Ft. 

Tátsadalmi és területi folyamatok az 
1990-es évek Magyarországán. 
(Szerk.: Kárpáti Zoltán) Bp. M T A 
Társadalmi Konfliktusok Kuta
tóközpontja. 297 old. 750 Ft. 

A társadalmi rétegződés 
komponensei. (Szerk.: Angelusz 
Róbert) Bp.Új Mandátum 471 old. 
1200 Ft. (Nagyítás. Szociológiai 
könyvek) 

l O l f l 1-M-I.I.M 

ARMSTRONG, Katen: Jeruzsálem. 
Egy város - három vallás. Bp. Euró
pa Kvk., 574 old. 1500 Ft. 

BERTÉNYI Iván: Szent István és 
öröksége. Magyarország története az 
államalapítástól a rendiség kialakulá
sáig (1000-1400) Bp. Kultúrtrade IC, 
213 old. 795 Ft. (Tudomány -
Egyetem) 

CZETTLER Antal: Teleki Pál és a 
magyar külpolitika 1939-1941. Bp. 
Magvető IC, 369 old. 1290 Ft. 
(Lassuló idő) 

CSORBA Csaba: Árpád népe. Bp. 
Kultúrtrade K., 193 old. 795 Ft. 
(Tudomány - Egyetem. Magyar 
történelem) 

Diktátorok, diktatúrák. 

Bp. Napvilág IC 124 old. 550 Ft. 
(Akik nyomot hagytak a 20. száza
don) 

DÜMMERTH Dezső: Az Árpádok és 
a magyar szent-kultusz kialakulása. 
Bp. Unió Kvk., 177 old. 848 Ft. 

FEJTŐ Ferenc: II. József. Bp. 
Atlantisz K., 403 old. 1295 Ft. 
(Circus Maximus) 
FEJTŐ Ferenc: Rekviem egy hajdan
volt birodalomért. Ausztria-
Magyarország szétrombolása. Bp. 
Atlantisz Kvk., 442 old. 1295 Ft. 
(Circus Maximus) 

GERŐ András - PETŐ Iván: Befeje
zetlen szocializmus. 
Képek a Kádár korszakból. 
Hn. Tegnap és Ma Alapítvány 
140 old. 3950 Ft. 

GOSZTONYI Péter: Budapest lán
gokban. 1944-1945. 
Bp. Móra Kvk. 188 old. 1198 Ft. 

KAHLER Frigyes - M. KISS Sándor: 
Kinek a forradalma? Bp. Püski K. -
Kortárs Kvk., 348 old. 1200 Ft. 
Monografikus szerkesztés 1956 
történelmének áttekintéséről. 

KOHL, Helmut: Németország egysé
gét akartam. 
Bp. Zrínyi IC 292 old. 1450 Ft. 
Interjúk, visszaemlékezések, doku
mentumok az újraegyesítés esemé
nyéről. 

KRISTÓ Gyula: A magyar nemzet 
megszületése. Bp. 
Kossuth Kvk. 210 old. 990 Ft. 

LÁSZLÓ Gyula: A honfoglal o ma
gyar nép élete. Bp. Püski K., 
384+50 old. 1120 Ft. 

LENDVAI L. Ferenc: Közép-Európai 
koncepciók. Bp. Áron K., 308 old. 
860 Ft. (Tények és érvek) 

NEMESKÜRTY István: Búcsúpillan
tás. A magyar királyság és kormány
zója 1920-1944. Bp. Szabad Tér IC, 
310 old. 980 Ft. 

ORMOS Mária: Magyarország a két 
világháború között. Debrecen. Cso
konai IC 
324 old. 850 Ft. 
(Történelmi kézikönyvtár) 

PUSZTASZERI László: Habsburg 
Ottó élete és kora. Bp. Nap K., 201 
old. 1295 Ft. 

REMNICK, Dávid: Lenin sírja. A 
Szovjet birodalom végnapjai. Bp. 
Európa Kvk. 
893 old. 2300 Ft. 

Római tötténelem. 
Szöveggyűjtemény. 

(Szerk.Borbély László) Bp. Osiris K. 
521 old. 2200 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 

Szembesülve a náci múlttal. 
(Szerk. Michael Burleigh) 
Debrecen, Hajjá & Fiai Kvk. 
287 old. 1590 Ft. 

Szfinx. A történelem rejtélyei. Bp. 
Officina Nova K., 231 old. 1890 Ft. 

SZKRINNYIKOV, Ruszlán: Az orosz 
birodalom születése. Bp. Maecenas 
Kvk., 324 old. 1480 Ft. 

SZOLZSENYICIN, Alexandr: Az 
„orosz kérdés" a XX. sz. végén. Bp. 
Európa Kvk., 376 old. 950 Ft. 

SZŰCS Jenő: A magyar nemzeti tudat 
kialakulása. 
Bp.-Szeged. Balassi IC - JATE -
Osiris K. (Szűcs Jenő művei) 
454 old. 980 Ft. 

Történetek a fogságból. Hatvan szé
kely hadifogoly. (Szerk.: Ferencz 
Imre) Csíkszereda, Státus Kvk., 307 
old. 690 Ft. 
A szovjet hadifogságból hazatértek 
visszaemlékezései. 

UNGVÁRY Krisztián: Bud apest 
ostroma. (1944-45) 
Bp. Corvina IC 331 old. 2500 Ft. 

V A U .v; 
Buddhista lexikon. (Szerk.: Hetényi 
Ernő) Bp. Triviuin IC, 310 old. 
2990 Ft. 

Az egyház mozgástereiről a mai Ma
gyarországon. 
(Szerk.Horányi Özséb) 
Bp. Vigília, 359 old. 980 Ft. 
(Egyház-társadalom) 
Szociológiai vizsgálat eredményei a 
katolikus egyház mai helyzetéről. 

GERGELY Jenő: A katolikus egyház 
története Magyarországon. 1919-1945. 
Bp. E L T E - Újkor Magyar Tört. 
Tanszék. 
400 old. 1500 Ft. 

MOLNÁR Tamás: Az egyház. Évszá
zadok zarándoklása. Bp. Szent István 
Társulat. 233 old. 800 Ft. 
Tanulmányok a katolikus egyház 
jövőjéről. 

SCHÖNBORN, Christoph: Krisztus 
ikonja. Bp. Holnap K., 213 + 13 
old. 1250 Ft. 
A Krisztus-kép művészeti, eszmetör
téneti elemzése. 

a 
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N É P M Ű V É S Z E T I E S E M É N Y N A P T Á R 
1998. június-július 

Fesztiválok 

június 3. S O K S Z Í N Ű H A G Y O M Á N Y O K 
N E M Z E T K Ö Z I N É P T Á N C F E S Z T I V Á L 
Békéscsaba 
Inf.: T e l : 66 /442422 ; Fax: 66/445-765 

június 12-15. X . A G R I A NEMZETKÖZI N É P T Á N C T A L Á L K O Z Ó 
Eger 
In f : T e l : 36/311-954; Fax: 36/312-545 

június 25-28. I. O R S Z Á G O S M A G Y A R O R S Z Á G I 
N É P T Á N C F E S Z T I V Á L 
(1948-1998) 
50. J U B I L E U M I É V F O R D U L Ó J A 
G y u l a 
Inf.: 66/463-544; Fax: 66/463-806 

július 4-5. V I I I . N E M Z E T K Ö Z I N É P T Á N C ÉS NÉPZENEI 
F E S Z T I V Á L 
N E M Z E T K Ö Z I K É Z M Ű V E S V Á S Á R ÉS 
B E M U T A T Ó 
Győr 
In f : T e l . : 96/326-522; Fax: 96/326-731 

július 7-11. „ A R A N Y K A G Y L Ó " 
N E M Z E T K Ö Z I F O L K L Ó R F E S Z T I V Á L 
Siófok 
In f : T e l . : 84/311-020; Fax: 84/311-316 

július 8-12. I V . N E M Z E T K Ö Z I N É P T Á N C F E S Z T I V Á L 
Pécs 
Inf.: T e l / F a x : 72/310-783 

július 23-30. I V . N E M Z E T K Ö Z I C I G Á N Y T Á N C F E S Z T I V Á L 
Sátoraljaújhely 
In f : T e l . : 47/321-211 

július 24- aug . l . X V I I I . S Z E G E D I NEMZETKÖZI 
N É P T Á N C F E S Z T I V Á L 
Szeged 
Inf.: T e l : 62/479-506 

július 27- aug.2. VI I I . C S Á N G Ó F E S Z T I V Á L 
E U R Ó P A I K I S E B B S É G E K 
F O L K L Ó R F E S Z T I V Á L J A 

Jászberény 
In f : Tel . /Fax: 57/411-294 

július 30- aug 3. III. N Ó G R Á D I F O L K L Ó R F E S Z T I V Á L 
Salgótarján 
Inf.: T e l . : 32/311-760; Fax: 32/311-367 

Táborok 

július 8-16. X I I . H A R A N G O D I K I S T É K A T Á B O R 
Nagykálló-Harangod 
Inf.: T e l . : 42/263-141; Fax: 42/263-173 

július 13-19. K Ü K Ü L L Ő M E N T I N É P Z E N E - N É P T Á N C T Á B O R 
Magyarlapád (Erdély) 
In f : T e l . : 117-5928; Fax: 266-9345 

július 18-26. X V I . T É K A T Á B O R 
Nagykálló-Harangod 
Inf.: T e l . : 42/263-141; Fax: 42/263-173 

július 20-26. N E M Z E T K Ö Z I F A F A R A G Ó T Á B O R ÉS 
II. NEMZETKÖZI H I M Z Ő T Á B O R 

Békéscsaba 
Inf.: T e l : 66/442-122; Fax: 66/445-765 

július 25- aug.2. N E M Z E T K Ö Z I T Á N C H Á Z ÉS Z E N É S Z T Á B O R 
Jászberény 
In f : T e l . : 57/411-294 

augusztus 2-9. C S Á N G Ó T Á B O R M O L D V Á B A N 
Külsó'rekecsin (Románia) 
Inf.: T e l . : 23/422-019 

augusztus 2-9. K A L O T A S Z E G I N É P Z E N E - N É P T Á N C T Á B O R 
Kalotaszentkirály (Erdély) 
In f : T e l : 117-5928; Fax 266-9345 

augusztus 9-16. M E Z Ő S É G I N É P Z E N E - N É P T Á N C T Á B O R 
Válaszút (Erdély) 
Inf.: T e l . : 117-5928; Fax 266-9345 

KÖZLEMÉNYEK 

A z E N C C (Kulturális Központok Európai Hálózata) felajánlja, hogy művelődési házak dolgozói számára segít kiválasztani tapasztalatszerzés 
céljából meglátogatható, vagy művelődésszervező-cserére vállalkozó művelődési házakat más európai országokban. A részletekkel kapcsolatban a 
két művelődési háznak ke l l megegyeznie. A n g o l , vagy a célország nyelvének ismerete szükséges. Érdeklődni angolul, franciául (vagy flamandul) 
a következő címen lehet: M r . Ivo Peeters E N C C Secretary Sainctelettesquare 19, 1 000 Brussels Belgium T e l : (32 2) 422 0011 (32 2) 201 1707 
fax: (32 2) 201 0719 e-mail: ccfevecc@ecna.org 

* 
Intézetünkhöz megérkezett a Fernuniversitát Hagen (Hagen-i Távoktatási Egyetem) „Ziffpapiere" c. sorozatának két kötete. 

A z első kötet témája a felsőoktatási tanácsadás számítógépen (német nyelven). A második kötet tájékoztató a diplomák európai 
elismertetéséről, különös tekintettel a távoktatásban szerzett diplomákra (angol nyelven). A tájékoztató első része a diplomáknak 
a Európai Unióban történő elismertetéséről szól. A második rész az elismertetés konkrét folyamatát írja le, címek és nevek 
megadásával. A harmadik rész a diploma kelet-európai elismertetését részletezi. A tájékoztatók megtalálhatók a Magyar 
Művelődési Intézet Nemzetközi Csoportján. 

mailto:ccfevecc@ecna.org

