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Elôszó

2009. az Anyanyelvünk Éve. „A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes 
mienk.” (Kazinczy Ferenc) Tehát 2009. – egy évnyi ünnep. Árulkodni készül róla 
folyóiratunk minden száma.

„És hazám volt a szó, s hazám volt/ a nép, mely magyarul beszél,/ a nép, az 
óriási állat,/ mely e fekete földön él;/ amit mondtam, a nyelvén mondtam,/ 
erőm az ő ereje lett,/ sorsát magamba építettem, sorsa magába épített.” (Szabó 
Lőrinc: A sokféle hazáról)

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, 
írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges 
valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, 
vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.” (Kosztolányi 
Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről).

„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az 
atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk 
is ez történt. 
A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; 

hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó 
teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb 
ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.” (Tamási Áron)

„Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy 
haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől. 
Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más 

vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. 
Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. 
Itt a lelket kell kitenni.” (Illyés Gyula: Ki a magyar?) 

És Arany János:
„Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása 

könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesebb erek, csatornák, 
melyeken a fa éltető nedve kereng.” (Arany János) 

Mátyus Aliz
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Gondolatok az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyű-
lése után 
1. „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.” 
Változnak az idők, és velük változunk mi is. Ez a 
korábbi változatában I. Lothar frank császárnak tu-
lajdonított évezredes szentencia a maga mély igaz-
ságtartalmával mindig és mindenhol időszerű, de 
napjaink nyelvhasználatát – benne a magunkét is 
–, továbbá a nyelvhasználatról alkotott ítéletünket 
illetően különösen az. Nem csoda, hiszen 2004 első 
felétől, pontosabban május elsejétől kezdve – azaz 
már csaknem fél évtized óta – történeti léptékű, 
korszakos átalakulás tanúi és részesei lettünk: be-
léptünk az Európai Unióba. Természetesen korsza-
kos ez a változás gazdasági szempontból is – sőt 
talán ez a legfőbb szempont –, de korszakos nyelvi-
kulturális tekintetben is. Mindenekelőtt: nyelvünk, 
a magyar nyelv egy csapásra óriási módon felérté-
kelődött azáltal, hogy az EU hivatalos nyelve lett! 
Ennek mindenki, minden magyar nyelvész és – ha 
már a „Szín – Közösségi Művelődés” olvasóihoz 
szólok, ezt sem hagyhatom említés nélkül – min-
den magyar népművelő is csak örülhet. Ami engem 
illet, bátran mondhatom, hogy anyanyelvünknek 
az EU  hivatalos nyelvévé válása már eddig is sok 
örömet és sok elismerést hozott a  számunkra, ma-
gyarok számára. (Ha csupán arra gondolok, hogy 
már EU-tagságunk alig fél évtizede óta  számos, a 
korábbinál érzékelhetően több magyar író, alkotó-
művész és jeles tudós kapott és kap sorozatosan 
értékes nemzetközi díjat, elismerést, kitüntetést, 

már igazolva látom optimizmusomat.) Másrészt 
ellenben abban is biztosak lehetünk, hiszen a té-
nyek már most is ezt mutatják, hogy a sokak által 
már eddig is túlzottnak érzett idegen hatás még to-
vább erősödik, akár  meg is  többszöröződik, s ez a 
nyelvműveléssel, anyanyelvápolással is foglalkozó 
nyelvészek számára új kihívást és sok-sok új fel-
adatot jelent majd.

2. Lehet, hogy e ponthoz érve olvasóim egy ré-
sze arra gondol, éppen azért foglalkozom olyan  
hangsúlyosan pont e témával, mert nyelvünket  
mostantól, azazhogy EU-tagságunk kezdetétől 
fogva valamiféle végveszély fenyegeti, s betelje-
sedni látszik Johann Gottfried Herdernek, a neves 
német esztétának és filozófusnak 1791-i gyászos 
jóslata, amely szerint „A mások közé ékelt kisszámú 
magyaroknak századok múltán talán majd a nyelvét 
sem lehet fölfedezni”? Hiszen az tagadhatatlan, hogy 
annak idején óriási visszhangot keltett ez a jóslat; 
olyannyira, hogy attól kezdve a nemzethalál gon-
dolata számtalanszor felbukkant az irodalomban 
is és a politikai közéletben is. Talán elég, ha most 
csupán Vörösmarty Szózatára utalok (megtartva a 
költő helyesírását):

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,/ Népek veszik körűl,/ S 
az ember millióinak/ Szemében gyászköny űl.” De utal-
hatnék Kölcseyre és még másokra is.

Nem. Nem ezért kell most, az EU-csatlakozás 
után e témával foglalkoznunk. Ezt a nemzetet s ezt 
a nyelvet semmiféle halál, semmiféle kihalás nem 

Az ANYANYELVÁPOLÁS hELYzETE 
NAPJAINKbAN
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fenyegeti, s naivitás volna ilyet még feltételezni is. 
Az igaz, hogy most is vannak olyan népek, amelyek 
a felszívódás, a népek tengerében való elmerülés 
stádiumában, s olyan nyelvek, amelyek a kihalás 
küszöbén, illetve állapotában vannak, de ez nem új 
jelenség, nem új felismerés. Évtizedek óta tudjuk, 
hogy amióta az egységesítő folyamatok felerősödtek 
a globalizáció következtében, azóta a nyelvek szá-
ma már nemhogy nem nő, mint tette 500 vagy 1000 
évvel ezelőtt, hanem nagyjából az ipari forradalom, 
a gyáripar kialakulása, tehát a 19. század eleje óta 
már csökken, s ez a csökkenés a technika hatalmas 
arányú fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb 
ütemű, egyre drasztikusabb. Ma több mint hatezer 
nyelvet tartunk nyilván, de e nyelvek közül legalább 
ötezer már halódik, s a kutatók szerint a 21. század 
végére nagy részük el is tűnik a nyelvek palettájáról. 
A Fodor István szerkesztette hatalmas könyv a világ 
nyelveiről még kb. 800 indián nyelvet sorol fel s osz-
tályoz törzsek és alcsoportok szerint, de olyan, ame-
lyet legalább 100 000 ember ismer és használ, leg-
feljebb tíz-húsz van köztük: a kecsua, főleg Peruban, 
ahol hivatalos nyelvnek számít a spanyol mellett, 
s vagy 8 millióan beszélik; a guareni, amelyet Para-
guayban, Boliviában, Braziliában és Argentinában  
mintegy 3 millió ember beszél; a maja nyelvtörzs, 
amelynek két változatát is anyanyelvként használja 
7-800 000 ember Guatemalában és Mexikóban (kicse 
és jukaték, utóbbi a Yucatan-félszigeten, már a neve 
is árulkodik), s aztán még úgy egy tucat nyelv,  
egyre csökkenő számban, de az indián nyelvek 
több mint 95 %-a  a maga 10 000, 1000 vagy 100, 
esetleg 5-10 beszélőjével már lényegében kiveszett-
nek számít. 2000-ben Oxfordban megjelent „Elhaló 
hangok” (Vanishing voices) címmel egy megren-
dítő könyv, angolul; benne számos olyan fénykép 
látható, amely egy-egy nyelv utolsó beszélőjét 
örökíti meg az utókornak, pl. az indián sziú nyelv-
család egyik ágának, a katauba sziúnak az utolsó 
beszélőjét is az USA Dél-Virginia államából. Van-
nak ilyen kihalt nyelvek a finnugor, illetve az uráli 
nyelvcsaládban is, pl. a kamassz szamojéd, amely a 
nyelvcsalád szamojéd ágába tartozik, s amelynek 
szintén ismerjük utolsó beszélőjét is (± 1989, K. Z. 
Plotnyikova asszony, a Szaján-hegységben, Közép-
Szibériában, lásd Fodor: A világ nyelvei és nyelv-
családjai, 2003.), és rokon nyelveink közül ilyen a 
vót nyelv is, de a magyar nem tartozik ezek közé. 
A mi nyelvünket, amely a világ nyelvei közül az e 
nyelvet anyanyelvükként beszélők száma alapján 
az első ötven közé tartozik, évezredes írásos kul-
túrája alapján pedig még ennél is előkelőbb hely 
illeti meg, ilyen veszély egyáltalán nem fenyegeti.  

Csakhogy most, azaz immár ötödfél év óta új hely-
zetben vagyunk, s végig kell gondolnunk ennek az 
új helyzetnek a hatását, következményeit. 

3. Mindenekelőtt talán azt érdemes röviden 
megvizsgálnunk, hogy is szolgál bennünket nap-
jainkban anyanyelvünk! Lássuk csak!

Helyesírás. Nem nehéz belátni annak a nézetnek 
a helytálló voltát, hogy a helyesírási közműveltség 
állapota többé-kevésbé jól tükrözi egészében vett 
anyanyelvi műveltségünk állapotát is. Vannak 
ugyan olyan hangok is, hogy a helyesírással vol-
taképpen nem is érdemes törődni, hiszen annak 
a kommunikáció hatékonysága szempontjából lé-
nyegében semmi szerepe sincs – ez persze koránt 
sincs így! –, de mivel a központilag szabályozott, 
egységes helyesírást a legtöbb ország, a legtöbb 
nemzet nagyon is fontosnak, főbb szabályainak 
az iskolában való megtanítását nagyon is szüksé-
gesnek tartja, ezzel kezdem dióhéjba sűrített átte-
kintésemet.  Ennek sommája: napjaink helyesírási 
közműveltsége eléggé kiábrándító. Amikor ezt 
megállapítom, nem az egyének, a magánemberek 
írására gondolok – eszem ágában sincs abba bele-
szólni, hogy ki hogyan ír, mennyire igazodik el a 
mindenkori helyesírási szabályok között –, hanem 
arra, hogy a könyvek, újságok, reklám- és egyéb 
célú kiadványok helyesírása milyen. Hogy van 
egységes helyesírási szabályzatunk – sőt, éppen 
most van megújulóban; zajlik is a vita arról, hogy 
szükséges-e már a változtatás, vagy még nyugod-
tan várhatunk vele újabb egy-két évtizedet –, az 
hál’istennek azért megmutatkozik az írásgyakor-
latban, de helyesírásunk színvonalával egyáltalán 
nem lehetünk megelégedve.  Még a legnagyobb, 
legrangosabb országos napilapokban is sokkal 
több helyesírási hibára bukkanunk, mint húsz 
vagy harminc évvel ezelőtt, s ehhez még csatla-
koznak azok a hibák is, amelyeket a számítógép 
ördöge csempész bele a szövegekbe. Ilyenek pl. a 
hibás elválasztások, mivel a számítógépes progra-
mok, bármily jók is, nem tudnak eligazítást adni 
abban, hogy adott esetben a me-gint és a meg-int  
elválasztási forma közül melyik a helyénvaló, és 
ilyenek a nagy kezdőbetűk használatának kü-
lönböző esetei is. A számítógép nagy áldás, de a 
korrektori munkát nem teszi fölöslegessé, nélkü-
lözhetővé.

Hangképzés, kiejtés, beszéd. Az egykori, pártálla-
mi „betűejtés” (tud-juk, megmond-ják) már a múlté, 
s ennek csak örülhetünk, de a nyökögés (én úgy 
ööö gondolom, hogy ööö ebben a eee nehéz  kér-
désben nem szabad eee . . . ööö elhamarkodottan 
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döntenünk stb.) meg az egyre nagyobb fokú hada-
rás, főleg, ha még henye artikulációval is párosul,  
jelentősen csökkenti az élőbeszéd erejét. Továbbá 
csökkenti az a mindinkább terjedő hangsúlycsúsz-
tatás is, amelynek nyomán a kérdőszó hangsúlya 
a mellette levő szóra kerül át (pl. hány órakor kez-
dődik az előadás?). Egészében véve azonban úgy 
ítélem, nem annyira magával a beszéddel, hanem 
inkább a stílussal van baj, de erről még majd külön 
is ejtek pár szót.

Szóalkotás, szóhasználat. E tekintetben örömre és 
bánatra egyaránt van okunk. Annak egyértelműen 
örülhetünk, hogy szóalkotásmódjaink, legfőképpen 
a szóösszetétel, de több más, pl. a mozaikszóalkotás 
vagy a szóelvonás és szórövidítés is remekül szol-
gál bennünket. Legújabban még a szóképzés is új 
erőre kapott (pl. kávézda, rabosít), holott ez az ősi 
szóalkotásmód a 20. században nagyon szárnya-
szegetté vált. Sajnos, iszonyú mennyiségű idegen 
szó is kerül nyelvünkbe. Tévedés ne essék, bizo-
nyos fokig ez is gazdagodás, de ilyen mennyiség-
ben nyelvünk ősi sajátságainak elhalványulásával, 
hang- és hanglejtésszerkezetének, dallamvilágának 
átalakulásával fenyeget; pl. azzal, hogy megszűnik 
nyelvünk ellenálló ereje a szó eleji mássalhangzó-
torlódásokkal szemben. 

Mondatszerkesztés, grammatika. Itt lassú, de szin-
te megállíthatatlan változásoknak vagyunk tanúi 
és részesei; olyanoknak, amelyek a nyelv belső 
fejlődéstörvényei alapján mennek végbe. A káros-
nak látszókat igyekeznünk kell visszaszorítani, 
késleltetni (pl. az úgynevezett suksüközést, illetve 
napjainkban inkább szukszüközést), a hasznosakat 
vagy legalábbis semlegesnek ítélteket pedig bátran 
elfogadni, akár még erősíteni is. Ilyen pl. az ikes 
ragozás lassú eltűnése, valamint a kötőhangzó szó-
faj-megkülönböztető szerepének előretörése. (Egy 
példa: Ezek az üdítők valóban nagyon üdítőek.) A 
nyelvünkre jellemző szintetikus tömörség, amelyet 
Németh László, Bárczi Géza és mások hangoztat-
tak, nincs veszélyben egy-egy új szerkezeti-szer-
kesztési sajátosság elterjedése révén.    

Fogalmazás, stílus. A többi megvizsgált norma-
síkhoz hasonlóan itt is van jó is, rossz is. Jó, hogy a 
hivatalos stílus kinövései (pl. foganatosítást eszközöl, 
ha és amennyiben), ha lassan is, de egyre inkább ki-
szorulnak a nyelvhasználatból, ugyanakkor azon-
ban rossz, lealacsonyító a durva és a trágár hang 
eluralkodása, térhódítása. Ez azonban nem csu-
pán, sőt nem is elsősorban nyelvi, hanem illemtani 
kérdés.  

4. Miután vallatóra fogtuk magát a nyelvet, 
számba kell vennünk azokat a körülményeket is, 

amelyek az anyanyelv és az anyanyelvápolás hely-
zetét befolyásolják: javítják vagy nehezítik. 

Napjaink nagy áldása, egyúttal nagy átka, a 
globalizáció, amelyről beszámolóm első pontjában 
már szóltam, de amelyet itt sem hagyhatok említés 
nélkül. Sokan már magától a szótól is viszolyognak. 
Ezt tette pl. anyanyelvünk egyik legkövetkezete-
sebb, de alapvetően purista beállítottságú  művelő-
je, a 2008. február 12-én – életének 85. évében – el-
hunyt Molnos Angéla, aki jóformán gyermekkorától 
54 éven át külföldön élt, olasz és német egyeteme-
ken tanult, és szerzett lélektani, nyelvészeti ismere-
teket, valamint bölcsészdoktori címet. Dolgozott és 
tanított Buenos Airesben, Montevideóban, Afrika 
több országában, majd Londonban. Legfőképpen 
társadalom-lélektannal, csoportlélektannal, lélek-
elemzéssel és összehasonlító nyelvészettel foglalko-
zott. Számos könyve jelent meg külföldön, német és 
angol nyelven  Ám amikor – talán  valamilyen csa-
ládi kötődése miatt – 1994-ben elfogadta a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem meghívását, és 
oktatóként részt vett az angol-magyar szakfordítói 
képzésben, majd 1996-ban végleg hazaköltözött, és 
Debrecenben telepedett le, teljes erejével hozzákez-
dett anyanyelvünk magyarításához. 1998-tól kezd-
ve haláláig öt magyarító célú könyve jelent meg. 
Már a legelsőben, az 1998-ban megjelent – és a kö-
vetkező néhány évben további négy kiadást is meg-
ért – Magyarító könyvecske című kötetben ott talál-
juk a globalizáció szót, de áthúzva, annak jeleként, 
hogy a szerző szerint nem tanácsos a használata, s 
magyarításául ezek olvashatók helyette: egyetemesí-
tés, egyetemesülés, világegyesítés, világgyarmatosítás.  

Hadd kapcsoljam ide egy személyes emlékemet! 
Szövetségünk, az Anyanyelvápolók Szövetsége 
már megalakulása, tehát 1989 óta mindig megren-
dezi a TIT-tel közösen A Magyar Nyelv Hete című 
előadás-sorozatot, amelynek eredete egyébként 
még korábbi időbe vezet el bennünket, ugyanis 
1967-ben a TIT Magyar Nyelvi Szakosztálya hir-
dette meg először ezt az ismeretterjesztő célú ren-
dezvényt. Az eset időpontja, amelyre utalni akarok, 
2000. április 21-e. Akkor történetesen éppen Debre-
cen volt A Magyar Nyelv Hete központi megnyitó 
rendezvényének színhelye. A több évtized alatt ki-
alakult szokás szerint a központi előadást mindig 
egy nyelvész tartotta, de a szakmai előadás előtt 
egy jeles közéleti személyiség mondott köszöntőt. 
A rendszerváltás óta pl. Göncz Árpád, Magyar Bá-
lint, Hiller István, Vizi E. Szilveszter, Mádl Ferenc és 
mások. Akkor, 2000-ben az akkori miniszterelnök, 
Orbán Viktor tartotta a megnyitót. A kezében ott 
volt Molnos Angéla említett könyvecskéje. A mi-
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niszterelnök felolvasta a könyvből  Molnos Angé-
lának általam az imént már idézett magyarításait a 
globalizáció szó helyébe, majd így folytatta:

„Beszéljünk hát kicsit erről a globalizációról! 
Vannak az életnek olyan területei, ahol ez a kifeje-
zés egyszerűen csak csúnyán hangzik, de nem el-
lenségesen. Ilyen például a gazdaság, ahol ahelyett, 
hogy ellenérzésekkel viseltetnénk a globalizációval 
leírt jelenséggel szemben, sokkal okosabban járunk 
el, ha a modern gazdaság kihívásainak megpróbá-
lunk megfelelni, és amennyi szükséges, igazítunk 
magunkon, s alkalmazkodunk a külső világ válto-
zásaihoz. De vannak olyan területek is, ahol meg-
győződésem szerint kifejezetten ellen kell állnunk 
a világegyesítés magával sodró hatásának, és sze-
rintem a nyelvünk ügye például ilyen terület.”    

Nos, nem politikusként, hanem nyelvészként, 
magam is pontosan így gondolom. Tetszik vagy 
nem tetszik, el kell ismernünk, napjainkban tel-
jesen nélkülözhetetlen a globalizáció, elengedhe-
tetlen az idegen nyelvek, legfőképpen az angol 
nyelv magas fokú ismerete, s csaknem ugyanolyan 
mértékben elengedhetetlen a számítógépes kultú-
rában, illetve az internet világában való nagyfokú 
jártasság is. Ugyanakkor azonban az is tagadha-
tatlan, hogy ennek a globalizációnak veszélyei is 
vannak, s ezekkel mindenképpen számolnunk 
kell. Hogy mik lehetnek ezek a veszélyek? Például 
az amerikanizálódás folyamatának egyre erősebbé 
válása, az angol mellett az anyanyelveknek a hát-
térbe szorítása, az idegen szokások elterjedése (Va-
lentin-nap, halloween-ünneplés stb.), és még jó né-
hány – ami önmagában persze nem baj –, s ennek 
következtében a hazaiak visszaszorulása. Ezeknek 
a veszélyeknek a szemléltetésére idézek egy részt a 
Svájcban élő neves szociológusnak, Ankerl Gézának 
„Nyugat van, kelet nincs” című könyvéből:

„A nem-angol anyanyelveknek a háttérbe szorí-
tása, helyi dialektussá degradálása – a globalizmus 
(meg)vallásával szembeni ,szektásítása’ –, a vi-
lágnyelv által való diszkrét bekerítése lépésről 
lépésre való marginalizálással történik. Először 
az angol nyelv a nemzetközi kommunikáció 
semleges eszközének szürke báránybőrében mu-
tatkozik be. Elvben nincs mögötte semmi anglo-
amerikanizmus, nem törekszik kizárólagosságra, 
nem avatkozik be a társadalmak belső, ,lokális’ éle-
tébe sem. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 
először az elitet ragadja el, s végül pedig a mindent 
birtokló és eltartó, kép- és álomalkotó reklámvilág 
(dream of americanism) angolosításával a minden-
napi élet szomszédságainak falait is olyan nyelvű 
jelrendszer tapétázza ki, amely az utca embere szá-

mára idegen, s amelynek nem ismerését az angol 
fonokratikus terrorja miatt pirulás nélkül be sem 
lehet vallani. Mene, tekel, ufarszin! E folyamatnak 
legperverzebb aspektusa az, hogy e szövegek tény-
leges megértését az angolszász reklámipar faltörő 
kosai nem is tartják szükségesnek, sőt még kívá-
natosnak sem. Ugyanis akárcsak a gyógyszerek 
rejtelmes újlatin neve, a reklámszövegek közvetlen 
érthetetlensége – s tegyük hozzá, sokszor a mögöt-
te megbújó együgyű gyerekesség – éppen az ame-
rikanizmus misztifikálását szolgálja, mintha csak 
vulgáris ezoterizmusa egy kultúróriást rejtegetne, 
betudva neki minden urbánus, modern értéket. 
De e folyamat toxinja megbénítja az őshonos alko-
tókat. Az anglo-amerikait kivéve, az összes többi 
kultúrákat extradetronizálja. Önállóságuk elhomá-
lyosul, azonosságuk megkopik, ,archiválódnak’.”

E kérdés elemzésébe nem kívánok mélyebben 
belemenni. Számomra mondandóm szempontjá-
ból sokkal fontosabb annak nyomatékos hangsú-
lyozása, hogy a magyarság mégsem csak tudósok-
ból, gazdasági szakemberekből, bankárokból és 
egyéb olyan pályán tevékenykedő emberekből áll, 
akik számára csakugyan kétségtelenül létszükség-
let a globalizáció, hanem olyanokból is, akiket ez 
közvetlenül nem, legfeljebb közvetve, hatásaiban 
érint, mégpedig nem is mindig kedvezően.

5. De nem a globalizáció az egyetlen olyan kö-
rülmény, amiről az anyanyelv és az anyanyelvápo-
lás helyzetét, lehetőségeit vizsgálva szólnom kell. 
Tudomásul kell vennünk azt is, hogy az elmúlt év-
tizedekben tudományos és technikai forradalom is 
végbement, nem csak nálunk, hanem az egész vilá-
gon. Néhány éve éppen az e pontban már egyszer 
említett jeles tudósunk, Vizi E. Szilveszter mondotta 
egy előadásában, amelyet azután számos lap is idé-
zett:

„Elbúcsúzott a XX. század, az az évszázad, 
amely a tudomány exponenciális fejlődésének kö-
szönhetően eddig a legtöbbet adta az emberiség-
nek. Az emberiség történetének csak igen rövid 
szakaszára, az utolsó 50-80 évre esik a tudomány 
fejlődésének 99 százaléka.”

Ugye, értik olvasóim, hogy mit jelent ez? Azt 
jelenti, hogy az emberiség több száz évezredes fej-
lődése alatt felhalmozódott tudásanyag mindösz-
sze egyetlen százaléka annak, ami az utóbbi 50-80 
év alatt került a birtokunkba! Még belegondolni 
is szédületes, hogy milyen hihetetlen mértékben 
felgyorsult a tudományok fejlődésének az üteme.  
Persze, önmagában véve ez sem baj, sőt nagyon is 
jó dolog, de ha arra gondolunk, hogy ehhez iga-
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zodva a szakmai szókincs is ugyanilyen arányban 
fejlődik, változik, nem nehéz belátnunk, hogy 
anyanyelvünk a maga erejéből erre a fejlődésre 
képtelen, s ez azzal jár, hogy a modern tudomá-
nyokat a kor színvonalán művelni, hacsak valami-
lyen nagy volumenű szakmai nyelvújítás be nem 
következik, magyar nyelven szinte lehetetlenné 
válik. Azaz bármennyire igazak és napjainkra is 
érvényesek Bessenyei György szavai, amelyek sze-
rint „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de 
idegenen sohasem”, fennáll a veszélye annak, hogy 
bizonyos tudományokat csak idegen nyelven lehet 
művelni. Szemléltető példaként hadd idézzek egy 
példát saját tudományterületemből! É. Kiss Katalin 
akadémikus, a magyar nyelvvel formális keretben 
foglalkozó tudósunk az övével azonos témakörben 
munkálkodó doktoranduszokról, kutatókról így 
írt: „úgy érzik, munkájuk olyan korlátozott körben 
kelt csak visszhangot idehaza, hogy műveiket nem 
is érdemes magyar nyelven közzétenni. E tekintet-
ben újabban már a magyar nyelvészeti tárgyú dok-
tori disszertációkat is gyakran angolul írják, hiszen 
nemzetközi olvasóközönségük is jóval nagyobb, 
mint az itthoni – tehát lassan azokhoz az állapo-
tokhoz térünk vissza a felsőoktatásban, amelyeken 
Széchenyi változtatni akart….”

 
6. Végül van még valami, amiről – továbbiakat 

már nem is hozva szóba – mindenképpen beszélnem 
kell az anyanyelv és az anyanyelvápolás helyzetét 
ilyen vagy olyan módon kétségtelenül jelentősen 
befolyásoló tényezők, körülmények vázolásakor. Ez 
pedig nem más, mint egy szemléletváltás, illetve -vál-
tozás, amely az utóbbi néhány évtizedben az anya-
nyelvnek és a vele való törődésnek a megítélésében  
érzékelhető módon végbement. Ez a szemléletvál-
tozás nem is közös gyökerű, hanem kettős indítta-
tású. Egyrészt azoknak a rádiós és televíziós csa-
tornáknak, fórumoknak az elszaporodásával függ 
össze, amelyeknek legfőbb mércéje a hallgatottság, 
illetve nézettség, s amelyek ebből konkrétan leve-
zethető módon nem annyira a kulturálódás, a mű-
velődés, mint inkább a minden áron való szórakoz-
tatás s ennek következményeként szükségszerűen 
az eligénytelenedés irányában hatnak. A dolognak 
erről az oldaláról bővebben nem is szólok, hiszen 
olvasóim legalább olyan tájékozottak e kérdésben, 
mint én. De van ennek a szemléletváltásnak egy 
tudományos indíttatású része is, s ezzel legalább 
röviden foglalkoznom kell e helyen. Egy-két évti-
zede felerősödött s meglehetősen nagy visszhangra 
talált, szinte divatossá vált egy szociolingvisztikai 
irányzat, az ún. társasnyelvészet, amely azt hirdeti, 

hogy az anyanyelvápolás, a nyelvművelés egyrészt 
fölösleges és eredménytelen dolog, másrészt nem is 
tudományos tevékenység. Ez a sommás elmarasz-
talás természetesen méltánytalan és igazságtalan. 
Az említett  szakterületen belül – vagy ezen belül 
is – tevékenykedők legkiválóbbjai nem is vallanak 
ilyen szélsőséges nézeteket. Kenesei István, a Nyelv-
tudományi Intézet igazgatója pl. „A nyelvelmélettől 
a nyelvművelésig” című tanulmányában, amelyet 
egészében véve a nyelvművelés, az anyanyelv-
ápolás megbecsülése jellemez,  így ír erről: „ … az 
egymással látszólag szemben álló nyelvművelés, 
társasnyelvészet és leíró vagy elméleti nyelvészet 
között nem szükséges éles ellentétet kreálni vagy 
értéksorrendet felállítani. Mind a három területnek 
megvan a feladata, amelyet teljesítenie kell.” Ezután 
részletesen ki is fejti, hogy ezek a feladatok hogyan 
illeszkednek egymáshoz. Általában a nyelvművelő 
a legfrissebb, ő fedezi fel az új nyelvi jelenségeket. 
Nem csoda, hiszen anyanyelvüket szerető és féltő 
amatőrökből álló országos tábor áll mögötte: nézők, 
hallgatók, olvasók, önkéntes adatgyűjtők széles tá-
bora. Ezután csakugyan szükség van a leíró/elmé-
leti nyelvészek és a szociolingvisták munkájára is, 
s ez az együttműködés, ha csakugyan olyan zök-
kenőmentes lenne, mint Kenesei írásából esetleg ki-
hallható, igen szép eredményeket hozna. Csakhogy 
elég sok a disszonáns hang, s ez az együttműködést 
meglehetősen nehezíti. Bár meggyőződésem, hogy 
a tudományos közéletbe nem illő megnyilatkozá-
sok előbb-utóbb el fognak tűnni, azt sajnos nem 
hallgathatom el, hogy az anyanyelvápolás megbe-
csülését, s ezzel együtt az anyanyelvápoló munka 
eredményességét rontják.    

 
7. Mindezek után már csupán arra szorítkozom, 

hogy felsorolom, véleményem szerint mik azok a 
legfontosabb feladatok, amelyeket el kell látnunk, 
meg kell oldanunk, ha azt akarjuk, hogy anyanyel-
vünk a jelenlegi, korántsem könnyű helyzetben is 
hiánytalanul megfelelhessen rendeltetésének.  

A) Az első iskolai vonatkozású. Mivel az ide-
gen nyelvek, leginkább az angol nyelv erőteljesebb 
oktatása létszükséglet – s ezt oktatásunk irányítói 
természetesen tudják is –, fokozatosan úgy kell át-
alakítani anyanyelvi tankönyveinket, hogy azok az 
eddigieknél következetesebben s rendszeresebben 
tárják a tanulók elé a magyar nyelvnek más, főleg a 
legismertebb s legfontosabb idegen nyelvektől való 
szerkezeti eltéréseit, ezáltal az idegen nyelv(ek) el-
sajátítását is megkönnyítve s az anyanyelv sajátsá-
gait is jobban tudatosítva. (Zárójelben hozzáteszem: 
tudom, hogy az utóbbi néhány évben már jelent 
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meg több ilyen könyv.  Nekem birtokomban van 
egy olyan, „Nyelvi alapozó” című tankönyv a kö-
zépiskolák nyelvi előkészítő évfolyamai számára, 
amely már pontosan úgy „viselkedik”, ahogy erről 
az imént beszéltem.) Ugyancsak az iskolák feladata 
a szövegértő olvasás készségének jobb, eredménye-
sebb elsajátíttatása, ugyanis az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi tesztfelmérések nem a leghízelgőbbek 
ránk nézve, noha korántsem annyira lehangolóak, 
mint ahogy ezt mostanában emlegetni szokás. Az 
mindenesetre nem vitás, hogy a szövegértő olvasás 
készségének elsajátítására sokkal nagyobb energi-
át kell fordítanunk, mint eddig. Tudatosítanunk 
kell a szövegértés mélységeit és típusait az adatoló 
(szó szerinti) olvasástól az értelmező (nyomozó), 
valamint a bíráló (kritikai) olvasáson át az alkotó 
(kreatív) olvasásig. Mint a közelmúltig az NKA is-
meretterjesztő szakkollégiumának tagja örömmel 
láttam, hogy jócskán meg is nőtt az e kérdésekkel 
foglalkozó pályázatok száma. 

B) A másik fontos témakör, amelyet nem hagyha-
tok említés nélkül, a kereskedelmi-gazdasági szfé-
rában elhatalmasodott idegenszó-divat megfelelő 
kezelése. Ehhez jó tudni, hogy 2003-ban hatályba 
lépett a még a múlt század végén kezdeményezett 
ún. reklámnyelvtörvény, s annak pontosan az a ren-
deltetése, hogy a gazdasági és a kereskedelmi nyelv-
használatnak a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, 
továbbá egyes közérdekű közlemények megfogal-
mazásában megmutatkozó túlkapásait megfékezze, 
azoknak elejét vegye. Hogy a törvény betölti fel-
adatát, azt nem könnyű érzékelni, hiszen nem tiltó 
törvényről van szó, hanem olyanról, amelynek elő-
írásai szerint az idegen szöveg magyar megfelelője 
sem hiányozhat az idegen mellől. Az első vizsgála-
tok azt mutatták, hogy igenis van foganatja a tör-
vénynek, csak nem akkora, ahogy azt elvárhatnánk. 
Az Anyanyelvápolók Szövetsége éppen ezért 2004 
áprilisában, mindössze pár héttel az EU-ba való be-
lépésünk előtt fel is hívta erre a körülményre az ak-
kori belügyminiszter figyelmét, elismerve az eddigi 
eredményeket, de jelezve, hogy a jövőben az eddigi-
nél még jobban érvényt kell szerezni a törvénynek. 
Ennek a nyelvész interpellációnak eredményeként a 
közjegyzők s a fogyasztóvédelmi felügyelők – tehát 
akik a törvény betartatásáért felelősek – kaptak is a 
minisztertől egy újabb biztatást, ösztönzést. Azóta a 
minisztériumok is átszerveződtek. Lehetséges, hogy 
itt van az ideje egy újabb interpellációnak. Szerin-
tem a törvény, ha csakugyan betartják, elegendő 
ahhoz, hogy a multik nemzetköziesítő törekvéseit 
többé-kevésbé kordában tartsa. 

C) A harmadik nagy s az eddigieknél semmivel 

sem kevésbé fontos témakör a tudományos világra 
tartozik, a tudományok művelőit érinti. Köztudo-
mású, hogy a magyar tudomány számos területen 
a nemzetközi tudományos élet élvonalába tartozik. 
Legjobb tudósaink az anyagi lehetőségek szűkös 
volta ellenére rendre jelen vannak a világ tudo-
mányos életében, ott vannak a nagy nemzetközi 
konferenciákon, kongresszusokon, aratnak sikere-
ket, s szereznek nemcsak maguknak, hanem azon 
keresztül hazájuknak is elismerést. Ezeken a kong-
resszusokon, na meg a nagy nemzetközi folyóirat-
okban már jó ideje az angol a tudomány nyelve. Ez 
nem is baj, a nemzetközi tudományos érintkezésre 
ez a legmegfelelőbb. Az azonban, főleg mióta már 
az EU tagjai vagyunk, s ennek következtében az 
idegen hatás még erősebb, elengedhetetlen, hogy 
induljon meg, induljon el egy folyamatos szak-
mai nyelvújítás, mert enélkül a tudomány már el-
szakadna alkotó közegétől, a néptől, a nemzettől, 
s nem tudnánk megfelelni a felvilágosodás kori 
Bessenyei György által megfogalmazott s áttekin-
tésemben már idézett követelménynek. Általános 
nyelvújításra, amilyen a felvilágosodás korában 
végbement – ábra, adag, alap, állam, állvány, ásvány, 
átlag, átló stb. –, napjainkban nincs kellő ok, de a 
tudomány művelőinek igenis mindent el kell kö-
vetniük azért, hogy tudományáguk anyanyelven is 
művelhető legyen. Ha ezt nem sikerül elérniük, ha 
a tudományokat nem lehet magyar nyelven is mű-
velni, akkor ez a nyelv, bármennyire is az Európai 
Unió egyik hivatalos, teljes jogú nyelve, kiszorul a 
nyelvek fejlődésének fősodrából. Ki természetesen 
akkor sem pusztul – erről már szóltam –, de előbb-
utóbb perifériára sodródik, mint a kisebbségben 
élő közösségek nyelve, nyelvhasználata. 

D) Mostantól, azazhogy európai uniós tagsá-
gunktól kezdve az eddigieknél sokkal nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk nyelvünk múltjára, ha-
gyományaira, illetve ezek ápolására s megismerte-
tésére. Tudatosítanunk kell, hogy anyanyelvünket 
nem a ma élő magyar nyelvközösség alkotta meg, 
hanem ezt a nyelvet örököltük; anyanyelvünk nem-
zedékváltások sora révén hagyományozódott ránk. 
„Az a közlési eszköz ugyanis, amellyel adott korok 
nemzedékei a mindenkori jelenben élnek, bármeny-
nyire becses is számukra mindennapi gyakorla-
tukban, nem csupán a sajátjuk, még kevésbé az ő 
találmányuk, hanem örökségként kapják elődeik 
végtelen sorától, akik spontánul vagy tudatosan, de 
tettek már egyet s mást a megőrzéséért. És, persze, 
úgy sem csak őket szolgáló tulajdon, hogy a jelen 
nemzedékei is örökségként adják tovább, mégpedig 
azzal a felelősséggel, hogy amint erre az örökségre 
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ők tekintenek, ahogyan használják, becsülik, gon-
dozzák, olyan minőségben száll majd utódaikra, és 
munkál majd azok életében.” (Benkő Loránd)  En-
nek ismeretében, úgy érzem, jogosan várhatjuk el, 
hogy mind az iskolai oktatásban, mind az iskolán 
kívüli anyanyelvi ismeretterjesztésben erősödjék 
meg a nyelvi hagyományok ápolása, ébren tartása, 
felébresztése. Ehhez kapcsolódóan hasonlóképpen 
fontosnak tartom a népszokásoknak az éltetését, sőt 
felélesztését, a régi mesterségek újraélesztését vagy 
legalábbis meglétük tudatosítását, a népművészet 
erőteljes támogatását is. Minderre, ahogy látom, 
meg is van a fogékonyság s az igény a határokon 
innen is, túl is. Valójában nincs is szükség kezdemé-
nyezésre, csak a meglevő kezdemények, törekvések 
támogatására, felerősítésére. Más, szintén európai 
uniós nemzetek – finnek, írek, spanyolok stb. – pél-
dája nyomán azt mondom, nemzeti kulturális ha-
gyományainknak az eddiginél erőteljesebb őrzése 
és ápolása meg is fog valósulni. Legalábbis megvan 
rá a remény. S mint olvasóim is tudják, a remény hal 
meg utoljára.

E) Még egy olyan feladatbokor van, amely 
mindenképpen ebbe a felsorolásba kívánkozik, 
nevezetesen az anyanyelvápolás fórumainak, in-
tézményeinek, mozgalmainak megerősítése. Az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 2008. december 
6-i tisztújító közgyűlésén, amelyre e beszámolóm 
alcímében is utaltam, erről – érthető módon – kü-
lönösen sok szó esett. A legtöbb természetesen 
arról, hogyan erősítsük meg saját szervezetün-
ket, amely taglétszámát tekintve nem kicsi ugyan 
– jelenleg 2156 tagunk van –, de tevékenysége az 
utóbbi években egy kissé ellanyhult. Számba vet-
tük a rokon szervezeteket, egyesületeket is, főleg 
azokat, amelyekkel közös feladatokat is teljesítünk 
vagy még csak tervezünk (ilyen pl. a Honismereti 
Szövetség vagy A Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága), s áttekintettük  immár hagyo-
mányosnak számító mozgalmainkat, ismétlődő 
rendezvényeinket is. Ilyen A Magyar Nyelv Hete, 
a Kossuth-szónokverseny, a Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny, az Édes anyanyelvünk nyelv-
használati verseny, valamint ilyen a Péchy Blanka 
által évtizedekkel ezelőtt elindított Beszélni nehéz! 
rádióműsorból kiágazó, kinövő különféle verse-
nyek egész sora.  És áttekintettük pályázatainkat is, 
amelyek közül a legértékesebbek azok, amelyeket 
az NKÖM, illetve az OKM segítségével hirdethet-
tünk meg, de amelyek mellett eddig is szükséges-
nek tartottuk, és továbbra is szükségesnek ítéljük 
más pályázatok meghirdetését vagy azok támo-
gatását is. Az anyanyelvápolásnak fontos részei, 

alkotóelemei ezek a pályázatok, csakúgy, mint az 
anyanyelvápolás írásos fórumai, az Édes Anya-
nyelvünk című folyóirat, valamint társai, a Magyar 
Nyelvőr, a Magyar Nyelv, a Magyartanítás folyó-
iratok is. Legújabban pedig ezekhez csatlakozik 
egy bennünket nagy reményekkel eltöltő új intéz-
mény, A Magyar Nyelv Múzeuma, ez a 700 millió 
forintos költséggel felépített és 2008. április 23-án 
Sátoraljaújhely tőszomszédságában, nem messze 
Kazinczy Ferenc sírjától és emlékhelyétől megnyílt 
nagyszerű épület, amely már eddig is sok látogatót 
vonzott magához, és az elkövetkező években min-
den bizonnyal sok örömet szerez anyanyelvünk 
barátainak, elkötelezett híveinek.

    
8. Írásom címében az anyanyelvápolás helyzeté-

ről való tájékoztatást ígértem. Remélem, ezt az ígé-
retemet sikerült teljesítenem, s talán valamennyire 
az anyanyelvápolás fontosságáról is sikerült meg-
győznöm olvasóimat, már ha egyáltalán szükség 
volt erre a meggyőzésre. Az anyanyelv az én felfo-
gásom szerint egyik legfőbb nemzeti kincsünk s a 
legnagyobb nemzetösszetartó erőnk. Alig néhány 
hete annak, hogy a Táncsics Alapítvány Életmű 
díjjal jutalmazta a 80. életévében járó nagy erdélyi 
költőt, Kányádi Sándort. Nos, ő, Kányádi írta Apá-
czai című szabadversében a következőket:

„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anya-
nyelv.”

Igaza van. Batyunk, amely legfőbb kincsünket 
őrzi; botunk, amelyre bátran támaszkodhatunk, és 
fegyverünk, amellyel megvédhetjük magunkat, bár-
mikor, bárki ellen. Örülök, hogy beszámolómban 
erről a csodálatos nyelvről szólhattam.
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Az időkör, amelyre írásom címében utalok, a Ma-
gyar helyesírási szótár szerint voltaképpen nem 
negyedszázad, mert az egy évszázad kerek negye-
dét jelentené, hanem negyed század. Kezdete: 1979, 
végső szakasza a 2003. év. Ebből lapunk olvasói 
már minden bizonnyal tudják is, mire vonatkozik a 
cím: az Édes Anyanyelvünk1 folyóirat első negyed 
századára. Őszintén remélem, hogy – noha maga-
mat eredendő optimizmusom ellenére is legföljebb 
néhány évnyi időre tudom ebben részesnek elkép-
zelni – lesznek a folyóiratnak még további negyed 
századai is. Most azonban nemcsak a lap jövőbeli 
sorsáról szeretnék szólni, hanem múltjáról és je-
lenéről is. De mindkettőről csak dió-, sőt – Deme 
Lászlónak, a szerkesztőbizottság elnökének ked-
venc szavával – mogyoróhéjban. 

Huszonöt év már számottevő idő. Csaknem 
egy emberöltőnyi. A folyóiratot lapozgatva szinte 
minden oldalon szembetűnik, hogy milyen nagy 
idő. Akkor, a kezdetekkor még Lőrincze Lajos, a 
mindmáig legnépszerűbb nyelvművelő volt a lap 
szerkesztőbizottságának elnöke. Ma már több 
mint egy évtizede, hogy itt hagyott bennünket. 
Akkor még színes, korszerű címnek számított 
ez: „Kapitalista-e a Tőkés?”. (Magában a szelle-
mes írásban a körünkből néhány éve már szintén 
örökre eltávozott – bár a Ki kicsodá?-ban még 
mindig élőként feltüntetett – Ladó János magya-
rázta el, hogy a már a 15. század óta adatolt Tőkés 
[Teukes] személynév eredeti jelentése ’favágó’, s 
hogy a szónak ’kapitalista’ jelentése csak a 19. 
század első felében bukkan fel.) Vagyis: változ-
nak az idők, változnak a témák, a személyek, az 
irányzatok.

A jelenlegi szerkesztőség tagjai úgy gondolták, 
ez a negyed század a lap életében már éppen ele-
gendő idő ahhoz, hogy a benne összegyűlt anyagot 
az érdeklődők rendelkezésére bocsássák.

1 Az Édes Anyanyelvünk az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének évente ötször – februárban, áprilisban, júniusban, 
októberben és decemberben – megjelenő folyóirata. 
Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia Magyar 
Nyelvi Bizottságának és a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saságnak a támogatásával. Kiadja az Anyanyelvápolók 
Szövetsége. (A szerk.)

A szándékot tett követte. A mutató az egyik 
szerkesztőnek, Balázs Gézának jóvoltából rövid idő 
alatt elkészült, s egy közel 70 oldalas, a folyóirattal 
megegyező nagyságú, takaros kötetke formájában 
meg is jelent. …

Mint írásom elején említettem, ez a negyed szá-
zad kerek évforduló is, hiszen a 25 év annak számít, 
a huszonöt éve házasok már megülik az ezüstlako-
dalmukat, de nem kerek abban a tekintetben, hogy 
nem az évszázad valamelyik kerek negyedére esik. 
A kerekséghez a lapnak 1975-ben kellett volna útjára 
indulnia. Ám ez a néhány évnyi eltolódás ezúttal sa-
játos módon egy újabb ünnepi alkalomhoz röpített 
el bennünket. Ugyanis így a 26. évét éppen abban az 
esztendőben kezdhette meg az Édes Anyanyelvünk, 
amelyik évben – egészen pontosan 2004. május el-
sején – nemzetünk tagja lett az Európai Uniónak, 
anyanyelvünk húsz más „nyelvtársával” együtt 
már az Európai Unió hivatalos nyelvének számít, 
s ezzel egyszeriben óriási módon felértékelődött. 
Ezen föllelkesülve szerkesztőségünk elhatározta, 
hogy az ősz folyamán – akadémiai tudományos 
bizottságokkal közösen – egy félnapos akadémi-
ai tanácskozást is rendez az elmúlt negyed század 
anyanyelvápoló tevékenységének áttekintésére, s a 
további feladatok végiggondolására, megtervezésé-
re, most már az európai uniós tagságunkból követ-
kező, új helyzet figyelembevételével, ahhoz igazítva 
a további munkát. 

Úgy két hónappal ezelőtt egy tanárok számára 
rendezett egész napos tanácskozásnak voltam meg-
hívott előadója. A tanácskozást a rendezők ezzel a 
jelmondatszerű címmel hirdették meg: Európainak 
lenni, magyarnak maradni. Annyira megtetszett ne-
kem ez a cím, hogy azóta úgy érzem, európai uniós 
tagságunk kezdetétől fogva  egész nyelvművelő, 
anyanyelvápoló tevékenységünknek ez a lényege, 
a legfőbb célja. Az őszi – október 7-i – akadémiai ta-
nácskozásé is, az Édes Anyanyelvünk folyóiraté is. 

Grétsy László

(Megjelent az Édes Anyanyelvünk 2004/3. számában, 
a 2. oldalon.)
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„... szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza 
és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb 
magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni 
...”(Petőfi Sándor)

Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsös 
kertjének helyén 2008. április 23-án megnyílt A Magyar 
Nyelv Múzeuma. Az Európában egyedülálló intézmény 
modern és mégis tájba illő impozáns épületét Radványi 
György Ybl-díjas építész tervezte. A múzeum létesíté-
sének gondolata Dr. Pásztor Emil nevéhez fűződik, aki 
az egri tanárképző főiskola tudós nyelvésze, a Kazinczy 
Ferenc Társaság tagja volt. A múzeumban három kiál-
lítótér, könyvesház, szemináriumi terem kapott helyet, 
valamint egy előadóterem száz kényelmes zsöllyével, 
korszerű hang- és fénytechnikával, amely alkalmassá 
teszi hangversenyek, kulturális találkozók, irodalmi es-
tek megrendezésére is. A magyar nyelv múltját, jelenét 
és reményteljes jövőjét bemutató állandó kiállítás 2009. 
október 23-ára készül el, korszerű hang- és látványele-
meket is alkalmazva szemlélteti majd nyelvünk fejlő-
dését, képet ad táji tagozódásáról, mai változatairól. A 
magyar szó világa címet viselő állandó kiállítás október 
18-tól látogatható… Anyanyelvünk szókészletének több 
metszete tárul az érdeklődők elé. Az egyes epizódok kis 
„kincsesházakban” foglalnak helyet és csábítják nyel-
vünk búvárait.

*

Fábián Zsuzsanna
a nyelvek múzeumai

2007 tavaszán a hírközlő szervek ismét részleteseb-
ben foglalkoztak a magyar nyelv múzeumának ter-
vével, mégpedig annak kapcsán, hogy a 2001-ben 
meghirdetett nagyszabású vállalkozás kezdemé-
nyezői és támogatói megtették az első kapavágást 
Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori birtokán. A 
Kazinczy Társaság kebelében még a kilencvenes 
évek elején megszületett terv megvalósításához 
szükséges anyagiakat részben EU-pályázati forrás, 
részben a megyei önkormányzat biztosítja. A mú-
zeum a tervek szerint 2008 októberében, a Kazin-
czy-év kezdetén nyílik meg a látogatók számára.

Mielőtt bárki azt hinné, hogy e múzeum gondola-
ta a magyar nyelv romlásától, esetleg kihalásától 
tartó néhány laikus kétségbeesett és nosztalgikus 
terve, vagy esetleg valami délibábos magyarko-
dás újabb megnyilvánulása, fel szeretném hívni a 
figyelmet arra, hogy az olasz nyelvnek is készül 
a múzeuma („Museo della Lingua Italiana”). En-
nek ötlete szintén a kilencvenes években, szintén 
egy társaság, a Società Dante Alighieri kebelében 
született meg. Ez az 1893-tól működő, tekintélyes 
intézmény elsősorban az olasz nyelv és kultúra 
ápolásával és – több mint 400 itáliai helyi szerveze-
tén, illetve a Külügyminisztérium alá tartozó Olasz 
Kultúrintézetek hálózatán keresztül – a világban 
való terjesztésével foglalkozik.

A kultúra nyelve
Az olasz nyelv múzeumának alapvetése az, hogy a 
nyelv a nemzetek egyik fő összetartó ereje, egyút-
tal a közös azonosságtudat hordozója. E tulajdon-
ságai révén a nyelv ugyanolyan közkincs („bene 
collettivo”), mint a tárgyi műemlékállomány (fest-
mények, szobrok stb.), s mint ilyen, amazokhoz 
hasonlóan „kijár neki” is múltjának és jelenének 
bemutatása. A szervezők a nagyközönség (ezen be-
lül hangsúlyosan: a diákok) igényeit, érdeklődését 
szem előtt tartva kívánják a múzeumot megtervez-
ni, mindemellett egy pillanatra sem kívánják a tu-
dományosság kritériumait háttérbe szorítani vagy 
netán feladni. (L. minderről többek között: Serianni, 
Luca – Pizzoli, Lucilla: ll sì: un museo dedicato 
alla lingua italiana. Annuario della Società Dante 
Alighieri, 2006; Da Dante a Totò, la lingua italiana 
avrà un museo. „Corriere della Sera”, 2002. jan. 4.)
Az olasz szervezők először a Luca Serianni nyelvész-
professzor (és segítői: G. Antonelli, M. Motolese, L. 
Pizzoli, S. Telve) által megtervezett kiállítással lép-
tek a közönség elé, melynek címe „Ahol a sì járja. 
Az olaszok és nyelvük. Séta az olasz nyelv történe-
tében” („Dove il sì suona. Gli italiani e la loro lingua. 
Un percorso nella storia della lingua italiana”) volt 
(www.doveilsisuona.it). A tárlatot 2003. március 13-
án Firenzében Carlo Azeglio Ciampi államfő nyitot-
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ta meg, aki – valószínűleg toszkán származása okán 
is – már az előkészítés fázisában is támogatta a kiál-
lítás tervét (mint ismeretes, a mai olasz nyelv alapja 
a toszkán változat). A kiállítás sikerét mutatja, hogy 
az már 2003 júniusáig egymillió látogatót vonzott 
az Uffizi Képtárba (a kiállítás egyébként szept. 30-ig 
volt megtekinthető).

A nagy érdeklődés hatására a szervezők vándor-
kiállítás létrehozását javasolták: ennek alapkoncep-
ciója az volt, hogy az olaszt a kultúra nyelveként 
mutassák be a világban. Ebben a formában lett 
szintén sikeres a tiranai egyetem olasz intézetében 
2004-ben rendezett, ill. a 2005 tavaszán a zürichi 
Svájci Nemzeti Múzeumban berendezett, húszezer 
látogatót vonzó „Az édes nyelv. Az olasz nyelv a 
történelemben, a művészetekben és a zenében” 
(„La dolce lingua. L’italiano nella storia, nell’arte, 
nella musica”) című tárlat. 2007 tavaszára azután 
az  „Európa (multi)kulturális fővárosá”-nak tartott 
Berlinbe, az ottani Olasz Kultúrintézetbe terveztek 
újabb bemutatót. A vándorkiállítás valószínűleg 
újabb országokat is fel fog keresni.

Három városban
Az olasz nyelv állandó múzeumát a szervezők 
„modulárisnak”, azaz abban a három városban 
képzelik el, amelyek az egységes Olaszország fő-
városai voltak (Torino, Firenze, Róma). A három 
városban megvalósítandó feladat (a városoknak az 
egységes olasz nyelv kialakulásában betöltött sze-
repéből fakadóan is, ill. az ezekben ma sikeresen 
működő, a nyelvvel kapcsolatos intézmények te-
vékenységéhez is kapcsolódva) más és más lenne: 
a torinói részleg „tudományosabb” lenne, a római 
„közönségszolgálatibb” és didaktikusabb jelleggel 
működne, Firenze pedig elsősorban az olasz nyelv 
történeti aspektusaira koncentrálna. Magának a – 
valószínűleg Firenzében – létrehozandó múzeum-
nak a központi témakörei a következők lennének: 
az olasz nyelv eredete, történetének alakulása külö-
nös tekintettel a társadalmi aspektusokra, a rokon 
nyelvek és az olaszt ért idegen hatások bemuta-
tása – mindez elsősorban az eredeti vagy a máso-
latban kiállított legjelentősebb dokumentumok 
segítségével (első nyelvemlékek, jelentős szótárak, 
nyelvtanok stb.). Nagy teret szentelnének (hangzó 
anyagok felhasználásával is) az Itáliában még min-
dig jelentős szerepet játszó tájnyelvek, dialektusok 
ismertetésének. Nem feledkeznének meg a nyelvi-
nyelvészeti szempontból nevezetes személyiségek 
életéről és tevékenységéről, ill. a jelentős tárgyi 
emlékeknek a kiállításáról sem. Láthatók lesznek 
majd azok az emlékezetes film- és tévéjelenetek, 

amelyekben valamilyen sajátos nyelvi jelenséget 
dolgoztak fel a rendezők és a színészek (ilyen pél-
dául a „Brancaleone ármádiája” c. filmben a kita-
lált, archaizáló olasz nyelv vagy a konjunktívusz 
rossz használata Paolo Villaggio egyes filmjeiben).
Mindehhez a legmodernebb multimédiás múzeu-
mi technikákat fogják felhasználni (videófal, plaz-
matévé, digitális tékák), és a közönséget interaktív 
nyelvi játékok, lekérdezhető adatbázisok és szö-
vegtárak, internetes nyelvi keresési lehetőségek is 
várják majd a múzeumban.

Mindig szem előtt tartják majd a didaktikus 
szellemiséget, hogy a tárlat és annak tárgya minél 
közelebb kerülhessen a fiatal generációk érdeklő-
déséhez.

Szintén a múzeumi szférában ma már nélkü-
lözhetetlen interdiszciplinaritás jegyében állítanak 
ki olyan képzőművészeti alkotásokat (elsősorban 
festményeket) is, amelyeknek tárgya a nyelv, az írás 
vagy esetleg a könyvkiadás valamelyik aspektusa.

A tervek között szerepel még időszakos kiállítá-
sok megrendezése, ill. folyamatban lévő nagy nyel-
vészeti projektek ismertetése (esetleg konferenciák 
formájában, nyelvészeti társaságokkal együttmű-
ködésben is). A múzeum anyaga az interneten is 
elérhető lesz, de a hatékonyabb információáram-
lás érdekében hírlevél szerkesztése is szóba jöhet. 
A szervezők nemzetközi együttműködésekben is 
gondolkoznak, és keresik a kapcsolatot a más or-
szágokban folyó hasonló kezdeményezésekkel. 

A megnyitót (mely a tervezett 2004–2005-höz 
képest jelentősen csúszik!) most fontos dátumhoz: 
az olasz egység létrejöttének 150. évfordulójához 
kötik, tehát 2011-től látogathatná a közönség a tár-
latokat. Az érdeklődők a Dante Alighieri Társaság 
honlapján tájékozódhatnak Az Olasz Nyelv Múze-
uma felől:
http://www.ladante.it/.
(Édes Anyanyelvünk 2007/5. 10.)

Balázs Géza és Maróti István
a magyar nyelv múzeuma
Álomból valóság

Öröm, ha egy álomból valóság lesz. Pásztor Emil 
nyelvész 1994-ben álmodta meg a magyar nyelv 
múzeumát, amiről lapunk is beszámolt (Javaslat 
egy széphalmi magyar nyelvtörténeti múzeum 
létesítéséről. Széphalom, A Kazinczy Ferenc Tár-
saság évkönyve, 1994. 367–369., illetve: A magyar 
nyelv múzeuma, Édes Anyanyelvünk, 1999/4. 7). 
És az álomból valóság lett.
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Az ország legnagyobb kulturális beruházása
Jelen pillanatban Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben folyik az ország legnagyobb kulturális beruhá-
zása. Mintegy 700 millió forintból épül fel Széphal-
mon, a Kazinczy-mauzóleum tőszomszédságában, 
az egykori gyümölcsöskert helyén A magyar nyelv 
múzeuma (a végleges neve még nincs eldöntve).

A tervezés 2005-ben, az építkezés 2007-ben 
kezdődött el. A tervező Radványi György, akinek 
munkáját Koncz Zsuzsa és Majoros Ádám segítet-
te. A múzeum „tématervét” Fehér József, Kováts 
Dániel, Pásztor Emil és Radványi György készí-
tette (A széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma téma-
terve. Széphalom 12. A Kazinczy Ferenc Társaság 
évkönyve, 2002. 61–68).

A 2007. szeptember 6-án tartott bokrétaünnep-
ségre számos vendéget hívtak meg. Az Anyanyelv-
ápolók Szövetségét Maróti István, Wacha Imre és 
Balázs Géza képviselte. Itt volt alkalmunk az épí-
tésszel együtt bejárni a szerkezetkész épületet. A 
háromszintes létesítmény mintegy 900 négyzetmé-
ter alapterületű. A múzeum épülete több feladat 
ellátására alkalmas. A programadók az állandó ki-
állítás mellett időszaki kiállítások és rendezvények 
szervezését is tervezik.

A kulturális terek
Az előcsarnok és a nagy rendezvényi tér egybeol-
vad, fórumként működik. Alkalmas tér konferenci-
ák, koncertek, nyelvi versenyek lebonyolítására. Az 
előcsarnokból nyílik az akadémiai „ovális” kiselő-
adó. A terem emléket állít Kazinczy eredeti rajzos 
ülésrendje nyomán a Magyar Tudós Társaságnak. 
Ugyancsak a földszinten található az egyik nagy, 
134 négyzetméteres kiállítóterem. Az emeleten van 
egy másik, 136 négyzetméteres kiállítóterem, vala-
mint szemináriumi terem, nyitott könyvesház-galé-
ria, valamint az igazgatósági termek. (A harmadik 
szinten két vendégszobát találunk. Az alagsorban 
raktárak, technikai terek foglalnak helyet.) A léte-
sítmény a Kazinczy-emlékparkban kap helyet. Itt 
a továbbiakban újabb fejlesztésekre kerülhet sor: a 
Halhatatlanok csarnoka, a Nyelvcsaládfa-liget, de 
szó van az egykori kertészház és istálló felújításá-
ról is.

Az állandó kiállítás terve
Bár az épület 2008 januárjától már a nagyközön-
ség rendelkezésére áll, a múzeum, pontosabban 
az alkalmi és állandó kiállítások és rendezvények 
kidolgozása most kezdődik. Ehhez kérték egy tár-
sadalmi munkabizottság segítségét. A bizottságba 
felkérést kapott Balázs Géza, Fehér József, Kárpáti 

László, Kováts Dániel, Maróti István, Monok Ist-
ván, Nyirkos István, Radványi György, Sándor Edi-
na, Szathmári István,Veres László és Wacha Imre.
2007. szeptember 7-én Sátoraljaújhelyen a Zemp-
lén Múzeumban a meghívott vendégek kifejthet-
ték gondolataikat a múzeumról. Voltaképpen még 
a név is kérdéses: a jelenlévők jobbnak tartanák, ha 
a neve A magyar nyelv háza vagy otthona lenne, 
hiszen jobban tükrözné a nyelv jelenvalóságát. A 
találkozón felkérték Balázs Gézát, hogy az ötletadó 
Pásztor Emil gondolataiból kiindulva és a jelenlé-
vők ötleteit felhasználva készítsen egy összefogla-
lót, amely a leendő kiállítás egyik tematikai kiindu-
lópontja lehet. 

2007. október 18-án ismét találkozott Sátoralja-
újhelyen a munkabizottság, és második fordulóban 
is megtárgyalta a készülő tématervet. Mivel a terv 
még nem végleges, itt csak körvonalazhatjuk az 
elképzeléseket. Az állandó kiállítás üzenete: a ma-
gyar nyelv és nyelvi kultúra értékeinek megismer-
tetése, tudatosítása, az önreflexív nyelvhasználatra 
való nevelés. Az állandó kiállítás A magyar nyelv 
múltja, jelene és jövője címmel 8 nagy témacsoport-
ba rendezve tárgyalja a magyar nyelv történetét, 
életét, különös tekintettel az interetnikus kapcsola-
tokra. A nagy témacsoportok a következők: nyelv-
történet, nyelvi rétegződés (nyelvjárások és egyéb 
nyelvváltozatok), szókincs, nyelvújítás, szleng, 
nyelvészek stb. Akiállítás különös figyelmet szentel 
a nyelvi átadás-átvétel jelenségének, a szomszédos 
nyelvekkel való kapcsolatnak. Ezzel a kiállítás nem-
csak a magyar, hanem a külföldi látogatók számára 
is vonzó kíván lenni. A kiállítás tartalmi részének 
koncepcióját elküldik az akadémiai szerveknek, in-
tézményeknek, anyanyelvápolással foglalkozó civil 
szervezeteknek, az egyetemek, főiskolák magyar 
nyelvészeti tanszékeinek, és a kidolgozók várják a 
véleményeket, javaslatokat, amelyekkel pontosítják 
és gazdagítják az anyagot. A végső koncepció ezek 
után kerül a formatervezők kezébe, akik a legmo-
dernebb múzeumi technikákkal igyekeznek látvá-
nyossá, vonzóvá, interaktívvá tenni a kiállítást. A 
kiállításhoz számos múzeumi elképzelés kapcsoló-
dik: rendezvények, kiadványok, ajándéktárgyak – 
ezek kitalálása és kidolgozása folyamatban van.

A birtokbavétel
A kiállítás tervezett megnyitója: 2008 októbere, a 
Kazinczy-év kezdete. Szóba került az is, hogy a 
2008. évi magyar nyelv hetét már a kész épületben 
lehetne megnyitni. 2008 februárjától pedig már al-
kalmi kiállítások is fogadhatják az érdeklődőket. 
Az állandó kiállítás „csúsztatásának” az is oka, 
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hogy az első látogatók ötleteit, elképzeléseit, igé-
nyeit is be lehessen építeni a koncepcióba.

Mindenképpen nagy öröm számunkra, hogy 
ismereteink szerint az ötvenes évek óta ez az első 
kimondottan múzeumnak tervezett épület Ma-
gyarországon, s ez éppen a magyar nyelv ápolásá-
ra, népszerűsítésére született. A Kazinczy-mauzó-
leum eddig is az ország leglátogatottabb irodalmi 
emlékhelye volt. A múzeum és a hozzá kapcsolódó 
létesítmények valóban sok vendéget, csoportot 
vonzó, életre szóló élményt jelentő zarándokhellyé  
emelhetik a legendás Széphalmot.
(Édes Anyanyelvünk 2007/5. 11.)

Átadták a Magyar Nyelv Múzeumát Széphalomban
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke adta át 
a Magyar Nyelv Múzeumát Széphalomban. Amint az a 
megnyitón elhangzott, a múzeum ötletét 14 évvel ezelőtt 
dr. Pásztor Emil irodalomtörténész vetette fel. Az alap-
követ 2001. szeptember 21-én helyezték el. A beruházás 
összértéke 800 millió forint volt.

Az államfő ünnepi beszédében kiemelte: reményei 
szerint a múzeum az értékőrzés mellett a magyar nyelv 
fejlődését inspiráló tudományos műhely, nemzedékek 
nevelője lesz. A múzeum felépítését 1994-ben határozta 
el a Kazinczy Ferenc nevét viselő társaság, az építkezés 
azonban csak tavaly áprilisban kezdődhetett el. Ennek 
kapcsán Sólyom László úgy fogalmazott: 13 év küzdelem 
eredményeként avathatjuk fel a Magyar Nyelv Múze-
umának épületét. Hozzátette: a múzeum máris otthont 
ad tudományos konferenciának és három kiállításnak 
is, ősszel pedig megnyílik majd az az állandó kiállítás, 
amely a Magyar Nyelv Múzeumát meghatározza és 
amellyel a hivatását betölti.

Sólyom László kiemelte: a nyelvi kommunikáció az 
emberi lét megkülönböztető jegye, a nyelv állapota ezért 
emberi és közösségi létünk minőségének mutatója is. 
Mint mondta, „költészet és líra a nyelv egyik magassá-
ga, de nélkülözhetetlen a másik is, az értekező próza, a 
fogalmi pontosság. Büszkék lehetünk rá, hogy magyarul 
minden tudományt lehet művelni”. Hozzátette: a tágabb 
világ birtokba vételéhez ugyanakkor a nyelv művelése és 
nemesítése is szükséges. 

„Mai nemzetfelfogásunk az állampolgárságon alapu-
ló politikai nemzettel szemben a kulturális nemzet fogal-
mát vallja. Ennek alapja a kulturális identitás, a magyar 
nyelv közössége”  –  mutatott rá az államfő. Véleménye 
szerint nélkülözhetetlen, hogy használjuk és ápoljuk a 
magyar nyelvet, a magyar nemzet ugyanis nem csak a 
határon belül él, ezért különösen nagy jelentősége van 
az anyanyelv használatához való jog érvényesítésének. 
Az államfő megjegyezte: a Magyar Nyelv Múzeumában 
a kétnyelvűség, a többnyelvűség és a nyelvek kölcsön-

hatása is megkerülhetetlen téma, hiszen a magyarság 
jelentős része idegen nyelvi közegben él.

Dr. Sólyom László avató beszédében elmondta, a 
nyelv állapota közösségi létünk mutatója, a nyelvhasz-
nálat igényessége sokat elárul a társadalom állapotáról.

A megjelenteket köszöntötte dr. Ódor Ferenc, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, dr. 
Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képvi-
selője és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármes-
tere. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt megáldották az 
épületet a történelmi egyházak képviselői.

Az épület bejárását követően Vizi E. Szilveszter, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke nyitotta meg az elő-
adóteremben a Magyar nyelv hetét. Az akadémikus egyebek 
mellett elmondta, negyvenkettedik alkalommal rendezik 
meg a Magyar nyelv hetét, de ezúttal ennél fontosabb hely-
szín nem is adódhatott volna az országos megnyitóra.

Kazinczy Ferenc a mai napon nagyon boldog és elé-
gedett ember lenne, ha látná, ahol egykoron a gyümöl-
csöskertjének magvait elvetette, ott most a magyar nyelv 
méltó emléke nőtt ki a földből – mondta dr. Kazinczy 
Ferenc, a széphalmi író Stockholmban élő ükunokája.

A köszöntők elhangzása után dr. Veres László megyei 
múzeumigazgató és Fehér József, a Magyar Nyelv Mú-
zeuma igazgatója vette át az épületet, majd az ünnepség 
fénypontjaként Szokolay Sándor vezényelte Szavak című 
művének ősbemutatóját, amelyet a város felkérésére erre 
az alkalomra komponált.

A modern stílusban épült Magyar Nyelv Múzeumá-
nak terveit Radványi György Ybl-díjas építész készítet-
te. A beruházás 700 millió forintba került, 400 millió 
forintot az unió állt az Összefogással Tokaj Világöröksé-
géért projekt keretében, 300 milliót adott a megyei önkor-
mányzat, amely magára vállalta a múzeum működtetési 
költségét is. A berendezésekre, a környék rendbetételére 
további 100 millió forintot költöttek.

Radványi György
a magyar nyelv múzeuma – Széphalom, 
Kazinczy emlékkert

Széphalom, egyik legjelentősebb történeti, iro-
dalmi emlékhelyünk, eszmei és szimbolikus ér-
tékeinek köszönhetően nemzeti zarándokhely. 
Sokan gazdagodhattak itt életre szóló élménnyel 
1847-től napjainkig, Petőfi Sándortól mindazokig, 
akit itt megálltak Kazinczy Ferenc sírjánál, mind-
azok, akik 1873-tól látogatták az Ybl Miklós tervei 
nyomán, Szkalnitzky Antal irányítása alatt épült 
emlékcsarnokot, megtekintették a felvilágosodás 
korának relikviáit, sétáltak a Kazinczy ültette, ar-
borétum értékű fák alatt.
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A Magyar Nyelv Múzeuma kialakításához Pásztor 
Emil tanár úr 1994-ben, a Kazinczy Társaság Év-
könyvében megjelent indítványa adott alapot. Ezt 
követően a Kazinczy Társaság tartotta életben, Fe-
hér József igazgató úr, a Kazinczy Ferenc Múzeum 
igazgatója és Kováts Dániel tanár úr tartották kéz-
ben a nagyszerű gondolatot, formálták értő gon-
doskodással a múzeum tervezési programját. Így 
került sor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumának pályázatán elnyert keretből, továbbá 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
támogatásával a Mauzóleum teljes rekonstrukció-
jára, majd egy pályázati ciklussal később a kert Ka-
zinczy Ferenc utcai kerítésének rendbetételére. Ezt 
követte 2001-ben a múzeum alapkövének letétele, 
majd 2007-ben az Összefogással Tokaj-Hegyalja 
Világörökségéért Regionális Operatív Program ke-
retében, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat jelentős anyagi támogatásával, a múzeum 
felépítésére. 
 
A múzeum – eredeti jelentése szerint a Múzsák 
otthona – Széphalmon az ezredfordulón megújult 
Kazinczy Mauzóleum mellett, a Kazinczy sírok, a 
Kazinczy uradalom épületeinek szomszédságá-
ban, az egykori gyümölcsösben kapott helyet. 

A történeti környezet, a múzeumkert, az új 
épület mellett maga is múzeumként értelmezhető, 
átmeneti tér a természet és az épített környezet, a 
semleges és a szervezett kiállítási terek között. He-
lyet, teret biztosít a nyelv bemutatásához, továbbá 
a múzeum témájához kapcsolódó alkotások elhe-
lyezésére. Ez megfelel a felvilágosodás eszméinek, 
melyek hatása alatt Kazinczy is nagy gondot fordí-
tott kertjének, parkjának kialakítására. 

Nagy kihívás e történetéből eredően adott kor-
hoz kötődő helyet a hagyományokhoz hűen és 
méltón ápolni, fejleszteni, kihasználni úgy, hogy új 
rendeltetései a ma nyelvén szóljanak, s mégis ké-
pes legyen megidézni a hely szellemét.

A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom-Sátor-
aljaújhely több feladatot lát el. A programadók az 
állandó kiállítások mellett időszaki kiállítások, ren-
dezvények, konferenciák, továbbképzések szerve-
zését, nyelvi kutatóhelyek, műhelyek létrehozását 
tervezik. A múzeumépület három nagy egységből 
áll. 

Kazinczy kezdeményezésének, a Magyar Tudós 
Társaság első ülésének állít emléket a kompozíció 
egyik hangsúlyos eleme, az ellipszis alaprajzra 
szerkesztett alakzat. A koncepció alapjául Kazin-
czy vázlata szolgált. Az eredeti ülésrend rajzának 
átirata adta a forma alapgondolatát. Méretei iga-

zodnak a Mauzóleumhoz. Míg a Mauzóleum Ka-
zinczy dolgozó-, és lakószobáját foglalta keretbe, 
az alkotóhelynek állított emléket, az elliptikus tér 
és a fölé szerkesztett magasba törő egyedi alakzat 
Kazinczy gondolatát ünnepli. 

A függőlegestől 3 fokos szöggel eltérő palást 
szigorú szabályok szerint, Mád és Bodrogkeresztúr 
kőbányáiból származó tufa kőburkolattal épült, 
négyzetes mélyedéseibe jellegzetes hazai és a 
nagyvilág különleges köveiből kerültek apró bélle-
tek. Szimbólumrendszere nyelvünk egyediségére, 
különállóságára utal. Rendeltetése kiselőadó, idő-
szaki kiállítások tere. Az előcsarnokból nyílik. Ka-
puja nyitott és zárt állapotban egyaránt határozott 
helyzetet foglal el.

Az előcsarnok és a rendezvényi tér egybeol-
vad: előadások, vetítések, konferenciák, koncertek, 
nyelvi versenyek helyszíne. A tervezési program 
talán legnehezebb feladata. Megoldást kellett talál-
ni arra, hogy naponta néhány látogató és a kisebb-
nagyobb csoportok, továbbá a heti rendezvények 
mellett évi néhány alkalommal otthont adjon nagy 
látogatottságú eseményeknek, ünnepségeknek. 
A rendezvényi tér bővületei, interaktív állomá-
sokkal felszerelt pontjai a megszokott múzeumi 
sétára szánt időn túli tartózkodásra várják a láto-
gatókat. A Mauzóleum felőli oldalon könyvesház, 
folyóiratolvasó, kávézó kapcsolódik a rendezvényi 
térhez, ahonnan különösen szép kilátás nyílik a 
nagy üveg felületeken át a múzeumkertre. 

A kompozíció harmadik eleme az állandó kiállí-
tási szárny. Kő-tégla váltósoros falazata, homlokza-
ta maradandót, időtállót jelez. Az együttes nyugati 
határfalát adja. Három szinten, szintenként belső 
előtérből nyílnak a kiállítási terek. Az előterekben 
interaktív állomások segítik a látogatók tájékozó-
dását, az érdeklődőbbek itt is elmélyedhetnek egy-
egy témakörben. Az állandó kiállítások témája „A 
magyar nyelv múltja, jelene, jövője”.

Az állandó kiállítási tércsoport mellett ebben 
a szárnyban kapott helyet egy szemináriumi te-
rem, valamint az igazgatói, titkársági irodák és a 
kutatók munkahelyei. Kevés egyéni munkahely 
mellett nagyterű elrendezéssel, bútorzattal elvá-
lasztva alakítottuk ki a múzeumi munkatársak, 
doktoranduszok, gyakornokok és egyetemi hall-
gatók dolgozóhelyeit. Az épület alsó szintjén ta-
lálhatók a múzeum raktárai, feldolgozó, technikai 
és segédterei, a fellépők és a személyzet öltözői. A 
szinteket a kétkarú lépcsők és az akadálymentesí-
tést szolgáló felvonó köti össze.

Az új épület és a felújított egykori gazdasági 
épületek között helyezkedik el a Halhatatlanok 
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csarnoka. Kőfalon, kőfalak öbleiben a nyelvmű-
velés nagyjainak, halhatatlanjainak mellszobrai, 
reliefjei kapnak itt helyet. A múzeumkert felő-
li oldalon egy sétány mentén állnak majd íróink, 
költőink életnagyságú szobrai. A sétányt apró ér 
kíséri a Szépkilátóig, addig a pontig, ahonnan ma 
is élvezhetően tárul fel az újhelyi hegyek vonula-
ta, az a kép, ami egykor Kazinczyt a hely nevének 
megváltoztatására indította. Az ér ezen a helyen a 
mellvéd alá bukik, majd „fátyolka” vízesés formá-
ban bukkan elő.

A kert egy másik pontján hallhatjuk „a magya-
rok beszédit”, amint tábort vernek, vagy ahogy 
Szent Gellért hallotta őket beszélni, egy-egy jelenet 
elevenedik meg a vándorlások, a letelepedés korá-
ból, nyelvjárások hangzó anyagaival találkozhat 
a látogató. Gyerek, felnőtt időzhet kedvére a kert 
játszó- és pihenőhelyein.

A múzeum főbejárata elől a Magas-hegy felé te-
kintve a Nyelvcsaládfa-liget tárul a látogatók elé. A 
nyelvcsaládokat szimbolizáló művészi alkotások-
ból formált ligetben a finnugor nyelvcsaládfa mel-
lett láthatók az indoeurópai, az altáji nyelvcsaládok 
fái, és ide tartoznak mindazok a nyelvek, amelyek 
gazdagították a magyar nyelvet. 

A Nyelvcsaládfa-liget Széphalomhoz, Szép-
halom szelleméhez méltó szerepe, üzenete külö-
nösen fontos Európának ezen a mindig sokszínű 
élettel teli, számos nemzetiség lakta táján. 

A Magyar Nyelv Múzeuma
Sátoraljaújhely – Széphalom
Építtető: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
építész tervező: Radványi György DLA, Ybl-díjas épí-
tész
építész munkatársak: Koncz Zsuzsa, Majoros Ádám, 
Nemoda Zsófia, Stágel Soma – Ulyssys Kft. valamint 
építésziroda 
tartószerkezetek: Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám, Ká-
dár Gergely Imre
kertépítészet: T. Zajacz Vera, Kuhn András – Garden-
works Kft.
épületvillamosság: Sztankó József 
fény- és hangtechnika: Elektroprojekt 2000 Bt. 
épületgépészet: Maróti Péter; épületgépész munkatárs: 
Kékesi András 
légtechnika: Makáry Csaba, Mottl Tamás – Installáció Bt. 
tűzivízhálózat: Zemplén Vízmű Kft.
strukturált hálózatok: Angler János – Schoeller Network 
Control Hungary Kft.
kivitelező a Zemplén Konzorcium, tagjai: 
– Adeptus Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi ZRt., 
Miskolc

Farkas Csaba létesítményi főmérnök
– Épszer Zrt., Sárospatak
Karászi Csaba létesítményi főmérnök

alapterület összesen: 1500 m2

kertrendezéssel érintett terület: 8000 m2

parkolóhelyek száma: 30 gk + 1 mk

A Magyar Nyelv Múzeumát a Kazinczy Ferenc emlék-
park veszi körül. A park Széphalom belterületén, a közút 
mellett található. A szépen gondozott emlékpark védett 
természeti érték. Területe 4,4 hektár.

h t t p : / / w w w . k a s t e l y o k - u t a z a s . h u / L a p .
php?cId=1752&kId=1752/
A Kazinczy emlékcsarnok 1876 óta fogad látogatókat. 
Mai berendezése 1882-től fokozatosan alakult ki, az 
ereklyék összegyűjtésében Becske Bálintnak, az író lelkes 
unokájának vannak érdemei. Itt látható többek között 
Marsalkó János Kazinczy mellszobra. Az emlékhely a 
mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi szervezet, 
azon belül az újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gondo-
zásában áll. 2000-2001-ben a magyar állam millenniu-
mának évében az emlékhelyet kívül és belül felújították.

h t t p : / / w w w . k a s t e l y o k - u t a z a s . h u / L a p .
php?cId=1751&kId=1751/ (Egresi János, a Magyar 
Kastélyok és Kúriák Egyesület tagja) http://www.
muemlekeinkert.eoldal.hu/ ve: 2007 
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Kálmán László
Szavak diszkriminációja

Március 12-én reggel, a Kossuth rádió Édes anya-
nyelvünk című műsorában Grétsy László újabb 
javaslattal állt elő a nyelvhasználat rendeleti úton 
való megregulázására: ha már az idegen szavak 
használatának rendeleti korlátozása szemlátomást 
nem kivihető, legalább kötelezzék a minisztériu-
mok a hatáskörükbe eső intézményeket, hogy az 
idegen szavakat tartalmazó kiírásokat – az erede-
tivel azonos méretben – magyarul is kitegyék. A 
kétnyelvű táblákkal semmi baj – így Grétsy –, az 
viszont alapvető emberi jogot sért, ha csak idege-
nül van valami kiírva. Javaslatát korábban már a 
Miniszterelnöki Hivatalhoz is eljuttatta, a hallgató-
kat reakcióra szólította fel a „sajtóban”.

Hát, akkor legyen itt a reakció. Az idegen szavak 
terjedése a mai nyelvvédők, nyelvművelők szinte 
egyetlen lényeges célpontjává lépett elő az utóbbi 
időkben. Tudósi tekintélyükre hivatkozva hangoz-
tatják, hogy „nyelvünket az utóbbi időkben aggasztó 
mértékben árasztják el az idegen szavak” (Grétsy), 
hogy „a korábbiakhoz képest ma már olyan fogal-
makra is kölcsönszót használunk, amelyeknek van 
magyar megfelelőjük” (Deme), és így tovább. A tu-
domány álláspontjaként igyekeznek beállítani azt a 
vélekedésüket, hogy az idegen szavak „ártanak” a 
nyelvnek. Pedig ennek tudományos értelemben sem-
mi értelme sincs, sőt. Ha így lenne, akkor „rosszabb” 
nyelveknek kellene tekintenünk azokat, amelyeknek 
szókincsében aránylag több az idegen szó (például 
a perzsát vagy a magyart) azoknál, amelyekben ke-
vesebb (például az izlandiban). Továbbá nincs példa 
arra, hogy nyelvek „veszélybe” – például a kihalás 
közelébe – kerültek volna attól, hogy tömegesen köl-
csönöztek idegen szavakat (például ez történt volna 
minden vallásváltásnál, amikor a perzsák mozlimok 
lettek, vagy amikor a magyarok keresztények). Itt 
„nyelvészeti sarlatánságról” van szó, hiszen ha az il-
lető „tudósok” orvosok lennének, az ilyen stílusú állí-
tásokat egyszerűen csak sarlatánságnak neveznénk.

Maga az idegen szó kifejezés is nehezen értelmez-
hető tudományos szempontból. Vajon idegen szó-e a 

sorompó (a német Schrankbaumból), a nonstop vagy 
a home page? Az első esetben intuíciónk egyértelmű 
nemet, a harmadikban talán igent mond, a második-
ban bizonytalankodunk. Akár bürokratákra, akár 
nyelvészekre próbálnánk bízni a döntéseket, amikor 
egy-egy vitás kérdés akadna, nem lehetne jó választ 
adni rá. A nyelvtudomány nem határozza meg az 
idegen szó fogalmát. Ismeri a kölcsönszó kifejezést 
(sajnálom, így hívják, pedig sosem adjuk vissza őket), 
de ez nyelvtörténeti kategória, a sorompó vidáman 
beletartozik. Az idegen szó nem a nyelvtudomány, 
hanem a finomkodó, ultrakonzervatív korrektorok 
kifejezése. Annak viszont van tudományosan értel-
me, hogy köznyelvi – azaz nagyjából mindenki szá-
mára érthető –, de ez meg nem a szavak eredetére 
utal. Ráadásul annak se nagyon van objektív mércéje, 
hogy melyik szó köznyelvi. Az idegenséghez min-
denesetre semmi köze nincs: teljesen magyar eredetű 
szó is lehet nem köznyelvi (hanem például tájnyelvi, 
mint például a piszke, vagy szaknyelvi, mint a tér-
ző). Kérdés, hogy vajon Grétsy miért nem – eredettől 
függetlenül – a közérthetőség érdekében száll síkra, 
hiszen szerinte az sért emberi jogot, hogy „nem min-
denki érti” a kifogásolt feliratokat.

Miért ilyen fontos kérdés a szavak eredete? 
Igaz, hogy az emberben ösztönös, hogy ne mond-
jam: állati idegenkedés él a mással, az idegennel 
szemben, de a civilizáció egyik legfontosabb ta-
nulsága, hogy az ilyen ösztönöket nem kihasználni 
kell, hanem felülemelkedni rajtuk, vagy jó célok 
érdekébe fordítani őket. A szavak „idegenként” 
való megbélyegzése tehát nemcsak tudományosan 
megalapozatlan: hatásában ártalmatlanabb ugyan 
az emberek megbélyegzésénél, a civilizációval való 
kapcsolatában, ideológiai alapjában semmiben sem 
különbözik tőle.
(Népszabadság  2000. 03. 23. 12. oldal)

VITA Az IDEGEN NYELVû REKLÁMOKRóL
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Grétsy László
K. l. általános nyelvész – és az igazság

Március 23-án ezeken a hasábokon Kálmán 
László hozzászólt egy előadásomhoz, amely né-
hány nappal korábban a Kossuth rádió Édes anya-
nyelvünk című műsorában hangzott el. Sajnos 
produkciója tele van nem is csúsztatással, hanem 
hamisítással, olyannyira, hogy ezt a „reakciót” – 
ahogy ő nevezi hozzászólását – közismert békü-
lékenységem ellenére sem hagyhatom szó nélkül. 
Anélkül, hogy vitába szállnék vele – ennek úgysem 
volna értelme, hiszen mint „általános nyelvész” a 
magyar nyelvészethez elég kevéssé, a nyelvműve-
léshez pedig egyáltalán nem ért –, rá kell mutat-
nom egy-két torzításra.

Hozzászólásának mintegy harmadában azt fej-
ti ki K. L., hogy napjainkban a nyelvművelőknek 
szinte egyetlen témájuk az idegen szavak terjedé-
se. Mivel nyilait főleg rám irányítja, én pedig sokat 
adok a pontosságra, összeszámoltam, hogy 1999-
ben a Kossuth rádió Értsünk szót! című műsorának 
Nyelvőrködés rovatában összesen 44 előadásom 
hangzott el, ám ezek közül csupán egyetlenegy 
olyan van, amelyiknek valóban az idegen szavak 
terjedése a tárgya. A többié: helyesírás, szójelentés, 
tájszavak használata, egyeztetési zavarok stb. Min-
den, csak nem az, amit K. L. állít. Gondoltam: ez 
csupán véletlen. Ennyire nem hamisíthat K. L. Az 
elmúlt év végén megjelent egy kötetem is, Anya-
nyelvi őrjárat címmel. Benne 120 kis cikk. Ezt is 
végignéztem. Reklámnyelvháború címmel megint 
egy cikk foglalkozik azzal, hogy újabb reklámaink 
a túlzó idegenszó-használatukkal vagy a teljes egé-
szében idegen nyelvű voltukkal veszélyeztetik a 
közérthetőséget. 119 cikk minden egyébbel foglal-
kozik, de az idegen szavak terjedésével nem. Mit 
lehet ehhez szólni?

„Reakciójának” ugyancsak mintegy harmad-
részében azt fejtegeti K. L., hogy a nyelvműve-
lők szerint az idegen szavak ártanak a nyelvnek, 
s cikke végére sunyi módon még ideológiát is 
becsempész, amikor így zárja írását: „A szavak 
»idegenként« való megbélyegzése tehát nemcsak 
tudományosan megalapozatlan: hatásában ártal-
matlanabb ugyan az emberek megbélyegzésénél, a 
civilizációval való kapcsolatában, ideológiai alap-
jában semmiben sem különbözik tőle.” Bármeny-
nyire nem ismeri is K. L. a nyelvművelés gazdag 
irodalmát, azt azért, ha már az idegen szavakról ír, 
mégis tudnia kell, hogy az idegen szavak fontos-
ságát egyetlen nyelvművelő szakember sem vonja 
kétségbe, s így a megbélyegzés szó használata s az 

azt követő rosszízű ideológiai következtetés, ame-
lyet a szerző nem itt fogalmaz meg először, nem 
egyéb, mint durva inszinuáció. Ezt mind a magam, 
mind a többi nyelvművelő nevében a leghatározot-
tabban visszautasítom.

Ezek után most már dióhéjban elmondom, mi-
ről szólt rádióbeli előadásom. Arról, hogy ha már 
minden igyekezetünk ellenére „mind gyakrabban 
bukkannak fel olyan plakátok, reklámok, felirat-
ok, amelyeknek szövegében már egyetlen magyar 
szó sincs..., akkor gazdagítással, bővítéssel tegyük 
magyarrá a reklámokban, feliratokon olvasható 
szövegeket! Egyszerűen arra van szükség, hogy az 
illetékes intézmények – például a Gazdasági Mi-
nisztérium, de feltehetőleg a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma, s talán a Miniszterelnöki 
Hivatal is – a maguk hatáskörén belül követeljék 
meg a reklámokban, feliratokon, hirdetésekben 
stb. a magyar nyelv használatát is! Ehhez nincs 
szükség nyelvtörvényre, mert nem kirekesztő, 
tiltó, hanem hozzátevő, többletadó jellegű kívá-
nalom. Általa senki sem követeli valamilyen an-
gol vagy egyéb nyelvű jelmondat, cégtáblafelirat 
levételét, csupán annyit ír elő, hogy kerüljön oda 
az idegen szöveg mellé egy vele azonos méretű 
magyar változat is, hogy az idegen nyelveket nem 
ismerő, jelenleg a nemzetiségieket nem számítva 
az ország népességének 88 százalékát kitevő la-
kosság személyiségi jogai se sérüljenek. Ez a kö-
vetelmény szerintem mindenképpen előre mutat, 
s meggyőződésem szerint nemcsak itthon kelt 
majd osztatlan elismerést, hanem a hasonló prob-
lémával viaskodó más országokban is. Végtére is 
egy csöppet sem baj, ha kétnyelvűek a bennünket 
körülvevő cégtáblák, feliratok. Lehetnek akár há-
romnyelvűek is. Csak az anyanyelvű felirat ne hi-
ányozzék soha, sehonnan.”

Szavak diszkriminációja – ez K. L.  rosszízű hoz-
zászólásának címe. A cím jó, a benne levő idegen 
szó is hasznos. Ám az írás szerzője saját csapdájá-
ba esett. Nem vette észre, hogy a diszkriminációt ő 
követi el, mégpedig a magyar szavakkal szemben, 
amikor azért acsarog, mert a nyelvművelők szerint 
az idegen nyelvű reklámok, feliratok szövegét ma-
gyar nyelven is közzé kell tenni, hogy saját hazájá-
ban senki se szoruljon tolmácsra.
(Népszabadság  2000. 04. 7. 12. oldal)



20

Dr. Bertók Loránd:
Konyhanyelv, államnyelv

A Szavak diszkriminációja című cikk megírásá-
ra Grétsy Lászlónak a Kossuth rádió március 12-i 
Édes anyanyelvünk műsorában elhangzott rövid 
eszmefuttatása késztette a szerzőt. Mivel hallottam 
az adást, megdöbbenve olvastam a finoman kife-
jezve több csúsztatást tartalmazó és goromba írást, 
amelyet Kálmán László jegyzett (Népszabadság, 
március 23.). 

Mint magyar értelmiségi, nem értem, hogy egy 
magyar nyelvész miért becsmérel egy elismert 
másik magyar nyelvészt, ahelyett, hogy segítené 
a munkáját. Ez azért is furcsa, mert Grétsy László 
a legszelídebb, legmegfontoltabb nyelvészek közé 
tartozik, aki vitatott kijelentésében is igen óvatosan 
csak azt javasolta, hogy a cégneveket az idegen név 
mellett magyarul is írják ki. Holott a helyénvaló az 
lenne, hogy a magyar mellett idegen nyelven is 
kiírhatják. Úgy látszik azonban, még a Grétsy-féle 
óhaj is indulatokat vált ki egyesekből. Nem hiszem, 
hogy Grétsy Lászlót, a közismert nyelvművelőt 
meg kell védeni a ráaggatott „sarlatánság” vádjá-
tól. Azt azonban el kell mondanom, hogy a magyar 
nyelv nemcsak a tudós nyelvészek vizsgálatának 
alanya, hanem egész népünk tulajdona és napi esz-
köze. Ezért jogunk van hozzá ragaszkodni, mert ha 
nyelvünket elveszítjük, amint ezt egyre gyarmatibb 

helyzetünk előre vetíti, úgy a herderi jóslat valóra 
válhat. Sajnos a magyar értelmiség már nem tud 
úgy megszólalni, hogy egy mondatában ne legyen 
néhány teljesen felesleges idegen szó. Noha köz-
tudott az, hogy a gyarmatok nyelve volt mindig 
keverék nyelv. Nekem az a véleményem, hogy ha 
valaki az anyanyelvén nem tudja magát kifejezni, 
és mindig idegen szavakat vesz „kölcsön”, az nem 
a műveltség jele. 

A magyar nyelv egyébként Fábián Pál neves 
nyelvészünk vizsgálata szerint a világ több ezer 
nyelve közül a közé a huszonöt közé tartozik, 
amelyiken minden tudományos kérdést meg lehet 
fogalmazni, ki lehet fejezni. Úgy gondolom, hogy 
minden magyar nyelvésztől elvárható a magyar 
nyelv megőrzését, fejlődését elősegítő tevékeny-
ség. Ha valaki ezt nem képes vagy nem akarja 
tenni, annak nem sok erkölcsi alapja van azokat bí-
rálni, akik életüket e nyelv megőrzése, pallérozása 
ügyének szentelik. 

Végül meg kell jegyeznem, hogy riasztó Kálmán 
László „ideológiai” eszmefuttatása a szavak „meg-
bélyegzéséről”. Az az érzésem, hogy minden em-
bernek fontos az anyanyelve, így nekünk is. Szeret-
nénk ezt a kincset gyermekeinknek, unokáinknak 
olyan állapotban továbbadni, hogy ők is élvezhes-
sék e csodálatos nyelv kifejezőerejét, gazdagságát, 
minden szépségét. 
(Népszabadság  2000. 04. 25. 12. oldal)
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Amilyen örömmel, mindannyiszor majdnem u gyan-
olyan szorongással fogok a szépen szaporodó nyelv-
művelő művek olvasásába. Eleve örülök a jó íznek, 
amelyet egy-egy nyelvi fordulat kibontása révén 
élvezhetek, és szorongva, izgatottan futom át a 
pellengérre állított hibákat: hátha én is elkövettem 
azokat. Elröstellem magam, ha megesett. Szinte lá-
tom, mint ráncosodik, mint feketül meg az a régi 
mondatom, amelybe – mint gyümölcsbe a féreg – a 
hiba befészkelte magát. A röstelkedés hamarosan 
haragra változik.

Nem magamat érzem hibásnak. Anyanyelvül 
kaptam e nyelvet. Elvártam volna, hogy miként 
apámtól a vért, ezt is egészséges állapotban kapjam. 
Ne kelljen még ezzel is bíbelődnöm. Ha egy-egy 
kifejezésről, melyet magam is használtam, kide-
rül, hogy rossz, úgy érzem, mintha pénzhamisítók 
kezébe kerültem volna. Én valamikor valódinak 
fogadtam el, amit használatba bocsátottam. E kife-
jezések legtöbbjét még gyerekfővel vettem birtok-
ba; komoly tekintélyek tukmálták rám: keserűen és 
fölháborodva emlékezem iskolakönyveim stílusá-
ra. És éppily keserűen gondolok azokra a hajdan 
volt írókra, akiknek gondolata nyomtalanul eltűnt, 
de kezük szennye megmaradt abban az örök életű, 
puha szobrász-anyagban, amelyből gondolataimat 
én is kigyúrnám.

Egy nemzedék nehezen tudja megállapítani, 
hogy irodalma lépést tart-e más nemzetek irodal-
mával. Irodalmunk hátramaradottsága mellett a leg-
döntőbb bizonyíték, hogy írás közben még nyelv-
helyességi aggodalmunk lehet. Eszközünk tehát 
még nem tökéletes. A nagy irodalmaknak alig van 
ilyen kérdésük. A nyelvtisztító mozgalom ott való-
ban csak tisztítás, az árnyalatok finomítása, és nem 
kétségbeesett védekezés. A francia és angol író he-
lyesen írni már az elemiben megtanult, és hogy! A 
nyelv megbízható, ronthatatlan anyagként fekszik 
előtte; épp ezért alakíthatja, újíthatja a maga egyé-
nisége szerint, a rontás veszélye nélkül. Elkövethet 
helytelenséget is, még annak is egyéni íze lesz, mert 
egyéni marad, az összességnek nem tud ártani.

Ilyen megtorló ereje nálunk – igen érdekesen – 
csak a költői nyelvnek van. Olyanfajta kifejezés, 

mint vizsgálat tárgyává teszi, prózában észrevétle-
nül elcsúszik; a versből kiüvölt. Éppígy védekezik 
a vers az idegen szavak ellen is (pontosan érezve, 
hol kell mértéket tartani), így védekezik a hivatali 
lomposság és tekervényesség ellen, minden ellen, 
amit nyelvtisztítóink kifogásolnak. Lírában va-
gyunk, változatlanul, a legerősebbek.

Egyszóval ne bízzuk el magunkat; még mindig 
a nyelvújítás korát éljük, élik a prózaírók! Valami 
nagy utat még nem tettünk meg. Ha kiinduló-
pontnak Csokonait vesszük, fejlődésről csak azért 
beszélhetünk, mert közben az általános írói nyelv 
még Csokonai korának nyelvénél is mélyebbre 
esett. A század eleji, általános írott nyelv, az újsá-
goké, csak Kemény Zsigmond hírlapjának stílusá-
hoz mérve tetszik üdítőbbnek; már akinek tetszik; 
az idegenség az utóbbiban csak más természetű, 
nem kevesebb. Ha választani kellene a nyafkaság 
és a szálkásság között, én Kemény szálkás, száraz 
férfiasságát választanám.

Rosszul mondtam, hogy a nyelvújítás korában 
élünk. Nyelvet éppúgy nem lehet újítani, akár a fát. 
Csak nyesni lehet, fattyazni, mívelni. Oly mélyre 
bocsátja gyökereit, oly ősi életet él, hogy rajta az 
embernek csak alakító hatalma van. Ez volt a 
„nyelvújítók” tévedése, ez a szerénytelenség.

De arról, hogy a nyelvtisztítás kora még nem 
fejeződött be, arról épp a nyelvtisztító könyvek ta-
núskodnak. Legtöbbjük mintha Kazinczy korában 
íródott volna: egyhuzamban alig olvasható. Vagy 
végehosszatlan nyelvtani fejtegetést közölnek, 
vagy szótárszerűen sorolják föl a magyartalansá-
gokat.

De vajon ki olvas nyelvtant? Szótárhoz is csak az 
nyúl, aki tudja, hogy a szó, amelyet használni akar, 
rossz. De ha tudná, hogy rossz, akkor már nem is 
írná le, akkor már szótárra sem volna szüksége. 
Legelőször is tehát a hibákról kellene felvilágosíta-
ni mindenkit, minél többről, minél gyorsabban és 
könnyebben.

Halász Gyula bátyánk ezt teszi; könyvének ez 
az újdonsága és érdeme. Nemcsak felvilágosít, ha-
nem rögtön meg is mutatja, hogyan kell helyesen, 
világosan, ízesen magyarul beszélni, még olyan 
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bonyolult és elvont kérdésekről is, mint a nyelv-
helyesség. Élvezettel figyelünk rá, érveit azon me-
legében elfogadjuk. Példákkal, s mi több: a maga 
példájával oktat. Könyve, az Édes anyanyelvünk, a 
felnőttek iskoláskönyve.

Nincs merev álláspontja, nem fölényeskedik, 
mint az iskolamesterek, akik szabnak ugyan tör-
vényt, de alig gyakorolják. Arany János útmutatá-
sát követi, aki szerint a nyelvész kötelessége nem 
az, hogy a priori szabályokat állítson fel; sem az, 
hogy részleges igazságot egyetemes törvénnyé 
emeljen; hanem az, hogy a legkisebb árnyalatig 
kinyomozza a nyelv szellemének „élő nyilatkoza-
tait”. Nem könnyű feladat. Ehhez nem a nyelvtant 
kell ismerni: hanem magát a nyelvet.

Hol ismerte Halász így meg? Bámulatosan ismeri. 
Csodálatos ösztönnel tájékozódik ebben az ősrenge-
tegben. A kifejezések összefonódott sűrűjében csal-
hatatlanul; első pillantásra fölismeri az élősdi teker-
vényt, a dudvát, s el tudja távolítani anélkül, hogy 
közben a jó gyökérzetűeknek bármiben is ártana.

Tömérdeket tanultam könyvéből. Igaz öröm-
mel s ezúttal már kevesebb szorongással. Hibák 
miatt, melyeket én is elkövettem (helyesebben s az 
ő bátorítására mondva: az elkövetett hibák miatt) 
pironkodnom már alig kellett. Annál jobban élvez-
hettem hát a rengeteg árnyalati finomságot, nyel-
vünk kimeríthetetlen gazdagságát, melyet felfedett 
előttem. A kezdetleges balta helyett pontos vésőt, 
fúrót, lombfűrészt tett elém; olyan szerszámokat, 
amelyekről sejtelmem sem volt. Tőle tudtam meg, 
mi pontosan a különbség az egykönnyen és a vajmi 
között, s hogy az árbocot rövid o-val kell ejteni; pi-
rulva vallom be, eddig hosszúval ejtettem.

Mindezért persze ne számítson hálámra. Nyel-
vészek ilyesmit nem ismernek, még csak az olyan 
vasárnapiak, azaz, mit húzódjam: még az olyan ko-
cák sem, mint jómagam. Ezen a téren a mester szava 
elsősorban saját maga ellen fordul. Nem legutolsó 
szórakozásom, midőn nyelvvédő folyóiratainkban 
vonogatom szépen alá a magyartalanságokat. Hála 
ide, hála oda, a második ív elolvasása után meste-
rem könyvében is ilyenekre vadásztam. Tanítványi 
büszkeséggel jelentem, hogy találtam.

Halász Gyula egész arcvonalat tart a magyar 
nyelv védelmére, nekem csak egy-két rejtett sar-
kom van, én csak egy-két előnyomuló hibát tartok 
szemmel, de azokat állandóan. Közülök legtöbb-
ször az „egyesek” tűnnek elém, megfigyelésükre 
még Fülep Lajostól kaptam útmutatást.

Egyes (helyesebben: eggyes) mifelénk ugyanis 
azt jelenti, ami magányos, ami nem kettős. Egyes 
ember nálunk az, akinek nincs társa; egyes ko-
csik, amelyek elé csak egy ló van fogva. Miért 
dobjuk el ezt a szót az einige meg quelques uns 
kedvéért, mikor erre ott van a kitűnő némely, 
némelyek? Egyeseket Halász Gyula könyvében, 
sajnos, nem találtam, pedig kerestem, de a 102. 
oldalon rábukkantam erre: egyes, úgynevezett 
vad népek... Semmi kétség, hogy itt némely úgy-
nevezett vad nép... jobb lett volna! Előfordul 
még egy helyt az egyes; az 52. oldalon egyes női 
egyedekről esik szó, sajnos, ezt nem tudom ki-
javítani, mert érzem, hogy itt az összestől meg-
különböztetett egy-némely (de mégsem némely) 
nőről beszélnek, egy-pár nőről külön-külön. 
(Nem bizonyos nőkről, mert a bizonyos meg a 
gewisse vagy a certain magyarra-ferdítése.) Ta-
lán kárpótol érte az 58. oldalon az, hogy „mit 
sem szólva”! Ehelyett semmit sem szólva vagy 
nem is szólva jobb lett volna, efelől semmi kétség 
sem lehet (és nem: mi kétség sem... ). A „tisztára” 
tengeri betegség környékez sem tetszik. De hogy 
helyette mi a magyarosabb, azt Halász Gyulától 
fogom megkérdezni.

Mindez, bevallom, védekezés előre; félelemből 
támadok. Halász Gyulával évekkel ezelőtt megál-
lapodtunk, hogy írásaimat nyelvi szempontból is 
figyeli, és szól... eddig még nem szólt. De mi lesz, 
ha most alaposabban szemügyre veszi ezt is, amit 
most írok? A gondolat megbénítja kezemben a tol-
lat; illetve a kezemet. Kérem, tegye meg mégis, vi-
szonozni fogom.

Füleppel, később Kosztolányi Dezsővel is ját-
szottunk ilyen tiszta magyarság játékot, élőszóval. 
Öt-hat fordulat után állításunkat, kételyünket teljes 
biztonsággal már csak így mertük kifejezni: – Hm? 
– Hm... Néha: – Hm!
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1. Egy-egy nyelv kialakulásának történelmi folya-
mata annak is biztosítéka, hogy az azonos anya-
nyelven beszélők között különlegesen mély kap-
csolat van. 

A személyiség közösségi megelőzöttsége ma-
gyarázza meg az anyanyelv rendkívüli szerepét is 
az egyén életében. “Csak anyanyelvemen lehetek 
igazán én” – vallotta Kosztolányi.1 Megállapításá-
val egybevág a mai agykutató véleménye, mely 
szerint az agykéreg anyanyelvi beszédrégiójának 
döntő szerepe az ember minden szellemi tevékeny-
ségében érvényre jut.2  

Az anyanyelv nemcsak kommunikációs esz-
köz, hanem sajátos szemlélet, sajátos logika is.3 
Az anyanyelv „az etnikum egyéniségének lényegi 
meghatározója”4. Megőrzi tapasztalatait, biztosítja 
folytonosságát és hagyományközösségét.

Az emberi méltóságnak elemi feltétele az, hogy 
az ember azonos lehessen önmagával. Az emberi 
önazonosságnak viszont az anyanyelv a legfonto-
sabb tényezője. 

Az anyanyelvvel egy közösség történelmi ta-
pasztalatainak, sajátos szemléletformáinak, közös-
ségi titkainak is birtokába jut az ember. Egyén és 
közösség sorsa tehát egybekapcsolódik. 

„A közösség kötelékei között ma már a leg-
erősebb az anyanyelv”5 – állapította meg a nem-
zeti érzés hajszálgyökereit megvilágító Illyés 
Gyula, aki Koszorú című versében az anyanyel-
vet „fölnevelő édesanyám”-nak nevezte, a Haza 
a magasban soraiban pedig az anyanyelv szellemi 
hazát teremtő és megőrző erejéről vallott. Márai 

1 Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről. In K. D.: 
Nyelv és lélek. 1990. 75.
2 Hámori József: Az emberi agy aszimmetriái. Dialog 
Campus, 1999. Idézi Szabó István Mihály: A magyar 
szaknyelvi-kommunikációs kultúra az ezredfordulón. Magyar 
Tudomány, 2001/6. 741-742.
3 Szegedy-Maszák Mihály: A nemzet mint érték. Új For-
rás, 1980. 4. 40-41.
4 Gáll Ernő: A sajátosság méltósága és ami mögötte van. In 
G. E.: A sajátosság méltósága. 1983. 94.
5 Illyés Gyula: Hajszálgyökerek. In: I. Gy.: Hajszálgyökerek, 
1971. 261.

Sándort is idézhetjük: „Nincs más haza, csak az 
anyanyelv.”6 

A magyar irodalomban a nemzeti megmaradá-
sért való küzdelem és a személyiség önazonosság-
igényének, autonómia-igényének kifejezője lett az 
anyanyelv értékeinek tudatosítása és védelme.

A XX. században anakronisztikusnak tetsző mű-
formák - az ódák, zsoltárok, könyörgések, nyelvvé-
dő iratok, krónikás énekek, hitvitázó drámák - éppen 
archaikus jellegükkel mutatnak rá motiváló ténye-
zőik abszurditására az új ezredforduló tájékán. 

Az anyanyelv és a személyi, közösségi identi-
tás közös veszélyeztetettsége motiválja azt, hogy a 
kisebbségi magyar irodalom az anyanyelvet szám-
talanszor nevezi „végső menedék”-nek,7 „utolsó 
mentsvár”-nak, „színes bólyá”-nak a vizek hul-
lámzásában8, „legvégső hazá”-nak9, a nyelv szava-
it pedig nemzetiség világát őrző „hű sorkatonák”-
nak.10 

Íróink és költőink a régi korokban és a huszadik 
században egyaránt sokszor érezték veszélyben a 
magyar nyelvet, a magyar identitást. Az anyanyelv 
és a nemzeti kultúra veszélyeztetettségének az ér-
zése sok változatban szólalt meg a magyarság min-
den régiójában. 

A nyugati magyar irodalomból csak két közis-
mert műre utalok. 

Faludy György Óda a magyar nyelvhez című ver-
se azt tanúsítja, hogy az anyanyelv személyiségé-
nek és önazonosságának meghatározó és megtartó 
eleme: „Jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel, / de 
én itt állok az ikes igékkel.” 

Márai Sándor Halotti beszéd című verse annak 
a folyamatnak a bemutatása, amelynek során az 

6 Márai Sándor: Napló 1968-1975. Akadémiai Kiadó-
Helikon Kiadó. Bp. é.n. 287.
7 Reményik Sándor: Az ige. In: R. S.: Erdélyi március. 
1990. 161.
8 Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Bukarest. 
Kriterion. 1970. 17.
9 Kulcsár Ferenc: Óriás arany-orgona. In: A mi nyelvünk. 
Szerk.: Grétsy László. 2000. 287.
10 Magyari Lajos: Szavak. Sütő Andrásnak. uo. 304.
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emigrációban a személyiség anyanyelvével együtt 
elveszíti nemzeti identitását is.  

Az anyanyelv az irodalomban a történelmi em-
lékezet foglalata is. A nyelvvédő írások legtöbb 
esetben a magyar történelmi múlt és kultúra védel-
mében is szólnak. Több száz ilyen mű született a 
kisebbségi magyar irodalmakban. 

A délvidéki Domokos István Kormányeltörésben 
című verse az anyanyelvétől, családjától, nemzetétől, 
a világtól és önmagától elidegenedett személyiség 
identitásválságának kifejezése: a törmelék-tudatnak 
törmelék-nyelven való bemutatása. Arra döbbent rá, 
hogy a nyelvéből, önazonosságából kiesett személyi-
ségnek a sorsa szánalmas és kilátástalan, tudata össze 
többé már nem rakható emléktörmelékekből áll. 

A felvidéki Gál Sándor távolodók című verse a 
nemzetiségi identitásvesztés folyamatát mutatja 
be. Arra figyelmeztet, hogy akik nemzetükből ki-
válnak, azok „önmagukból is kitántorognak”. Ve-
lük nemcsak a nemzetiség, hanem az emberiség is 
szegényebb lesz, hiszen önmaguk feladásával em-
ber voltuk teljességét csonkítják meg. 

A kárpátaljai Vári Fábián László Illyés Gyula fej-
fája előtt című versében a lét mélységéből száll föl a 
lírai én öntanúsító vallomása, az anyanyelv jogán 
való összetartozás kinyilvánítása. Helytállása küz-
delem-vállalás és hűségvallomás egyszerre: „Ma-
kacs szánkra fegyelmet / izzó jogarral égess, / csak 
őrizz meg bennünket, édes, / édes anyanyelv!”

Az erdélyi magyar kultúrában a legkülönfélébb 
műformákban, elemi emberi jogok védelmében 
szólal meg a nemzeti identitást az anyanyelvben 
védő irodalom. A sok-sok kínálkozó példa közül 
csak kettőt említek. 

Sütő András Engedjétek hozzám jönni a szava-
kat című esszéregénye a személyiség, közösség és 
anyanyelv összetartozását világítja meg. Az anya-
nyelv védőirata is ez a könyv, értékeinek gazdag 
megmutatása, teremtő munkásainak megidézése.

Kányádi Sándor költészetének is gyakori, sok-
szor szakrális motívuma az anyanyelv és a nemzeti 
önazonosság. Halottak napja Bécsben című  költemé-
nyében Mátyás király segítségét kéri, hogy „lenne 
védelmünkre / hogy ne kéne nyelvünk / féltünk-
ben lenyelnünk / s önnön szégyenünkre”. 

A kisebbségi magyar irodalmak nyelvvédő művei 
az anyanyelvi kultúra értékeihez való jogot elemi em-
beri lehetőségként védelmezik a kisebbségeket fel-
számolni törekvő politikával szemben. Ezt az elemi 
jogot azzal is védik, hogy bensőségesen otthonosak a 
magyar nyelv titkaiban, szépségeiben, értékeiben. 

Az otthonvilág legfontosabb szervező eleme az 
anyanyelv. Nyelvünk az édesanya mintájára szólít-

ja az anyanyelvet és a hazát: édes anyanyelvünk, 
édes hazánk. 

Az anyanyelv az etnikum egyéniségének  lénye-
gi meghatározója.11 Heidegger a nyelvet a lét há-
zának („das Haus des Seins”) nevezte.12 A magyar 
nyelv a magyar lét háza.

Sütő András pedig arra is figyelmeztetett, hogy: 
„Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az em-
ber.”13  

A magyarság anyanyelvvédő és az anyanyelv 
értékeit tudatosító irodalma az emberi szabadság-
igény és otthonosság-igény egyetemes érvényű 
megnyilatkozása is. 

2. Az irodalom azért hozza létre a maga külön lét-
módját, hogy az alkotó ennek révén kinyilvánít-
hassa a világhoz való viszonyát. Az irodalom azért 
használja fel a valóság tényeit, hogy megmutathas-
sa, miként ítéli meg azokat. 

„A műalkotásban a létező igazsága lép működés-
be. A művészet az igazság működésbe-lépése.”14 Az 
igazság „a létező el-nem-rejtettségét jelenti”.15 

Az irodalmi mű kiszabadítja élményei kötöttsé-
géből az olvasót, rálátást biztosít neki a létre. Az 
irodalom segítségével az ember mértéket kap léte-
zésének tágasságához.

A nagy mű módosítja az addig vitathatatlannak 
hitt szemléletet. Új, gazdagabb, igazabb világlátást 
ad befogadójának. 

A művekben megnyilatkozó közösségi felelős-
ség nem ütközik a művészet autonómiájával. 

A magyar és a világirodalom legnagyobb alko-
tásai tanúsítják, hogy esztétikai érték és közösségi 
felelősség nem ütköznek egymással.

Az irodalom a személyiség és a közösség formá-
lásának hatékony és nélkülözhetetlen eszköze.

A magyar irodalom nemcsak vetülete és nyel-
vileg elhatárolt változata az európai irodalomnak, 
hanem egy olyan emberi közösségnek, a magyar 
nemzetnek a megnyilatkozása is, amelyiknek min-
den más nemzetétől különböző történelmi élmé-
nyei vannak.16 

11 Gáll Ernő: A sajátosság méltósága és ami mögötte van. In: 
G. E.: A sajátosság méltósága. Bp. Magvető Könyvkiadó. 
1983. 94.
12 Martin Heidegger: Wozu Dichter? In: M. H.: Holzwege. 
Frankfurt a.M., Klostermann, 1977. 306.
13 Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Buka-
rest. Kriterion. 1977. 163.
14 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Fordította 
Bacsó Béla. Európa Kiadó. Bp. 1988. 65.
15 uo. 81.
16 V.ö.: Kerecsényi Dezső: Magyar irodalom. In: Mi a 
magyar?  312-313.
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Az irodalomban újabb és újabb aspektusával tá-
rulkozik föl  a lét. Megismerhetővé válik a világból 
az, ami semmi más módon nem közelíthető meg, 
ami az irodalmi mű nélkül örök takarásban, létfe-
ledettségben, lételrejtettségben maradna.17  

Amikor például Nagy Gáspár versében kimond-
ta a mártír miniszterelnökről, hogy

egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!

akkor ez az alapvető erkölcsi követelmény a kimon-
dás révén megsemmisíthetetlen igazsággá vált.

Az irodalom a léttel való dialógus, a lélek és a 
szellem edzőpályája. 

A nagy mű mindig hozzáad valamit a léthez, 
gazdagítja világunkat. „A művekben létrehozott 
igazságok pedig még mindig teret kértek maguk-
nak a műveken kívül is.”18  

Minden nagy mű kísérlet arra, hogy az egyedi 
jelenséget az elvvel, végest a végtelennel, a tárgyat 
a gondolattal, az embert a világgal, a cselekvést az 
erkölccsel szembesítse.

Az irodalomból a szellem, erkölcs, érzés, fantázia 
fénye sugárzik még azokra is, akik nem olvasnak. 

A tudománynak és a kultúrának erkölcsi feltéte-
le az igazság és az őszinteség.

3. A tudomány és a művészet egymásnak is nagy 
ösztönzői az emberlét egyetemes szemléletében. 
Teller Ede beszélt arról egyszer Csoóri Sándornak, 
hogy az ő szellemi életrajzának az alakulását leg-
markánsabban Ady Endre költészete határozta 
meg. Még a tudományos kutatásban is. „Ady kü-
lönleges és sosemvolt szimbólumokat sűrítő nyel-
ve sodorta a felé a gondolat felé, hogy ha szófú-
zió révén nagyfeszültségű, új energia keletkezik a 
versben, az atomok világán belül is megtörténhet, 
hogy nemcsak maghasadás révén állítható elő nagy 
energia, hanem magfúzió révén is!”19 

1987-ben Amerikában, a Magyar Baráti Közösség 
konferenciáján Bay Zoltán tartott előadást a világűr-
kísérletek jövőjéről. Este pedig ő vezette be a Szabó 
Lőrinc estet. Visszaemlékezett arra, hogy a debreceni 
Református Főgimnáziumban az egyik tanáruk a sic 
itur ad astra latin mondás értelmét kérdezte. Szabó 
17 V.ö.: Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Bp. Euró-
pa Kiadó. 1988. 110-112.
18 Csoóri Sándor: Nappali Hold. In: Cs. S.: Tenger és dióle-
vél. Bp. Püski Kiadó. II. 1160.
19 Csoóri Sándor: A negyedik világtalálkozó megnyitója. 
In Cs. S.: Szálla alá poklokra. Felsőmagyarország Kiadó. 
Miskolc, 1997. 92. 

Lőrinc azt válaszolta, hogy a költészet, a művészet 
szárnyain lehet a csillagokig jutni. Bay Zoltán akkor 
mosolyt kiváltó válaszában a tudománytól várta a 
csillagokra jutást. „Most kérdem: kinek volt igaza? 
Azóta 12 ember járt a Holdon, s naprendszerünkben 
műholdak, fizikai műszerek százszámra röpködnek. 
Jelenlegi válaszom az, Lőrincnek és nekem, mind-
kettőnknek igazunk volt. Mert egy élet tapasztalata 
megtanított arra, amit akkor nem éreztem át, hogy a 
tudomány is csak a lelkesedés, az intuíció szárnya-
in emelkedhetik magasba. Tudomány és művészet 
között nincs különbség, mindkettő közös forrásból 
táplálkozik, az embernek abból a vele született tö-
rekvéséből, hogy előbbre, magasabbra jusson.”20 

Németh László nagyon sokat foglalkozott Ga-
lileivel. Legjobb drámáját is róla írta. Méghozzá 
két, egymással ellentétes befejezéssel. Melyik hát 
Németh László Galileije? A diadalmas vagy az ösz-
szeroskadó? Hogyan lehet egy darabnak két, egy-
mással ellentétes befejezése? Kaphat-e egy dráma 
teljesen változatlan első három felvonása a negye-
dikben utólag ennyire ellentétes befejezést? 

Németh László Galileijének mindkét változata 
remekmű, mindkét dráma hiteles alkotása a szer-
zőnek. 

Az eredeti változatban Galilei valóban az új tu-
domány diadalmas hőse. Igazának újabb bizonyí-
tására készül. 

De így mindenki megindokolhatná a maga gyön-
geségét – ébredt föl Németh Lászlóban a moralista. 
S megírta a darab negyedik felvonásának új válto-
zatát, melyben Galilei erkölcsi megrendülésének ad 
minden egyéb érvet lefokozó hangsúlyt. A második 
változatban nincs Galilei számára erkölcsi feloldo-
zás, hiszen Toricelli megjelenése azt is bizonyítja szá-
mára, hogy a tudomány nélküle is megy tovább. 

Ugyanannak az előtörténetnek két különböző 
vége? Igen. Az első három felvonás gazdag és ki-
egyensúlyozott feszültségében mindkét lehetőség 
előzménye ott van. Ha nem tudná Galilei a maga 
igazát, vagy ha nem érezné a visszavonás erkölcsi 
súlyát, nem volna dráma. 

A művészet és a lélektan ősidők óta ismeri a lel-
ki reakcióknak az ellentétükbe való átcsapását.

Az, hogy a Galilei két változata egymást komple-
menter módon kiegészíti, számomra a fizikus Toró 
Tibor tanulmánya révén vált világossá.21 Contraria 

20 Idézi Görömbei András: Tűnődés nagy út után. In: G. 
A.: A szavak értelme. Püski Kiadó. Bp. 1992. 36.o.
21 Toró Tibor: Komplementaritás a kvantumfizikában, a 
művészetben és a transzfigurált antinómia módszere. In: 
T. T.: Kvantumfizika, művészet, filozófia. Kriterion Könyv-
kiadó. Bukarest. 1982. 9-16.
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non contradictoria sed complementa sunt - hangzik Niels 
Bohr komplementaritás elvének tétele: az ellentétes 
elemek nem ellentmondóak, hanem megfelelő mó-
don kiegészítik egymást. A komplementaritás elvét 
újabban a lélektan és az esztétika egyaránt gazda-
gon hasznosítja. Az irodalomtudomány például a 
„nyitott mű” poetikájának leírásakor utal arra a le-
hetőségre, hogy bizonyos művek csak a lehetséges 
variációjuk összességével ragadhatók meg. S ezek 
az egymásnak látszólag ellentmondó variációk nem 
ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. 

Németh László két „zárt” Galileije most már 
mindig kinyitja egymást: bármelyik változatot ol-
vassuk és nézzük, mindig megjelenik bennünk a 
másik változat is. Németh László is vállalta mind-
kettőt. Azt szerette volna, ha mindkét befejezéssel 
megjelenik a darabja. Contraria non contradictoria 
sed complementa sunt.22 

A tudomány és művészet szoros kapcsolatá-
nak példái vég nélkül idézhetők. Nagy László 
például hallatlan gyönyörűséggel tanulmányozta 
Heisenberg A rész és az egész című könyvét, talán 
költészete utolsó periodusának jellege is erősítést 
kapott tőle. De azért leírta: „viszonylagos viszony-
latok között is tudom, hol az anyám”.

Bartucz Lajos, a magyarságtudomány egyik 
megteremtője mutatott rá arra, hogy a tudomány 
differenciálódása következtében vannak olyan tu-
dományok, amelyek „tárgyukban és célkitűzéseik-
ben is nemzetiek”.23  

A magyarság megismertetését, tudományos be-
mutatását nekünk kell bevinnünk a világ tudomá-
nyosságába. 

A „nemzeti jellegnek a tudományban csak addig 
a határig van jogosultsága, amíg az a tárgyból ma-
gából természetszerűen következik, vagy a tudós 
nemzeti eredetiségéből fakad s legfőképpen pedig, 
amíg az igazság rovására nem megy”.24   

Németh László a szakok egymásba épült, új mi-
nőségben egybeforrt vállalkozásának szeretné látni a 
hungarológiát.25 Az egyes tudományszakok anyagát 
sorstudományi érdeklődéssel vizsgálva emelné új 
tudománnyá.26 Véleménye szerint a magyarságtu-

22 Bővebben: Görömbei András: Németh László két 
Galileije. In G. A.: A szavak értelme. Püski Kiadó. Bp. 1992. 
144-151.
23 Bartucz Lajos: A modern nemzeti tudományról. Magyar 
Szemle 1930. 329-337. In: A hungarológia fogalma  28.
24 uo. 28.
25 Grezsa Ferenc megállapítását idézi Kovács Imre Atti-
la: Leltár előtt. Hungarológiai dilemmáink és Németh László. 
In: Hungarológia, 2 (2000)/1-2. 71.
26 Németh László: A magyarságtudomány feladatai. Ma-
gyarságtudomány 1935.1. In: A hungarológia fogalma 50.

domány legfontosabb célja „önmagunk tudományos 
felfedezése, s ami ezzel egy: feleszméltetése”.27 

Identitás nagyon sokféle van, de a magyar nem-
zeti identitás meghatározó tényezője az anyanyelv 
és az anyanyelven átörökítetett nemzeti kultúra. 

A hungarológia „a magyarságra vonatkozó is-
meretek kerete”, a „különböző diszciplínák eleme-
inek egy meghatározott célra irányított, egymásra 
is vonatkoztatott egysége”.28 

A nemzeti  tudományok összefogására tett korai 
javaslatot a magyarságtudomány a maga nemzet-
közi diszciplínává emelésével gazdagította.29  

A magyarság számára mai, a nemzeti tudat 
szempontjából rendkívül nehéz és bonyolult hely-
zetében létfontosságú kérdés a nemzet egészének 
szellemi integrációja, a magyar identitástudat meg-
erősítése. Ez viszont csak reális nemzeti önismere-
ten alapulhat. Ennek a nemzeti önismeretnek lehet 
a magyarságtudomány hatékony eszköze. 

Ehhez azonban lépést kell tartania a világszerte 
megújult nemzettudományokkal. Csak így válhat 
hatékonnyá az a széleskörű magyarságismereti 
gyakorlati munka is, melyet a magyar kultúra és 
tudomány oly sok küldötte végez Magyarországon 
és a nagyvilágban egyaránt.

A legújabb kultúraelméleti kutatások szerint az 
identitás állandóan változik, mindig keletkezésben 
van és mindig dialogikus jellegű.30 

A magyar kultúrát azonban belső azonosságunk 
és változásunk feszültsége éppúgy identifikálja, 
mint az interkulturális tapasztalat. 

Az önazonosságunk kultúránk történeti ered-
ménye is, folyton változó, folyton alakuló ez az 
önazonosság. 

Éppen ez rak ránk óriási felelősséget. 
 

4. A nemzeti tudat és önismeret a nemzeti kultúra 
egészében nyilatkozik meg a maga teljességében. De 
van az alkotóknak egy csoportja, amelyikben külön-
leges közösségi felelősség él. Ezek az alkotók szemé-
lyes gondjukként élik meg a nemzet sorskérdéseit, 
ezért különleges szerepük van a nemzeti önismeret 
alakításában. Műveikben másokénál közvetlenebbül 
jelennek meg a nemzeti kérdések és sajátosságok. 

Részei a nemzeti önismeretnek azok a remek-
művek is, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak 
a nemzet kérdéseihez. Az anyanyelv és a hagyo-
27 uo. 52.
28 V.ö.: Köpeczi Béla: A hungarológia helyzete és lehetősé-
gei. Magyar Nemzet 1992. szeptember 25. In: Hungaroló-
gia. 2(2000)/1-2. 9.
29 Klaniczay Tibor: A magyar filológia helyzete külföldön. 
In: A hungarológia fogalma 134.
30 uo. 478.
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mányközösség nemzeti jellegűvé avatja ezeket az 
alkotásokat is.

 Irodalmunk a nemzeti önismeret semmi mással 
nem helyettesíthető megnyilatkozása, a nemzeti lét 
rejtett, de létező tartományainak föltárása, fényre 
hozása.  

Ezzel magyarázható az is, hogy irodalmunk tör-
ténetének korszakai többnyire a nemzet történelmi 
fordulatainak dátumaihoz is kötődnek.

Nemzeti imádsággá is olyan verseink váltak, 
amelyekben a nemzet legmélyebb szándékai szó-
laltak meg. A jobb nemzeti sorsért könyörgő Him-
nusz, a hazához való hűség Szózata és a szabadság-
küzdelem esküjét fogalmazó Nemzeti dal.

Az európai integráció létkérdéssé tette a ma-
gyarság nemzeti önismeretének, önazonosságá-
nak, identitásának a megerősítését, hiszen nem egy 
sorsdöntő kérdésben közösségként kell önmagát 
meghatároznia, közösségként kell döntenie. 

Az integráció megerősítette a nemzetek és az 
egyének önazonosság-igényét. A jellegtelenség 
felismert veszedelmeivel csak akkor tud ép lélek-
kel szembenézni a személyiség és a közösség egy-
aránt, ha legalább a maga szűkebb környezetében 
kiélheti otthonosság-igényét.31  

A globalizációval párhuzamosan ezért vált az 
identitáskutatás az egyik legfontosabb stúdiummá. 

A magyarságnak létérdeke, hogy otthon érezze 
magát Európában. De ezt csak akkor érheti el, ha - 
a nagyfokú világnyitottság mellett - úgy ragaszko-
dik önazonosságához, szellemi-erkölcsi értékeihez, 
anyanyelvéhez, kultúrájához, hogy az új idő köve-
telményei szerint meg is újítja azokat.

Bibó István az identitásképződés folyamatában 
a cselekvést, egy-egy probléma megoldását tartot-
ta a legfontosabbnak. József Attila az ihletet anyag-
győző tiszta akaratnak, a nemzetet pedig közös 
ihletnek nevezte. 

Ez a közös akarat vált magyar nemzeti cselek-
véssé 1848-ban és 1956-ban. Ezeknek a nagy törté-
nelmi pillanatainknak az identitásképző szerepe 
felbecsülhetetlen értékű.  

Bibó Istvánnak a Németh László minőség-
koncepciójával rokon, a problémák megoldására 
irányuló, s e megoldások révén a magyarság sa-
játosságait alakító programja azért érdemel kü-
lönleges figyelmet, mert ezzel ösztönző módon 
kapcsolható be a magyarságtudomány illetékes-
ségi körébe a tudományok és művészetek, egy-
általán a magyar értékek, magyar teljesítmények 
legszélesebb köre. 

31 V.ö.: S. Varga Pál: A pásztortűz lángja. Hitel, 1999. 8. 
88-90.

A magyarságtudománynak szembe kell néznie 
a nemzeti identitás mindig keletkezésben lévő lét-
módjával és képződésének dialogikus jellegével 
egyaránt. 

Napjainkban a globalizáció az összmagyarság 
létkérdésévé tette nemzeti identitásának, önazo-
nosságának és nemzeti összetartozás-tudatának a 
megerősítését.32   

 A modern nemzet nyelvi-kulturális közösség, 
melynek nem feltétele sem a terület, sem a gazda-
sági egység, sem az állami szuverenitás.33  

A nemzet fogalmát nem szűkíthetjük az állam-
formáció megnevezésére, nem korlátozhatjuk eti-
mológiai-biológiai jelentéstartalomra sem.34  

„A nemzet, a nemzettudat kulturális kategória; 
az etnikum biológiai; az állam politikai.”35  

Egy közösség akkor törekszik önmaga reprodu-
kálására és fejlesztésére, amikor stabilnak és erős-
nek érzi önmagát. 

Ezt a stabilitást és erőt biztosíthatja a maga esz-
közeivel a tudomány a nemzet számára a gazda-
ságban és a nemzeti tudatban egyaránt. Minden 
felfedezés, minden tudományos eredmény, ame-
lyet magyar tudósok érnek el, a magyar nemzeti 
öntudatot és önismeretet erősíti. 

Fontos, hogy a tudomány a maga tiszta eszkö-
zeivel, körültekintő objektivitásával stabil és foly-
tonos megújulásra képes nemzeti önismeretet és 
öntudatot biztosítson a nemzeti közösségnek. 

A nemzeti közösség összetartó erejét jelentő 
nemzeti tudatnak és önismeretnek olyan erős tu-
dományos alapokon kell állnia, hogy azokat ne 
lehessen figyelmen kívül hagyni és ne lehessen po-
litikai-hatalmi törekvések kellékévé tenni.

A rendszerváltozás óta eltelt időszakban a nem-
zeti kérdésekhez való viszony politikai tematiká-
vá vált és a politikai törésvonalakat követi.36 Teljes 
megosztottságot mutat az alapvető kérdésekben is. 
A nemzet ügyét alárendeli a hatalmi harcoknak és 
ezáltal politikai tényezővé teszi. 

A tudománynak és a kultúrának egyetemes ér-
vényű szemlélet jegyében kell érvényre juttatnia a 
maga eredményeit. 

Ez ösztönöz bennünket alapvető emberi jogaink 
maradéktalan megszerzésére. Az Európai Unió fel-
oldja a merev állami kereteket, nem az állami egy-
ségre épül, hanem különféle régiók nyitott társulásá-
ra. Ez a magyarság számára óriási lehetőség is arra, 

32 Schöplin, 145.
33 Székely János uo.
34 Szélely János uo.
35 Székely János i.m. 208.
36 V.ö. uo.
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hogy a határok légiesítése során megerősítse nemzeti 
összetartozás-tudatát, megerősítse nemzeti identitá-
sát. Ez nem ütközik az Európai Unió koncepciójával, 
hanem éppen abból is ösztönzést meríthet. Európá-
nak ugyanis a lényegéhez tartozik a sokszínűség. 
Az európai jelleget a dialogikusság biztosítja. Ez azt 
jelenti, hogy az európai gondolkodás alapvetően 
dialogikus jellegű. Az egysége az egymástól külön-
böző nézetek ütköztetése és szintézise révén jön lét-
re. Európa egyensúlyát a különbözőségeket érvényre 
juttató összefogás biztosítja. Az Európai Unió nagy 
kihívás és nagy lehetőség a magyarság számára. 
„Mert a nemzet ezentúl nem egy ország határai közé 
rekesztett térben – formálisan, államilag, adminiszt-
ratívan – fog létezni, hanem – amint ez évszázadok 
óta, a magyar és nagyon sok más, birodalmi vagy 
szuverén államisággal nem rendelkező nemzeti kö-
zösség esetében alaphelyzetként megszokott dolog 
– a kultúra, a szellem tartománya fogja kirajzolni és 
megteremteni ezt a hazát.”37 Ebben a nyitott rend-
szerű Európában a magyarság önmagában is egy kis 
Európa lehet, hiszen történelme folytán önmagában 
is az egység és sokféleség jegyeit együtt hordozza. 
A történelmileg kialakult különbségek külön színek 
lesznek ebben a mozaik-nemzetben. A mozaik-nem-
zetben „a mozaik minden kockája önálló, különálló 
rész, de csak a többivel együtt teljes”.38  

A mozaik-nemzet minden részének egyforma 
jogokkal, egyforma lét-lehetőségekkel kell ren-
delkeznie. Ez az új Európa igénye is. Az európai 
identitás lényege az együtt élni tudás, mely csak 
egyenjogú és egyenrangú felek között lehetséges. 
Ezért Európának is érdeke, hogy egyenjogú és erős 
nemzetek éljenek benne egymás mellett. Minden 
nemzet elemi igénye, hogy tagjai rendelkezzenek 
az alapvető emberi jogokkal. A magyarság – mi-
ként bármely más nemzet is – csak akkor lehet az 
európai identitás része, ha nemzeti közössége min-
den mozaikjának azonos emberi jogokat biztosít.

Ezeket a tudomány és a művészet egyként kö-
veteli.

„Az emberi jogok korszerű értelmezésének tu-
dománypolitikai konzekvenciája nem lehet más, 
mint hogy a kisebbségek igényt tartanak a kultúra 
egészének birtoklására, úgy is, mint az egyetemes 
műveltség eredményeinek befogadói és úgy is, 
mint annak további gazdagítói.”.39  
37 Ódor László: A nemzet fogalma avagy multikulturalitás a 
21. századi Európában. Hitel, 2oo8.
38 Csoóri Sándor: A negyedik világtalálkozó megnyitója. 
In Cs. S.: Szálla alá poklokra. Felsőmagyarország Kiadó. 
Miskolc, 1997. 90.
39 Benkő Samu: A romániai magyar tudomány helyzete és 
az Erdélyi Magyar Múzeum-Egyesület feladatai. Bp. 1993. 

Így szól közösségéért és minden kisebbségi kö-
zösségért felelősséget érző tudós, Benkő Samu. De 
ugyanez a legfőbb törekvése az írónak, Sütő And-
rásnak is: 

 „Az anyaország és a nagyvilág támogató ere-
jével megsegítve be kell verekednünk magunkat 
minden határon túli magyar régióban a teljes és 
valóságos önrendelkezés védelme alá. A határok 
feletti magyar integráció így válik metaforikus re-
ménységből alkotmányos valósággá.” 40

A partikuláris érdekcsoportok képviselete he-
lyett az egész nemzet érdekét szem előtt tartó cse-
lekvő magatartást kell kialakítanunk.

Nemzeti kultúránk és tudományunk ehhez az 
új magatartásformához történelmi tapasztalatot és 
sürgető ösztönzést egyaránt ad. 

A magyar kultúra és tudomány legjobbjai min-
denkor felelősnek érezték magukat nemzetük sor-
sáért és jövőjéért. 

Történelmünk kihívásaira most is autonóm sze-
mélyiségekből álló nemzetként kell válaszolnunk.

Válaszunk pedig nem lehet más, mint egy olyan 
nemzeti azonosságtudat megteremtése, melyben a 
magyarság és európaiság egymást erősítő egysé-
ge és különbözése ösztönző értékként nyilatkozik 
meg.

„Európában senkinek sem szabad kisebbségi-
nek lennie, mert az nem statisztikai kérdés, hanem 
a méltóság vagy a megalázottság alternatívája.”41 

Az identitás ösztönözzön bennünket nemzeti 
önismeretet mélyítő, gazdagító és életelvű, jövőt 
akaró cselekvésre.

Értelmiségi hivatásunk erősítése végett nagyon 
sokszor idéztem már Sütő András Szervét Mihá-
lyának szavait. Az ő mindnyájunkat ösztönző üze-
netét ajánlom figyelmükbe most is: 

„Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá 
rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fé-
nyét vesse mindazokra, kik a házban vannak. Gon-
dolkodó emberek, ti vagytok a világ világossága, 
nem rejthető el a hegyen épített város.”42 

13. (idézi uő: Monológ alkonyatban. Polis Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2005. 16.
40 Sütő András i.m. 40-41.
41 Péntek János: Nyelv és identitás a Kárpát-medencében. 
Hitel, 2oo7. 7. sz. 98.
42 Sütő András: Csillag a máglyán. In S. A.: Színművek. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 264.
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A göteborgi székhelyű „Társaság a magyar iro-
dalomért” több mint 70 címből álló könyvtárát a 
Move & Walk Intézetnek adományozza, amely 
1997-ben kezdte meg működését, s mostani helyé-
re 2008 februárjában költözött be (stockholmban is 
van egy részlegük).

A gyűjtemény nagyrészt azokból a svéd nyelvű 
könyvekből áll, melyeket magyarból fordítottak, 
továbbá Svédországban magyarul alkotó írók mű-
veiből. Az adományozás célja, hogy ezek a köny-
vek minél nagyobb közönséghez eljussanak.

A „Társaság a magyar irodalomért” egy évvel ez-
előtt alakult azzal a céllal, hogy támogassa a magyar 
irodalom svédországi terjesztését. A Társaság olyan 
fordítók, bölcsészek, történészek, kritikusok, újság-
írók és mások találkozó helyévé szeretne válni, akik 
fontosnak tartják, hogy a magyar irodalom értékes 
és fontos alkotásai megjelenjenek svédül is.

A Move & Walk Intézetet évente 450-500 svéd 
család látogatja a kezelések, tanfolyamok miatt. Ez 
Svédország legnagyobb olyan jellegű intézménye, 
amelyben a magyar Pető módszeren alapuló és a 
svéd egészségügyi viszonyokhoz alkalmazott kon-
duktív pedagógiával, megfelelő rávezetéssel, gya-
korlatokkal sikeresen ösztönzik mozgásra a köz-
ponti idegrendszeri sérülteket. Kézenfekvő tehát, 
hogy a magyar irodalom termékei egy svédek által 
látogatott, magyar érdekeltségű és köztiszteletben 
álló intézményben kapjanak helyet.

Az ünnepélyes megnyitón a gyűjteményt Mer-
vel Ferenc Könyvtárnak kereszteljük.

Mervel Ferenc (1936-2004) a magyar irodalom 
fáradhatatlan fordítója volt, de svéd irodalmat – 
sőt más északi nyelveket – is fordított magyarra.

Az ünnepségen részt vesz Bengt Halse, Magyar-
ország Göteborgi tiszteletbeli konzulja.

Kádár Péter nyugdíjas könyvtáros saját köteté-
ből – Hemlöshetens sånger – olvas fel.

Felolvasásra kerül az Ove Berglund tolmácsolá-
sában hamarosan megjelenő Weöres Sándor-kötet 
néhány verse is.

Zongorán közreműködik Almann Gergő.
A megnyitó időpontja 2009. március 14., szom-

bat délelőtt 11 óra, helyszíne: Lillhagsparken 8.

A megnyitó támogatója a Kőrösi Csoma Sándor 
Művelődési Kör.
E-mail elérhetőség: fmbiblioteket@gmail.com
Sall László, elnök, SFUL
Tóthné Horváth Eszter, Move & Walk alapítója és 
igazgatója 

Sall lászló megnyitó beszéde

Sorstalanul
Az első magyar szépirodalmi szöveget 1845-ben 
fordították svédre. Az akkor joggal népszerű Kis-
faludy Károly egyik művére esett a választás. A 
Stibor vajdát (1818), német közvetítéssel Brott och 
straff címmel fordította le A. H. Wistrand, és jelent 
meg előbb folytatásokban az Upsala-tidning-ben, 
majd 50 példányban könyv alakban. A fordító no-
vellát csinált a színpadi műből, ám sok párbeszé-
det megtartott benne.

Minderről és még sok másról az „Ungersk 
litteratur i svensk översättning” (Magyar szépiro-
dalom svéd fordításban) című két kötetes bibliográ-
fiából értesülhetünk. A kötet szerzői Müller Mária 
és Kertész Tamás, két periódusra osztották az addig 
eltelt időt: 1845-1978 és 1980-1995. A mű a göteborgi 
egyetemi könyvtár sorozatában jelent meg, ám épp 
ez a Kisfaludy könyv hiányzik abból a gyűjtemény-
ből, melyet megőrzésre és bővítésre ezennel átadok 
a göteborgi Move & Walk Intézet alapítójának és 
igazgatójának, Tóthné Horváth Eszternek.

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy ma há-
rom Kisfaludy nevű személy él Svédországban.

Kisfaludy halála és a forradalom és független-
ségi háború után egy negyed századdal Magyaror-
szág a monarchia része lesz, 1867-ben.

Az információáramlás felgyorsul valamelyest 
Európában, s egyre több magyar művet fordítanak 
le svédre.

Újabb ötven év, és az első világháború és az ezzel 
járó veszteségek után Magyarország egy kis ország 
lesz, ám irodalma európai nagyhatalommá teszi.

A svéd - magyar kapcsolatok erősödnek, konk-
retizálódnak. Annyira, hogy Karinthy Frigyest 

MAGYAR KöNYVTÁRALAPíTÁS A SVÉD 
GöTEbORGbAN
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Olivecrona professzor operálja Stockholmban. 
Mindössze két évbe kerül, míg az Utazás a kopo-
nyám körül megjelenik svédül is, 1939-ben. Sajnos 
Karinthy előző évben meghalt.

A könyv nem keltett valami nagy visszhangot 
sem az olvasók, sem a kritikusok körében, mind-
össze egy recenzióról tud a bibliográfia. Talán ezért 
is sikerült megvásárolnom ezt a könyvet, s így 
most ez is része a gyűjteménynek. 

A szerzőt viszont nem felejtették el teljesen! 
Mindössze egy éve, hogy az egyik jelentős napilap 
karácsonyi könyvajánlójában (Sydsvenskan, 2008.
december 6.) Anne Swärd író ajánlja Karinthy-t. 
Sajnos az angol nyelvű változatot javasolja az olva-
sóknak, nyilván nem is tudva a svéd fordításról.

A gazdag magyarországi irodalmi életről s 
benne Karinthyról nagyszerű esszé jelent meg az 
akkor a stockholmi egyetem magyar tanszékén 
dolgozó Lotz János professzor tollából. Az írás az 
Artur Lundkvist szerkesztette s 1946-ban megje-
lent, Európa irodalomtörténete 1918 – 1939. című 
antológiában látott napvilágot. Ez a könyv is itt ta-
lálható a gyűjteményben. 

Mondják, hogy Habent sua fata libelli, azaz a 
könyveknek megvan a maga sorsuk.

E könyvek megszületése és fordítóik sorsa nagy-
ban egybeforrt a magyar sorssal.

Háborúk és forradalmak majd béketárgyalások, 
és megint háború és megint forradalom – sorsfor-
máló alapelemei a modern magyar történelemnek. 
Amelyeket nagy népvándorlások követtek. Az 
emigránsok közül jó néhányan Svédországba ve-
tődtek. Sorsuk évtizedekre befolyásolta, mit fordít-
sanak le svédre. 

Néhány nagyságot, akik nagymértékben hozzá-
járultak e könyvtár anyagához saját fordításaikkal 
és „hálózatépítésükkel” is, mindenképpen illik itt 
megemlítenem.

Leffler Béla (1887-1936) és Pándy Kálmán (1908-
1988). Mindketten mindkét nyelv és kultúra tudói 

voltak és egyfajta hídépítőként dolgoztak. Még egy 
forradalom (56) és másik két fordító-nagyság kerül 
Svédországba: Csatlós János (1920-1993) és Thinsz 
Géza (1934-1990). És még egy bevándorló, akiből 
fordító lesz: Ortman Mária. Ő is a magyar törté-
nelmi sors megtestesítője: Pozsonyban, az akkori 
Csehszlovákiában, cseh-magyar szülők gyermeke-
ként születik.

Ismét egy fél évszázad, és végre a várt irodalmi 
Nobel-díj után (a főművé előléptetett könyvet ép-
pen Ortman Mária fordította) majdnem napjainkig 
jutottunk.

A nagy kiadók által kiadott (itt feltétlenül meg-
említendő Rosenberg Ervin valamint a Márky Il-
dikó és Gunnar D. Hansson páros neve) nagy és 
jelentős magyar irodalmi alkotások után még két 
nagy hiányt kellett pótolni. Ezek közül az egyik, 
hogy 2005-ben Ove Berglundnak köszönhetően 
megjelent az első József Attila kötet. Ő hivatássze-
rű küldetését Georg Klein egyik esszéjének olvasá-
sa közben kapta. Az eltelt öt évben négy új köny-
vet jelentetett meg. Idén tavasszal kerül kiadásra 
Weöres Sándor kötete.

Ezzel azonban a sornak nincs vége, mert újabb 
fordítók jelentkeznek s mutatják be a magyar szí-
vet, lelket a svéd olvasóknak.

Sőt, újabb kiadók alakulnak, hogy az eddig még 
járatlan utakat bejárják.

És újabb ötven év múlva, igen, akkor már 2059-
et írunk Göteborgban is és Magyarországon is, ter-
mészetesen az az álmom, hogy itt akkor is olvas-
nak majd magyar irodalmat svédül.

És természetesen az az álmom, hogy azok a svéd 
családok, akik itt a Move & Walk Intézetben kezel-
tetik gyermekeiket és elolvassák a Mervel Ferenc 
Könyvtár valamelyik könyvét, abban az értelem-
ben, ahogy a sors kezét használtam a fentiekben, 
„sorstalan” életet élhetnek majd.



31

M
û

V
ELô

D
ÉS

Kiindulás
Évek hosszú sora óta sokszor és sokféle módon hal-
lottam hazai tárgyalásokon és nemzetközi konferen-
ciákon, hogy a közművelődés vagy a közművelő-
dési intézmény lefordíthatatlan a nyugati (európai) 
nyelvekre. Minthogy ezek a nyugatiak (európaiak) 
nem tudják, mit is jelent ez a számunkra oly termé-
szetes szakszerűség, a helyi közösségek által jórészt 
használt és kedvelt intézmények sokfélesége. 

Nem írom le, mit éreztem a fordítási nehézsé-
gekkel küzdő bárkikkel szemben, azt sem írom le, 
mit gondoltam a fentiek hallatán európai szaktár-
saim minduntalan csodálkozását megtapasztalva 
egy-egy jól működő művelődési házban eltöltött 
nap után. Ismét adott egy helyzet, mint annyi más 
formaváltozat esetében, amikor magyarázhatom, 
magyarázhatjuk, kik is vagyunk mi, a kultúrát hi-
vatásszerűen közvetítő művelődésszervezők, nép-
művelők, közművelődési előadók, vagyis kultúra 
közvetítők valamennyien. 

Tamási Áron bölcs gondolatát kölcsönözve, mi 
végre is vagyunk a világon, ha újra és újra el kell 
magyaráznunk, le kell fordítanunk, mindenféle 
hivatalosságok előtt indokolnunk kell, mi is az a 
népművelő, művelődésszervező, kultúraközvetítő, 
felnőttek és gyermekek számára közösségi együtt-
léteket szervező, helyi társadalmat dinamizáló, 
tehetséget felszabadító, az alkotás és befogadás 

élményeinek formagazdag tapasztalatait biztosító, 
a helyi életminőséget folyamatosan javító szakérte-
lem, ami a művelődési házakban hat és működik,  
leginkább a használók javára.

Talán éppen ezért is vagyunk a világon, hogy 
újra és újra elmagyarázzuk, lefordítsuk, értelmez-
zük mindazoknak, mit is jelent hivatásunk, akik 
nem részesei a művelődési otthonok működésé-
nek, nem társak egyetlen ott működő közösségben 
sem, nem igazán értik, miért is van Közép-Kelet-
Európában olyan állam, mely szerény összeggel, 
de minden éves költségvetésében támogatja az 
önkormányzatokat, hogy ezek a művelődési ottho-
nok működjenek, hogy élhetőbb legyen mindenhol 
ez az egyszeri és megismételhetetlen emberi élet. 

Ezért kezdek folyamatosan vitát a fordítási gon-
dokkal küzdőkkel, ezért gyűjtök mindig érvanya-
got meggyőzésükre, ezért szeretném Európának és 
a Nagyvilágnak újra és újra elmagyarázni mind-
azt, amit csak a közművelődés szakszerűsége tud 
Magyarországon, mindazt, amit csak a közösségi 
együttlétek oly sokszor felizzó emberi többlete biz-
tosít, azokat a szép napokat, estéket és ünnepeket, 
melyeket a művelődési otthonok változatos kör-
nyezete tud szervezni számunkra és mindazok 
számára, akik a létező legtermészetesebb módon 
használják a közművelődés magyarországi intéz-
ményrendszerét. 

GONDOLATOK
A KULTÚRAKözVETíTÉS–KözMûVELôDÉS 
SzAKMAI AzONOSSÁGÁNAK KÉRDÉSÉhEz

Németh János



32

Annak a biztos tudatában, ha már a magyar 
művelődéstörténet ennyivel gazdagabb, mint más 
néptársaink kulturális múltja és jelene, ne elsor-
vasszuk e többletet, de gazdagítsuk, költségvetési 
pénzekből támogassuk, fordítsuk le nyugati bará-
taink nyelvére, egyáltalán: legyünk büszkék hazai 
közművelődésünkre. Mi tudjuk, hogy az egész éle-
ten át tartó tanulás milyen jó és fontos, hogy Nyu-
gat-Európa kizárólag ebből a programból építkezik 
a huszadik század hatvanas éveitől és természete-
sen hasznos tapasztalataikat módszeresen integrál-
juk a közművelődés magyarországi gyakorlatába. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy a tanulás nem a 
legjobb kifejezés a személyiség fejlesztésére, noha 
kétségkívül minden nyelvre könnyen lefordítható. 
Millió és millió dolog van a kultúra elsajátításának 
folyamatában, melyet nem tanulunk, mégis létünk 
részévé teszünk, azaz a kultúra egészével aktív vi-
szonyba kerülve művelődünk. Nos, e művelődés 
tartalmát és formáját befolyásolja szakszerűségével 
a kultúrát közvetítők professzionalizmusa (így, kü-
lön írva). Ha ezt nyugati kollégáink informális és 
non-formális tanulásnak nevezik, lelkük rajta. De 
hol van ebből a keresztül-kasul felszabdalt tanulás-
ból a mi közművelődésünk legszebb motívuma, a 
közösségi együttlétekben megvalósuló kompeten-
ciaváltozás élménye, utánozhatatlan varázsa. Mely 
élmények elősegítője a kultúraközvetítő szakem-
ber (a népművelő, közművelő, művelődésszervező 
vagy akár andragógus formaváltozataival), szín-
tere a művelődési ház, közművelődési közösségi 
színtér. (Bánlaky 1996: 244-261.)

Azt a figyelemre méltó tapasztalatot szintén a kul-
túraközvetítő identitás részeként kell kezelni, hogy 
a közművelődés szakszerűsége, a maga komplexi-
tásában, sajátos módon integrálja az egész életen át 
tartó tanulás Európai Uniós programjának új tanu-
lási formáit. A non-formális és az informális tudásel-
sajátító technológiákat mindazok alkalmazzák, akik 
a közművelődési intézményekben, közművelődési 
civil szervezetekben rendszeresen együtt, közösség-
ben töltik az idejüket rokon érdeklődésű társaikkal, 
a közművelődési szakemberek által biztosított op-
timális tanulási (és nem képzési) feltételek között. 
Akik alkalomról alkalomra, sajátos módon részt 
vesznek a kultúra elsajátításának jellemzően iskolán 
kívüli, közösségi együttlétekben megvalósuló, kom-
petenciaváltozást eredményező non-formális vagy 
informális tanulási folyamatában.

Persze tudom, Magyarország csatlakozott az 
Európai Unióhoz, ezért jó lélekkel, nyitottan el kell 
fogadni az ottani játékszabályokat, sőt ezeket a 
legmesszebbmenőkig figyelembe véve szervezzük 

szakmánk folyamatos megújulását is. Nyilván nem 
lemondva sajátosságunk méltóságáról, a paradig-
maváltó közművelődés változásaiban is értékőrző 
közösségi többletéről. Erről a többletről szól az 
alábbi szakmai önazonosságot feltérképező gondo-
latmenet, mindazon hajdani tanáraim és kollégáim 
nyomdokain haladva, akik a közművelődés szak-
mai önazonosságának kialakulásáért oly sokat tet-
tek az elmúlt jó fél évszázadban. (Gelencsér 1996: 
261-291., Maróti 1996: 337-355.) 
 
I. Értelmiség történeti párhuzamok – néhány példa az 
értelmiségi szakmák köréből
A kitűnő francia történész Jacques Le Goff, az értel-
miség születésének történetét és a középkori egye-
temi oktatás kialakulásának folyamatát bemutató 
könyvében összefoglalja, hogyan jött létre az euró-
pai kultúra fejlődésében a szakértelem iránti társa-
dalmi szükséglet, a szakszerűség kialakulásának és 
ezek kapcsolatának  intézményesülése, mindenek 
előtt a teológiai, a jogtudó, az orvosi és a szabad 
művészetek (septem artes liberales) karán képzett 
értelmiségi pályák létrejöttében. A történeti értel-
miségiek esetében nyilvánvaló ennek az intézmé-
nyesülésnek a kibontakozása és megerősödése.

Ez a folyamat a következőkben modellálható: 
adott a társadalmi igény, szükséglet, erre kialakul, 
megerősödik, a legváltozatosabb hagyományokból 
kikristályosodik a szükséglet (igény) kezelésére, az 
abból adódó problémákra szakszerű választ adni 
hivatott szakértelem, mely mind a szükséges tudás 
elsajátítását, mind a legitim praxist illetően intéz-
ményesül. (Goff 1979., Huszár 1989., Bibó 1996.). 
A betegségek elleni küzdelem végigkíséri az em-
beriség történetét. Nyilvánvaló, hogy ez az alap-
vető társadalmi szükséglet minden társadalomban 
létrehozza a szakszerűség hivatásrendjét, valamint 
intézményrendszerét (Duin – Sutcliffe 1993: 12-14), 
természetesen megmarad a nem hivatásszerűen 
gyógyítók gyakorlata (népi gyógyászat). 

A tulajdonnal és a tulajdonviszonyokkal kap-
csolatos társadalmi szükséglet termeli ki a jogtu-
dók hivatásrendjeit és intézményeit (Benedek 1976: 
79.), míg az oktatás és tudomány fokozatosan dif-
ferenciálódó gyakorlata alapozza meg a bölcseleti 
tartalmú értelmiségi pályák létrejöttét (Goff 1979.). 

A XI-XIII. század párizsi történéseinek a mintá-
ja, ennek tanulságai napjainkban is nélkülözhetet-
lenek szakmai önazonosságunk, társadalmi megfe-
lelésünk tisztázó folyamatában.

Az értelmiségi kiválasztódás, az értelmiségivé 
válás folyamata a reneszánsz és humanizmus év-
századait követően a természettudományos „rob-
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banás” évszázadától felgyorsult és erőteljesen dif-
ferenciálódott a XVIII – XIX. században (Benedek 
1976., Vekerdi 1998.). A XIX. század második fele 
a pedagógia feltámadásának időszaka, a nevelés, a 
közművelődés programjának mind szélesebb körű 
kiterjesztésével az egész társadalomra, míg a hu-
szadik század a társadalomtudományok fejlődésé-
ben idézett elő korábban példátlan dinamizmust 
(Vekerdi 1978: 24-42.). 

A kultúraközvetítés szakszerűsége mögött a 
XIX. századtól napjainkig kimutatható a kultúra 
szervezett, folyamatos, egész életen át tartó, for-
magazdag (tehát szabad, közösségi, nem csupán 
intézményesült) elsajátításának az igénye. Ez az a 
reális társadalmi szükséglet, mely a művelődéstör-
ténet tanulsága szerint a közművelődés folyama-
tosan kiteljesedő intézményesülését eredményezte 
Magyarországon (Gelencsér 1998: 42-71., Mészáros 
1999., Juhász 2008.). 

Természetesen ez a szükséglet közvetlenségét il-
letően máshogy jelentkezik az egyén, a közösségek 
és a korabeli nemzetállami keretek vagy akár napja-
ink viszonyai között, mint például a korábban em-
lített, az egészséggel kapcsolatos egyéni, közösségi, 
társadalmi szükséglet. A reformkor magyarországi 
nagyjai egyenesen a népoktatás és közműveltség 
általánossá tételében látták a nemzet megmaradá-
sának és felemelkedésének a kulcsát, míg napjaink-
ban, a tudás alapú társadalom korában elképzelhe-
tetlen a fejlődés a kultúra folyamatos elsajátításának 
intézményesített formái, az egész életen át tartó ta-
nulás, művelődés nélkül. („Fehér könyv” az okta-
tásról és képzésről 1996., A Kormány Stratégiája Az 
egész életen át tartó tanulásról 2005.).

Többször is fölvetődik szakmai fórumokon, hogy 
a kultúraközvetítés gyűjtőfogalma túl általános a 
közművelődési szakszerűség lehatárolására, hi-
szen gyakorlatilag a szocializáció teljes spektruma 
nem más, mint a legkülönfélébb kultúraközvetítés 
és -elsajátítás dinamikus folyamata. Az értelmiség 
történetéből vett példák alapján ugyanakkor látha-
tó, hogy a neveléshez, a gyógyításhoz vagy akár az 
információ közvetítéshez is széles körű amatőr (nem 
hivatásos) bázis csatlakozik, sőt ez a bázis élteti iga-
zán a szakmákat (professziókat). A népi vagy alter-
natív gyógyászat reneszánsza, a legkülönfélébb szer-
vezetek és intézmények (pl. kereskedelmi televíziós 
és rádió csatornák, plázák) nevelő hatása, a non-for-
mális információözön megléte és széleskörű haszná-
lata mellett mégsem okoz gondot az, hogy az adott 
igények szakszerű, hatékony kielégítése (problémák 
kezelése) miatt adott esetben mégiscsak orvoshoz, 
pedagógushoz vagy könyvtároshoz forduljunk. 

Ezekhez hasonlóan természetesen kultúrát is 
közvetít minden és mindenki a szocializáció vagy 
a társadalmi együttműködések során, a szülőktől 
a kortárs csoportokon keresztül a médiákig be-
záróan, persze laikus módon (Kozma 2001: 123-
259.). Azt kell tisztán látnunk és láttatnunk, hogy 
a kultúraközvetítés professzionalizmusa a magyar 
művelődéstörténeti hagyományokból szervesen 
táplálkozó közművelődés, szakemberei (orvosai, 
pedagógusai, könyvtárosai) a kultúra közvetítők, 
akik koronként és szakterületenként lehetnek nép-
művelők, művelődésszervezők, felnőttképzők, leg-
utóbb pedig andragógusok. 

Miután az értelmiség történeti minták és a mű-
velődéstörténeti tapasztalatok alapján a kultúra-
közvetítő szakszerűség bázisaként a kultúrát hatá-
roztuk meg, mint e professzió legtágabb keretét és 
tárgyát, célszerű néhány gondolatban összegezni 
a kultúrának, e sajátos történeti képződménynek 
azon jellegzetességeit, szükséges feltételeit, létre-
jövése és működése során modellálható jellem-
zőit, melyek mentén a későbbiekben kijelölhető 
lesz a kultúraközvetítés sajátos tudástartalma és a 
professzióra jellemző gyakorlati mechanizmusok 
jelentős része is. Elsősorban szakmánk két pólusa 
mentén, a kultúra és ember illetve kultúra és társa-
dalom vonatkozásában. (Maróti 1996: 33-35.)

II. A kultúra eredetének és működésének néhány ta-
nulsága
A kultúra eredetének megismerésétől (Birket-
Smith 1969: 61-103.) egyértelműen bizonyított, 
hogy a kultúra, létrehozásával egyidejűleg, sajátos 
tulajdonságaival hat a társadalmi létre (Murdock, 
G. P. 1949: 47-52.). A kultúra két szükséges feltétele 
az ember céltudatos cselekvése (Birket-Smith 1969: 
61-103), valamint az elvonatkoztató, fogalomalko-
tó (absztrakciós) képessége.  Az absztrakció a kul-
túra inherens (belső) mértéke. Eszközei legáltalá-
nosabban a gondolkodás, a beszéd, a tudás, az írás, 
a kommunikáció, az alkotás és ezek objektivált 
formái. (Donald 1991: 215.). Tehát a dolgok jelentős 
tömegéről akkor is képes tudni az egyes ember, ha 
közvetlenül nem érzékeli azokat. Amennyiben fo-
galom az, ami az érzékelt dolgokban csak érthető 
jel, jegy vagy kép (Allport 1977: 93-99.). 

Az absztrakció jelenléte (formája és minősége) az 
adott kultúra minősítője. Valamely cselekvést, tevé-
kenységet, tárgyiasult formát annál „kulturáltabb-
nak” érzünk, minél fölismerhetőbb benne a hozzá-
adott emberi érték, vagyis az absztrakció többlet. 
Ezt az érték- és absztrakciótöbbletet bizonyítják a 
korai időkben a bonyolult tudással csiszolt, élesí-
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tett, hegyezett, formázott kifinomult szerszámok, 
az anyagfajták változatosságát igénybevevő fegy-
verek, az öltözködésben és fogyasztási szokásokban 
megnyilvánuló emberi lelemény (Birket-Smith 1969: 
77.). Az absztrakció léte és jelenléte teljesítményt nö-
velő. A kultúrát meghatározó céltudatos (teleologi-
kus) cselekvés (a vegetatívval szemben) az emberré 
válás és az emberként létezés kulcsmotívuma. 

Miután a célt tételező tevékenységek absztrak-
ciókban összegződtek (és összegződnek) a kultúra 
létrejövésének a folyamatában, így lehetővé vált a 
megszerzett tapasztalatok, tudás generációkon át-
ívelő elsajátítása, gyarapítása. Ez a képesség alapoz 
meg minden későbbi szocializációs, művelődési, 
kultúraelsajátító tanulási gyakorlatot. A kultúra-
közvetítő szakszerűség gyökerei a kultúra genezi-
sének idő mélyébe nyúlnak. 

Az egyes ember leválását az emberi nemről 
(társadalomról), vagyis azt a merőben új helyze-
tet, hogy az egyes ember nem egyenlő többé az 
emberiséggel, az absztrakció megjelenése és hasz-
nálata tette lehetővé.  A kultúrában összegződő 
absztrakciók együttese szükséges ahhoz, hogy a 
leválás motívum érvényesülésével külön-külön, 
egyedenként szerzett tapasztalatok az idő múlásá-
val fennmaradjanak, összeadódjanak, az egyedi az 
általánosba kapcsolódhasson és az általános visz-
szahasson az egyedire. A kultúra szerepe ebben az 
absztrakciókra épülő folyamatban az, hogy az így 
létrejövő tárgyiasult örökség-együttesnek és bo-
nyolult viszonyrendszernek formát adjon és szabá-
lyozza azt, megteremtve ezzel a különféle társadal-
mi funkciók működésének kulturális „hogyanját”.

Az emberiség lényege komplex kultúravilága 
lesz, mint a társadalom kitüntetett aspektusa, egye-
diségében pedig az adott társadalomi entitás mi-
lyenségének meghatározója. A létezés egyediségét 
az absztrakció léte és tudása nyomán váltja föl az 
ember céltudatos cselekvő képességének univerza-
litásával. A természeti közvetlenségtől elválasztó 
létezésfokok bejárását csak e tudások birtokában 
lehetett és lehet megtenni a kultúra komplex vilá-
gának részleges és szakadatlan elsajátításával. Az 
egyén ennek nyomán és következtében más lesz, 
mint közösségei. Az absztrakció személyes és tár-
sadalmi megjelenésétől végérvényesen elkülönül 
az emberi életben az egyes és az általános, a sze-
mélyes és a társadalmi, a megélt idő és a történelmi 
idő. (Kant 1980: 55-77.) 

A kultúra sajátos kettőssége és annak összes kö-
vetkezménye jelentősen befolyásolja kultúra és tár-
sadalom viszonyát. Egyfelől érzékelhető a kettősség 

a kultúra történetiségében, amennyiben bizonyos 
korszakokban az ember alkotja a kultúrát, míg más 
periódusokban a kultúra hozza létre a társadalmi 
egyént (Tenbruck 1989: 253.). Másfelől a kultúra 
kettőssége nyomon követhető, mint a létrehozott 
komplex kultúravilág tárgyi alakzata, vagyis az a 
formagazdagság, mely elsősorban az elméleti kul-
túratudományok tárgyát képezi, ez a „mi a kultúra” 
kérdésre adott elemzés tárgya (A). Ugyanakkor a 
kultúra, mint az egyén, a közösségek, végső soron 
a társadalom milyenségének a meghatározója visz-
szahat a társadalom működésére, mégpedig az el-
sajátítás folyamatában, melynek során a társadalom 
működésének feltétele lesz, egyben a társadalmi 
alakzatok összehasonlításának a tartalma, ilyenfor-
mán az antropológiai kultúraértelmezés tárgya (B). 

Vagyis a kultúra létrehozott és létrehozó, tár-
gyi világ és működési mód, elméleti általános és 
a gyakorlat leírásának egyedisége egyszerre. Ezért 
a kultúra-értelmezések megosztottsága is látszóla-
gos csupán, hiszen ugyanazon képződmény vizs-
gálatának két aspektusa manifesztálódik eltérő 
nézetrendszerekbe, módszertanokba és kutatási 
gyakorlatokba. Igaz ez a látszólagos, ámde szük-
ségszerű megosztottság a kultúrával foglalkozó 
egyéb tudományterületekre és szakszerűségekre 
is. Mindenesetre az elmondottakból nyilvánvaló, 
hogy a kultúraelmélet és kulturális antropológia a 
kultúra elsajátítás professzióinak identitás alapját 
meghatározó tudományterületek.

A kultúra megújítása, fejlesztése, elsajátítás és 
létrehozás bipolaritása sajátos kérdéskört jelent e 
folyamatban. A modern társadalmakban a közmű-
velődés, az egész életen át tartó tanulás szerepe a 
kultúra létrehozásában felbecsülhetetlenül fontos, 
különösen az esélyegyenlőség, a társadalmi igazsá-
gosság nézőpontjaiból (Kiss 2001: 57-61.). Miután a 
kultúra létrehozása-fejlesztése a társadalmi lét első 
év-tízezredeinek nagy korszaka után kevesek ki-
váltsága lett (Huszár 1997: 31-36.), így különös fon-
tossága van annak, hogy a humánum egyenlőségét 
meghirdető legújabb kori társadalmi programban 
mind többen vehessenek részt a kultúra tudatos el-
sajátításának, alkotó gyarapításának formagazdag 
folyamatában. 

A kultúra társadalmi kötődése miatt, számos 
más tudományterület és társadalmi professzió tár-
gya és a képzés során megszerezhető ismeretanya-
ga is a kultúraelmélet és kulturális antropológia 
mellett. Egyebek mellett a kultúra elsajátításának 
a kérdése alapvetően a szocializáció territóriumá-

m
û

v
el

ô
d

éS
- 

Né
m

et
h 

Já
no

s:
 G

on
do

la
to

k 
a 

ku
lt

úr
ak

öz
ve

tí
té

s 
– 

kö
zm

ûv
el

ôd
és

 s
za

km
ai

 a
zo

no
ss

ág
án

ak
 k

ér
dé

sé
he

z



35

hoz kapcsolódó neveléstudomány számára nyújt 
kiapadhatatlan kutatnivalót. Ugyanakkor kultúra 
és társadalom, kultúra és ember sajátos kapcsolata 
a szociológia, a néprajz, a kommunikációelmélet és 
a pszichológiai tudományok számára biztosítanak 
folyamatosan megújuló ismeretanyagot. A kultú-
ra elsajátítása, a kultúra közvetítésének szakszerű 
befolyásolása a modern társadalmakban leginkább 
a közművelődés, más hagyományok mentén az 
egész életen át tartó tanulás, illetve a felnőttképzés  
számára biztosít a professziót folyamatosan meg-
újító praxist.

III. A professzionális kultúraközvetítés tudástartalmai
A kultúra eredete és működése kijelöli azt a szak-
maiságot, az ehhez társítható tudásanyagot, mely 
a társadalmi munkamegosztásban csak a kultúra-
közvetítő népművelőkre, művelődésszervezőkre, 
andragógusokra jellemző és a más szektorokhoz 
tartozók számára beazonosítható. 

A kultúra néhány jellemzőjének bemutatása 
után, ebben a fejezetben összegezzük azokat a tu-
dástartalmakat, azt a tudományos partnerséget, 
melynek elsajátítása és birtoklása szükséges fel-
tétele a kultúraközvetítő szakma hiteles gyakor-
lásának. A művelődés és az egész életen át tartó 
tanulás kultúraelsajátító folyamatát szakszerűen 
befolyásoló tudástartalmak mellett kimutatjuk azt 
a kultúraközvetítést igénylő társadalmi szükség-
letet is, mely az értelmiségtörténeti tapasztalatok 
alapján minden szakma társadalmi legitimációjá-
nak alapja. 

A kultúra szükséges feltételeként meghatáro-
zott céltételező gondolkodás és az absztrakciókkal 
kialakított, elsősorban az érdek, érdeklődés és ér-
ték regulációjában működő személyes-közösségi 
viszony az egyes ember számára, mint kultúra-
elsajátítási, tanulási-művelődési szükséglet jelent-
kezik, történelmi korszakonként eltérő társadalmi 
környezetben és intenzitással. 

A kultúra-elsajátítási, tanulási-művelődési tár-
sadalmi igény nyilvánvalóvá teszi, hogy a kul-
túraközvetítő szakszerűség meghatározó tudás-
anyagát, fundamentumát a tanulási-művelődési 
folyamtokkal átfogó történeti, módszertani, tartal-
mi, személyiség lélektani komplexitással foglalko-
zó neveléstudomány adja, az e tárgykörbe tartozó 
történeti, pedagógiai, andragógiai, művelődésel-
méleti, művelődéstörténeti kutatások eredményi-
nek szintetizáló ismeretével egyetemben.  

A kultúra kettős jellegéből következik a kultúra-
közvetítők számára a kultúraelmélet és kulturális 
antropológia tudományos hozadéka, mint a kul-

túra- és társadalomismeretet megalapozó tudás-
anyag.  Kettős jelleg a kultúrában, kettős viszony a 
kultúraközvetítés gyakorlati munkájában. A kultú-
raközvetítés sajátos társadalomismerete a kultúra 
örökségéből, a kultúraelmélet fogalmi rendszere 
és az ebben foglalt tartalmak alapján szerveződik. 
A szakszerű kultúraközvetítés gyakorlati munkája 
lényegében a kulturális antropológia szemlélet-
módját, tárgykezelését és részben módszertanát 
feltételezi. 

A kultúra közvetítője ezek szerint egyfelől, mint 
a helyi társadalom kulturális szakértője, elemzője, 
„művelődés politikusa”, másrészt a helyi társada-
lom emberi viszonyainak vérbeli kulturális antro-
pológusa végzi munkáját a gyakorlatban. 

A kultúra megújításának, fejlesztésének a lehe-
tősége, elsajátítás és létrehozás kettőssége szintén 
sajátos tudástartalmat feltételez a kultúra közve-
títésének gyakorlatában. Modern társadalmakban 
a közművelődés, az egész életen át tartó tanulás 
szerepe a kultúrával kialakítható aktív, alkotó vi-
szonyt illetően felbecsülhetetlenül fontos, különö-
sen az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság 
nézőpontjaiból. Mint erre a kérdéskör szakemberei 
rámutatnak, a közművelődés rendszerében mű-
ködő alkotó közösségek jelentős művészeti alko-
tásokat hozhatnak létre, ugyanakkor jellegüknél 
fogva döntő mértékben művelődési kötődésűek. 
Alapvetően nem a művészi színvonal vagy érték 
különböztetí meg a professzionális művészeti tevé-
kenységektől, hanem maga a közösségi együttlét. 
(Kiss 2001.)

A kultúra alkotó fejlesztésével kapcsolatos kul-
túraközvetítői tudások az esztétikától kezdve a 
csoportszervezés módszertanán keresztül a művé-
szet-pszichológiáig terjednek.

Kultúra és társadalom sajátos kapcsolódásának 
viszonya – a kultúra megjelenése és hatása a társa-
dalom különféle szervezeteiben, az egyénben – a 
kultúraközvetítő szakszerűség tudásanyagának 
újabb, talán legszerteágazóbb tartalmát adja. 

Ahogy a kultúra konkrét, látható lesz, kötődve a 
társadalmi funkciókhoz, vagyis a hagyományos ér-
telmezésben a társadalom hordozza a funkciókat, 
melyek többé-kevésbé állandóak, a kultúra bizto-
sítja az egyediségeket, az azonosságok másságát. E 
sajátos és a tudománytörténetben is oly gazdag ha-
gyománnyal reprezentált viszony és kapcsolat értő 
kezelése többek között a szociológia, a néprajz, a 
pszichológia, a kommunikációelmélet, a területfej-
lesztés, a kulturális vidékfejlesztés beható ismere-
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tét feltételezi, illetve számos olyan részismeretet, 
melyeket az utóbbi években közismerten a kul-
turális menedzser-kompetencia foglal össze. (PR, 
marketing, kulturális projekt ciklus menedzsment 
(KPCM), üzleti kommunikáció és it.).

IV. Kulturális funkciók az emberben, a közösségekben 
(csoportokban) és a társadalomban
A dolgok természeténél fogva, a kultúra sokszí-
nűségéből és szerteágazó értelmezéséből követ-
kezően, a kultúraközvetítés eddig rendszerezett 
tudásanyaga is viszonylag sokoldalú, nehezen azo-
nosítható más szakterületek számára. Noha bőven 
vannak e tudástartalomban olyan speciális ismere-
tek melyek a helyi társadalomra, a személyiség fej-
lődésére, a csoportok képződésére és működésére, 
a felnőtt kori nevelés és tanulás történetére, mód-
szertanára, gyakorlatára vonatkoznak, illetve olyan 
egyedi készségek és elvárások, mint a szervezés, a 
koordinálás, a kapcsolatépítés és együttműködés 
és a többi. Mégis, e sokféle tudástípus között látni 
és láttatni kell azt a rendezőelvet, melynek hatásá-
ra az ismeretek elsajátítása során és a gyakorlatban 
egyedi szakmává ötvöződik a kultúra professzio-
nális közvetítése a művelődés folyamatában.

Ahhoz, hogy ebben az ismerethalmazban rendet 
tegyünk, szükséges a szakmai identitáshoz tartozó 
tudástartalom mellett az identitás értelmét, szak-
mai küldetését is tisztázni, ehhez pedig a kultúra-
közvetítés tulajdonképpeni (napjaink történéseire 
érvényes) célját kell meghatározni.

A kultúra kettős jellegének bemutatásakor látha-
tó volt, hogy a kultúra „A” örökség, „B” ható ténye-
ző. Egyfelől tehát felhalmozott örökség-együttes, 
másfelől viszont a kultúra egyfajta ható mechaniz-
mus is, mely e hatás során jelentősen befolyásolja a 
társadalom különböző összetevőinek a működését, 
pontosabban egymáshoz való viszonyát. 

Kultúra és társadalom viszonyában a társadal-
mi funkciók viszonylagos állandósággal jellemez-
hetőek, míg a kultúra olyan aspektusnak, sajátos-
ságnak, mely a társadalmi funkciók működésének, 
megjelenésének hogyanját befolyásolja. Egyszerű 
példánál maradva, a tömegközlekedés minden 
modern nagyvárosban nélkülözhetetlen funkciót 
betöltő sajátos szervezet, ám ennek „milyenségét”, 
„hogyanját’ az adott hely, közösség, ország és vá-
ros kultúrája határozza meg. A lényeg a kapcsolat 
létrejöttének tartalmában és módjában van: a kul-
túra megjelenésének, a társadalmi funkciókhoz kö-
tődésének folyamatában. 

E kötődésre a huszadik század végéig az úgyne-
vezett kultúrantropológiai magyarázatot tartotta 

érvényesnek a tudományos közvélemény, vagyis 
az egyes társadalmi funkciókat feltöltő kulturális 
reflexióval magyarázta a társadalmakra jellemző 
kulturális sajátosságokat. 

E felfogásban a kultúra az adott társadalomi al-
rendszer (funkció) működésének mintegy „éjjeli-
őre” volt, vagyis tulajdonképpen „őrködött” a társa-
dalmi funkciók működésének hogyanját illetően. A 
kultúra jelenlétével mintegy arra „vigyázott”, hogy 
az elkülönüléshez, az azonossághoz és a mássághoz 
szükséges sajátos kulturális eszközrendszer hatása 
nyilvánvaló legyen a társadalmak működésében.

Ebben a szerepkörben, a kultúrának a társada-
lommal és a társadalom alkotóelemeivel létrejövő 
viszonyban alakult ki és erősödött fel a társadalmi 
változások részeként a kultúra sajátos funkcionális 
hatásmechanizmusa (Tenbruck 1989: 254.). Vagyis 
a kérdés már nem az, hogy bizonyos állandó tár-
sadalmi funkciókra milyen kulturális válasz szü-
letik, hanem az, hogy a kultúra mely területeken 
és hogyan hat bizonyos állandósággal (kulturális 
funkciókkal) a társadalmi együttélést maradandó-
an befolyásolva.

Az egész kérdéskör akkor került új tudományos 
paradigmába (Fokuyama 2002: 16-17.), mikor a 
kultúra problémája a tudományos elemzések mű-
helyeiből a politika homlokterében találta magát  és 
ott is maradt, mind a mai napig (Huntington 1993., 
2007.). Az elmúlt húsz esztendő egyre élesebben 
rávilágított arra a tényre, hogy a kultúra kitüntetett 
szereppel bír a társadalmi együttélésben, különös 
jelentősége van a globalizáció és az etnikaivá, fa-
jivá, „kisebbségivé” manipulált kulturális konflik-
tusok párhuzamos jelentkezésének a korszakában. 
(Németh 2008: 3-7.)

Ez a szerepváltozás tette a kultúrát ma a fejlett 
világ egyik meghatározó politikai tényezőjévé.

Az elmúlt évek egyelőre még esetleges kutatásai 
bizonyítják, hogy a kulturális alapfunkciók olajo-
zott működése szükséges a kultúrák által repre-
zentált társadalmak (Huntington 1993.) kiegyensú-
lyozott egymás mellett éléséhez (Fokuyama 2002.), 
illetve diszfunkcióik súlyos kulturális konfliktu-
sokhoz vezetnek az említett egyének, csoportok és 
társadalmak között (Lasch 1996.). 

Ez teszi szükségessé annak a megvilágítását, 
hogy a kultúra e kitüntetett szerepkörének érvé-
nyesítéséhez milyen viszonylagosan állandó funk-
ciók betöltésére, pontosabban létrehívására képes, 
illetve e kulturális funkciók hogyan, mely területe-
ken érvényesülnek a személyiség, a csoportok és a 
társadalmak működésében. 
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Ezeknek a kulturális alapfunkcióknak a feltárása, 
mint bizalomfejlesztés, identitásalapozás, tájékozó-
dás, viszonyulás és alkalmazkodás, a tudományos 
paradigmaváltás óta folyamatos, a kutatása és az en-
nek következtében részterületenként született szak-
irodalom napjainkban már szinte feldolgozhatatlan. 
E funkciók sajátos konfigurációi is említésre kerül-
tek az utóbbi években. Egységes rendszerbe történő 
bemutatásuk azonban még nem történt meg.

Ezúttal a rendelkezésre álló, mozaikszerűen 
sokrétű szakirodalomra támaszkodva, kísérletet 
teszünk a kultúra állandó társadalmi hatásának, 
a kulturális alapfunkciók modellezésére, egymás-
ra épülésük és sajátos szinergiájuk bemutatására. 
Mégpedig társítva ehhez a modellhez a közmű-
velődés működési formáinak változatos hátterét 
néhány példa említésével, mint az egyénben, a 
közösségekben és a társadalomban működő kul-
turális funkciók érvényre jutását elősegítő szakma 
gyakorlati terepét, végső soron nyilvánvalóvá téve 
a kultúraközvetítő szakszerűség korszerű társadal-
mi megrendelését, küldetését. 

A bizalom fejlesztése a társadalmi tőke termelé-
se, az együttélés kiegyensúlyozottsága és a szemé-
lyiségfejlődés megalapozása szempontjából az első 
és legfontosabb kulturális alapfunkció.

A bizalom kialakulása rendkívül hosszú folya-
mat, jószerével az első szükséges feltétel a szemé-
lyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez (Allport 1997: 
101.), vagy akár a közösségi együttműködéshez.  
Az előítélet, a mássággal kapcsolatos fenntartások, 
a beilleszkedési zavarok, mind-mind a bizalom 
kifejlesztésének kulturális alapfunkciójával kap-
csolatos társadalmi, társas-lélektani, szocializációs 
problémák. 

A közművelődés szakszerűségének gyakor-
lata gazdag repertoárral biztosítja a bizalommal 
kapcsolatos kulturális funkció működését, kor-
rekcióit, gyakorlását. A települések közösségi 
kapcsolatainak szervezése, az együttműködések 
számtalan formája, az intézmények használa-
tának bizalomra épülő mindennapi gyakorlata 
kitűnő alkalom a legkülönfélébb kulturális szo-
cializációból következő bizalom-hiányok fokoza-
tos, vagy teljes pótlására. Más bizalmi rádiuszon 
szerveződik egy testvér-települési kapcsolat és 
megint más bizalmi helyzetet idéz elő a társadal-
mi beilleszkedési zavarokkal küzdők csoportjai-
nak (közösségeinek) intézményen belüli megje-
lenése és működése. Mindenesetre nem véletlen, 
hogy a mai magyar társadalomban a kultúra el-
sajátító köz-intézmény rendszereken belül a köz-

művelődés bír jelentős tapasztalatokkal e kultu-
rális funkció kezelésében. 

Az identitás megalapozásának kulturális funk -
ciója szervesen épül a bizalom-rádiuszra (Fokuyama 
1996: 147.). Az identitás a társadalom, a személyiség 
kialakulásában és működésében egyaránt mintegy 
összetartó-kötő anyag van jelen, a kulturális hova-
tartozás tudatosulásának fundamentumaként. A 
személyiség lélektannal, a csoportfoglalkozások 
szervezésével foglalkozó útmutatókban és a neve-
lés tudományi szakirodalomban teljes az egyetér-
tés az identitás kialakulásának központi szerepé-
vel az egyén sikeres fejlődésében és a társadalmi 
együttélés módját illetően egyaránt. Az önazonos-
ság biztonsága, vagy kialakulatlansága alapvető-
en befolyásolja az önértékelést, a sikerélményt, a 
konstruktivitást a működés szervezésében.  

A közművelődési gyakorlat gazdag kínálattal 
biztosítja az identitással kapcsolatos kulturális 
funkció működését. Gondoljunk mindazokra a he-
lyi kultúrát továbbéltető művelődési alkalmakra 
(vetélkedők, játékok, kirándulások, bemutatók), 
kiadványokra, hagyományt teremtő programok 
szervezésére, melyek központja, generálója legin-
kább a művelődés helyi otthona, szakértője e folya-
matok avatott kultúraközvetítője. 

A helyi kultúra megjelenítése a közművelődés 
napi gyakorlatában, vagy akár a társadalmi beil-
leszkedési zavarok bármelyike (Pataki 1989: 141-
134.) mentén szerveződő csoport-tagok identitás-
kezelése, a helyi ünnepek és kitüntetett alkalmak 
preferálása az intézményi munkában, mind-mind 
a közművelődés szakmai lehetőségei közé tartoz-
nak az identitást erősítő kulturális alapfunkció ér-
vényre juttatásában.

A tájékozódás kulturális funkciója az egyén, a 
közösségek társadalmi eligazodását biztosítja, a 
legváltozatosabb formában és tartalommal. Az 
identitás tudattartalmának gyakorlati vetülete. 
Információ szerzés és az információval való bánás 
mindennapi kihívásai összegződnek e kulturális 
funkcióban. A tájékozódás az ember, a közösség és 
a társadalom praktikus működésének nélkülözhe-
tetlen feltétele.

A közművelődés helyi gyakorlatának teljes in-
formációs rendszere, felnőttképzési gyakorlata, 
tanfolyamok, nyelvi, általános és szakképzések 
szervezése, informális és non-formális tanulási al-
kalmak, közösségi együttlétek szervezése, a min-
dennapi élet, az életvitel szervezésével kapcsolatos 
információk folyamatos katalizálása, az ismeretek 
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szakszerű terjesztése mind-mind e kulturális alap-
funkció érvényesülését szolgáló közművelődési 
alkalmak. 

A viszonyulás kulturális funkciója az egyén, a 
közösségek és a társadalom kapcsolati hálójának 
kialakítását, kialakulását szabályozza, egyfajta 
érték-dominanciával, tudatos attitűdök szerves 
egymásra épülésével. Erősen szelektív, magas tu-
datossági (absztrakciós) szintet feltételező kulturá-
lis funkció. A megszerzett ismeretek és információ 
kreatív, tudatos alkalmazását szervezi e funkció 
által az egyén, a közösségek és a társadalom egy-
aránt.

A közművelődés működési gyakorlatában a vi-
szonyuláshoz kínál bőséges alkalmat a művészeti 
csoportokban való részvétel, az alkotó körökhöz 
való kapcsolódás, a tudatos értékrendet feltételező 
programválasztások sorozata a nyári táboroktól 
kezdve a szabadegyetemeken keresztül a művé-
szeti bemutatókig, kiállításokig, színháztermi ese-
ményekig bezáróan.

Az alkalmazkodás kulturális alapfunkciója már 
a teljes kulturális kiképződést feltételezi a szaka-
datlanul változó életfeltételek között megvalósuló 
eredményes életvezetés érdekében.  A változások-
ra érzékenyen reagálni tudáshoz, alkalmazkodás-
hoz a különféle specifikus képességeket egymásra 
vonatkoztató, általános intelligencia szükséges 
(Mithen 1995: 29-39.).   Ez a kulturális funkció az 
egyén, a közösségek, végső soron a társadalom 
sikeres alkalmazkodásához szükséges minden ko-
rábbi funkció eredményes működtetését vezérli 
(Vekerdi 1996: 47-62.) (Smith im. 55-60.). Márpedig 
a körülmények szakadatlanul és feltartóztathatat-
lanul változnak, az idő „felgyorsult” körülöttünk, 
aki nem tud részt venni ebben az örök változásban, 
akinek nincsenek meg az ehhez szükséges kulturá-
lis alapok, fokozatok, az bizony sok jóra nem szá-
míthat a mai körülmények között. Úgy is érzékel-
tethetnénk az ötödiknek említett kulturális funkció 
jelentőségét, hogy a sikeres, eredményes élet titka 
a szakadatlanul változó feltételekhez történő alkal-
mazkodás optimalizálása. 

A közművelődési szakszerűség lehetőségei 
szinte kifogyhatatlanok az alkalmazkodás opti-
malizálásának elősegítéséhez. Gondoljunk csak a 
szakterület sikeres alkalmazkodására az Európai 
Uniós támogatások követelményeihez és az en-
nek következtében elért közel 50 milliárd forintos 
támogatás sikeres felhasználására. Említsük mind-
azt a munkaerő-piaci reaktivizálódást elősegítő 

információs és felnőttképzési feltételrendszert, ami 
a művelődési otthonok látogatóinak sikeres alkal-
mazkodását hivatott elősegíteni épp úgy, mint azo-
kat a prevenciós, mentálhigiénés, vagy a hátrányos 
helyzetű közösségek beilleszkedési problémáival 
foglalkozó csoportformákat, melyek egyre bővülő 
alkalmai megújuló szakszerűségünk egyik legfon-
tosabb pillérét képezik. 

A kulturális alapfunkciók bemutatásának ösz-
szegzéseként hangsúlyozzuk ezek szigorú egy-
másra épülését és pozitív szinergiáját. Az egyén, 
a közösség és a társadalmak bizalmi rádiusza az 
alap, az a bűvös kör, melyre szilárdan lehet épít-
kezni. A legkülönfélébb szakszerű beavatkozással 
ez a bizalomi rádiusz formálható, némileg bővít-
hető (Fokuyama 2002: 156-158.), nem utolsó sor-
ban éppen ez a lehetőség és igény feltételezi a kul-
túraközvetítés szakmai önazonosságának jelentős 
átalakulását is. 

V. Epilógus gyanánt
Mint látjuk, a kultúra funkciói teszik lehetővé az 
egyén szociális beilleszkedését, a társadalom ola-
jozott működését és sokszínűségét (Tenbruck 1989: 
61-70.). Egy adott társadalom bizalmi rádiusza, 
identitása, tájékozódási szisztémája, viszonyulá-
sa a dolgokhoz és alkalmazkodóképessége adja 
ki annak kulturális milyenségét, azonosságát és 
az ahhoz viszonyított másságát. Ezek a kulturális 
funkciók azonos mintázattal jelennek meg és hat-
nak bármely eltérő tartalmú kulturális entitás és 
társadalmi funkciórendszer esetében. Ez az álta-
lános jellegük vált nyilvánvalóvá a globalizáció és 
kulturális konfliktusok párhuzamos és rendszeres 
jelentkezésének elmúlt lassan három évtizedében. 
Láttuk, hogy a kultúra mely területeken és hogyan 
hat bizonyos állandósággal (kulturális funkciók-
kal) a társadalmi együttélést maradandóan befo-
lyásolva. A társadalmi tapasztalatok egyértelműen 
feltételezik és indokolják, társadalmi szükséglet-
ként definiálják, hogy e kulturális funkciók érvé-
nyesülését professzionális módon kell elősegíteni 
az egyénben, a közösségekben és a társadalomban 
egyaránt. 

Ezt a társadalmi igényt fogalmazzuk meg úgy, 
mint a kultúra közvetítő szakszerűség modern 
szakmaküldetését. Ezzel a változással nyilvánvaló-
vá tehető, hogy napjainkban a kulturális alapfunk-
ciók érvényesülésének a kultúra professzionális 
közvetítője a letéteményese, szakembere. Feladata 
e funkciók helyes, megfelelő arányban történő mű-
ködtetése. Ez a professzionális kultúrát közvetítők 
felé megfogalmazódó valóságos társadalmi igény, 
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ebben találja meg küldetését a kultúraközvetítő 
szakember, legyen bár a művelődésszervezés, az 
andragógia vagy a felnőttképzés szakterületeinek 
hivatásosa. 

A kultúra közvetítése mindezek alapján a kul-
turális funkciók szocializációs folyamatban törté-
nő elsajátítását, a társadalmi együttélésben való 
„megtanulását”, rutinizálását, az eltérő kultúrák 
dinamikus, konfliktus-minimalizált együttélésé-
nek szakszerű elősegítését jelenti az ezredforduló 
Euro-Amerikai térségében, így természetesen a 
magyarországi közművelődésben is. 

A művelődés szervezése, a felnőttképzés – mint 
az egész életen át tartó tanulás két központi alrend-
szere – e küldetés mentén dolgozza ki stratégiáját, 
cselekvési programjait és fejlesztési irányait. 

Az értelmiségi, aki a kulturális funkciók érvény-
re jutását beavatott szakszerűséggel végzi az egyén-
ben, a közösségekben és a társadalomban, mindazt 
a tudást, amit értelmiségivé válásának során meg-
szerzett, e küldetés sikeres teljesítése érdekében ott 
és olyan arányban alkalmazza, ahol és amennyiben 
e kulturális funkciók sikeres menedzselése megkí-
vánja. Ennek az optimalizálásnak a felismerése, az 
ehhez való alkalmazkodás és cselekvési módok ki-
dolgozása már magas szintű értelmiségi attitűdök 
egész sorát és a megszerzett szaktudás kreatív al-
kalmazását feltételezi. 

Ennek elismerése egyre inkább érdeke lesz a 
(helyi) társadalomnak is, amennyiben a döntésho-
zók körében általánosan és tudományosan megala-
pozottan elfogadott lesz, hogy a kulturális konflik-
tusok kezelése, a helyi életminőség fejlesztése, az 
alkalmazkodásra képes, sikeres életvitelek szerve-
zése és valamennyi említett tényező együttesen a 
kultúra közvetítők valódi hivatásának igénybevé-
tele nélkül nem lehet eredményes. 

E folyamatban lesz a közművelődés szakembere 
a helyi társadalmi erőtérben megtűrt rendezvény-
szervezőből, az ünnepek és hétköznapok kultu-
rális szakmunkásából egy, a kulturális viszonyok 
érvényre jutását elősegítő (menedzselő), a (helyi) 
társadalom kiegyensúlyozott, konfliktusokat-mi-
nimalizáló működését befolyásolni képes kultúra-
közvetítő értelmiségi.

A jövőben ezért egyre nyilvánvalóbb, hogy nem 
csupán az a kérdés, mi az a kultúra, milyen tartalom-
együttes, amit úgymond közvetítünk, még csak nem 
is az, akarják-e vagy sem a résztvevők ennek elsajá-
títását. Sokkal inkább az, hogyan tudjuk a kulturális 
alapfunkciók: a bizalom, az identitás, a tájékozódás, 
a viszonyulás és az alkalmazkodás érvényesülését 

elősegíteni az egyénben a közösségekben, a (helyi) 
társadalomban. Természetesen ebben a változó szak-
mai küldetésben az egyén, a közösségek és a helyi 
társdalom megismerésének új módszereit és kérdés-
feltevéseit egyaránt alkalmazni kell a kultúraközvetí-
tő profiknak. Ehhez képest részkérdés és mindig az 
adott szituáció által meghatározott, hogy a kultúrá-
nak mely tartalmi elemével foglalkozik az adott hely-
zetben megfelelő és a kultúra elméletben megismert 
fogalom-mátrixokból. Ennek felismerésében van a 
képzés során elsajátítható tudástartalmak virtuóz 
ismeretének, komplex és az adott helyzet kezelésé-
re a legmegfelelőbb alkalmazásának a titka. Ebben 
a folyamatban válik a kultúraközvetítő a kulturális 
viszonyok szakértőjéből a viszonyok kultúrájának 
szakemberévé, végső soron az egyén, a közösségek és 
a társadalom együttélésének, fejlesztésének, tájékoz-
tatásának, eligazodásának és alkalmazkodás optima-
lizálásának helyi és nem csak helyi értelmiségijévé.

Ebben látom a kultúraközvetítés szakterületei-
nek valódi identitás váltását, változó és megújuló 
szakmai önmeghatározásunk lényegét.

Koncz Gábor Visegrádon, a Közművelődési Szak-
felügyelők Országos Konferenciáján fogalmazott 
meg számunkra fontos nyolc pontot, rendszerező 
alapvetésként szakmai megújulásunk részben még 
előttünk álló feladataihoz. 

Nos, ehhez a valóban programadó nyolc pont-
hoz ezúttal az identitás és a közös nyelv, fogalom-
készlet, tudományosság, egyfajta kultúraközvetítő 
közbeszéd vonatkozásában volt szándékom sajá-
tos gondolatokkal hozzájárulni. Meggyőződésem, 
hogy megújuló identitásunk tudástartalma egy-
aránt feltételezi a kultúraelmélet és kultúrakutatás 
nagy klasszikusainak és műveik ismeretét Kant-
tól Malinowskiig, Herdertől Herskovitsig, mint a 
nagy magyar társadalomszervezők, Németh Lász-
ló, Illyés Gyula, Karácsony Sándor, életművét, a 
néprajz és szociográfia korszakos munkáinak leg-
javát, a neveléstudomány klasszikusait és a mo-
dern szociológia, szociálpszichológia alapműveit, 
az elmúlt közel fél évszázad jeles tanárainak és ku-
tatóinak szakmaszervező gondolatait, kutatásait, 
előadásait. Közös örökségünk, gondolat-bázisunk, 
szaknyelvünk, tematikánk, programunk tehát van, 
mégpedig kivételesen gazdagon.

A közművelődés fogalmának fordítási nehéz-
ségeivel küzdőknek is adós vagyok, tudom. Szá-
mukra két összefoglaló bekezdést közlök, egyelőre 
angolul 2009. április 1-ig a www.erikanet.hu.forum 
rovatában. Jó lenne szövetségeseket találni a né-
met, francia, spanyol, portugál, észt, lengyel, 
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orosz… megfelelőkhöz is. Lehet, nem utópisztikus 
a remény, hogy lesznek e munkában segítő szövet-
ségesek – a nem is oly távoli jövőben.
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Fejlesztési javaslatok Budapest XXII. kerülete egye-
sületi művelődési otthonainak és a helyi kulturális 
egyesületek működésének támogatására

Előzmények
2008 nyárutóján megbízást kaptam Budafok-Té tény 
Polgármesteri Hivatalától, hogy a kerület középtá-
vú, 2009-2012 közötti évekre szóló kulturális kon-
cepciójának elkészítéséhez munkaanyagokat fogal-
mazzak meg

– a településrészek művelődési intézményt fenn-
tartó egyesületeinek működésére és fejlesztésére,

– egyidejűleg tegyek szövegszerű javaslatot is e 
tárgyban a helyi közművelődési rendelet módosí-
tására1 úgy, hogy

– szakmai fogalommagyarázatot is adjak a szak-
mai jelenségek egységes értelmezését elősegítendő.

A munka része annak kimunkálása is, hogy a kö-
zösségfejlesztés eljárásainak alkalmazásával miként 
lehet hosszú távon egyre barátságosabb viszonyo-
kat kialakítani a kerület lakónegyedeiben és szom-
szédságaiban. Tekintettel kellett legyek a kerület na-
gyobb civil szervezeteire és lehetőségeik fejlesztésére 
is, tulajdonképpen a velük kapcsolatos önkormány-
zati célok és feladatok áttekintésére, tehát a bennük 
realizálódó humánerőforrások, és az önkormányzat 
lehetséges eszközeinek összehangolására.

Tájékozódásomat a hivatalban fellelhető iratok 
elolvasását követően helyszíni látogatásokkal, és 
az érintettekkel szervezett többszöri beszélgetéssel 
oldottam meg. Áttanulmányoztam az esetükben 
elérhető honlapokat, kiadványaikat, valamint (ha 
volt) az érintett szervezetek saját magukra vonat-
koztatott fejlesztési javaslatait. Nem volt feladatom 
a kerületben létrejött intézményfenntartó egyesü-
letek és nagyobb civil szervezetek minden helyi 
érdekelt által amúgy is közismert előtörténetének 
összegzése2, azt azonban nem kerülhettem meg, 
1 A helyi közművelődési rendelethez írt konkrét szöveg-
javaslatokat itt nem, csak a www.szabadmuvelodes.hu 
honlapon közzétett teljes tanulmányban olvashatják.
2 Azt azonban az Önkormányzat megfontolására aján-
lom, hogy részletes történetüket írassák meg akár úgy, hogy 
az adott környéken élő népművelés vagy kommunikáci-
ós szakot hallgató egyetemistának néhány hónapos ösz-
töndíjat adnak, vagy úgy, hogy ezeket szakdolgozatok 

hogy a társadalmiasított kerületi intézményrendszer és 
az önkormányzat művelődési központjának viszonyáról 
ne ejtsek szót, annál is inkább, mert mindez a ké-
szülő középtávú koncepciót jelesül érinti.

Fogalommagyarázatok/fogalomértelmezések
Kultúra, közművelődés, közösségi művelődés, mű velődési 
otthon, közösségi színtér
A kultúrafogalomnak könyvtárnyi irodalma van. A 
különböző szerzők, gyakorlati és elméleti szakem-
berek, antropológusok és (kultúr)filozófusok ezt hol 
szűkebben, hol tágabban értelmezik, az előbbibe (le-
egyszerűsítve) a kulturális statisztikában kérdezett 
tevékenységfajták összességét értve, az utóbbiba a 
világ teljességét belegondolva. Ezeket sem taglalni, 
sem részletezni nem fogom. A Magyar értelmező ké-
ziszótár szócikkét azonban azért is idézem (megjegy-
zem: egyetértőleg), mert a tömör fogalomértelmezés 
különösen alkalmas annak elfogadására anélkül, 
hogy az egyébként fontos részletekben elvesznénk. 
A kultúra tehát „az emberiség által létrehozott anyagi és 
szellemi értékek összessége. A civilizációval szembeállít-
va: szellemi javak, műveltség(i színvonal)”. Árnyalja 
a fogalmat, ha a következő szócikkekből is idézek: 
eszerint kulturálatlan, aki műveletlen, faragatlan; 
kultúrállam az, amelyik az anyagi és szellemi kultúra 
magas szintjén áll; kulturált az a személy, aki művelt 
és kifinomodott; kultúrélet a közösség szellemi élete, 
tevékenysége; kultúrigény a szellemi, esztétikai élmé-
nyekre, illetőleg a kultúra termékeiben való részesü-
lésre irányuló óhaj; a kultúrműsor zenei, irodalmi stb. 
számokból álló rendezvény.3 A fentiekből témánkra, a 
budafok-tétényi közművelődési koncepcióra vonat-
kozó tanulság nemcsak az, hogy az itt élők mindezek-
ben való részvétele lehetőségének, és a mindezekhez 

témáiként a képző intézményeknek felajánlják. A majda-
ni szövegeknek az események rögzítésén túl persze össze 
kellene gyűjteniük, le kéne írniuk az intézménymegújítá-
sokkal, a tevékenységszervezésekkel kapcsolatos, immár 
másfél évtizedes emberi/családi örömöket, és az egyéni/
családi áldozatvállalások sorozatát is. Az erről szóló sike-
res munkák kiadásával az országban másutt szervezendő 
és rokonítható tevékenységeket is bátoríthatnák.
3 Magyar értelmező kéziszótár, szerk. Juhász József, Szőke 
István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1992. I. kötet, 799-800. o.

A bUDAFOKI MODELL

Beke Pál M
û

V
ELô

D
ÉS



42

való hozzáférésüknek biztosítása elemi emberi igény, 
s mint ilyen, az önkormányzat által bizonyosan meg-
oldandó feladat (megjegyzem, hogy az 1997. évi CXL. 
törvény ezt az önkormányzatok kötelességévé is teszi, 
mint ahogy Budafok-Tétény 346/2004. (12.16.) számú 
önkormányzati határozatával a 2005-2007-es évekre 
érvényes Közművelődési Koncepcióban a feladat-
megvalósítást el is fogadja); hanem az is nyilvánvaló, 
hogy az ezen belül értelmezhető különféle értékek 
biztosítása/biztosíttatása különféle struktúrákat kí-
ván. Ezek a különféle kulturális intézmény- és tevé-
kenységrendszerek fellelhetők a XXII. kerületben.

A közművelődés a kultúra teremtésére és terjesz-
tésére hivatott struktúrák egyik olyan alrendszere-
ként értelmezhető, ami jobbára a kultúraközvetítés 
tevékenységét, valamint az e célból létrehozott és 
működtetett intézményeket jelenti.4 Budafokon a 
„közművelődési” tevékenységszervezést, illetőleg a 
„közművelődési intézmény” szókapcsolatot a Kla-
uzál Gábor Művelődési Központra értelmezhetjük, 
míg a „közösségi művelődés” szókapcsolattal az embe-
rek érdeklődése által szabályozott, és csoportokba/
közösségekbe szervezett társas művelődési tevé-
kenységeket, jobbára hosszú időn keresztül szerve-
ződő folyamatokat, illetőleg a kulturális/művelődési 
civil szervezetek ugyancsak folyamatos, önkéntes 
és öntevékeny munkálkodását jelöljük. Budafok-
Tétényben az ekként értelmezhető tevékenységek-
nek gazdag tárháza van, amelyek részben a Klauzál 
Gábor Művelődési Központ különféle klubjaiban, 
szakköreiben, műkedvelő művészeti csoportjaiban 
szerveződnek, részben (elsősorban saját tagjaikra vo-
natkoztatva) a különféle kisebb-nagyobb civil szerve-
zetek keretében, de leginkább a városrészek egyesü-
letei által fenntartott közösségi színterek (művelődési 
otthonok) tevékenységében teljesednek ki.

A művelődési otthon „az egyének és az önként szer-
veződött közösségek aktív, alkotó tevékenységének 
színhelye. Az egyén önmegvalósítását segíti alkotó-
készségének felébresztésével és továbbfejlesztésével, 
melyhez az azonos adottságokból rendelkezőkből, 
illetőleg a hasonló problémák iránt érdeklődőkből 
társakat, társaságokat szervez, belőlük csoportot, 
majd közösséget teremt. A felébresztett érdeklődést 
részben kielégítve indíttatást nyújt más fokozatú, az 
egyéb kulturális intézményekben szervezett művelő-
4 A „közművelődés” kultúraközvetítésre való értelme-
zését jól jelzi, hogy az ilyen intézményekben dolgozók 
a „Kultúraközvetítők Kamaráját” alakították meg a 
’90-es évek elején, sőt, már ezt a szót írta homlokzatára 
a Szegeden 1883-ban épült Somogyi Könyvtár (ma már 
csak múzeumépület) nyilván nem a falai között folyó 
tudományos munkát tagadva, hanem a közkinccsé-tétel 
kiemelt fontosságát deklarálva.

dési alkalmak igénybevételére.” A hosszú szócikkben5 
szó kerül még arról, hogy az intézmény „egy bizonyos 
(értsd: meghatározott) vonzáskörzet közéletének 
egyik szervezője”; s hogy működése során „olyan 
közösségeket hoz létre, mely az egymás közelében 
lakó emberek között nyílt, demokratikus viszonyokat 
teremt.” Budafok-Tétény közművelődési/közösségi 
művelődési intézményhálózatának rendszere és telje-
sítménye (mint erről még majd szó esik) mintaszerűen 
példázza az éppen 30 évvel korábban leírtakat.

A közösségi színtér megnevezést Budafok-Tétényben 
a művelődési otthonokra általában jellemző, fent kö-
rülírt tevékenységszerkezetet megvalósító civil, egye-
sületi fenntartású intézményekre vonatkoztatják azért, 
hogy megkülönböztessék azokat az önkormányzati 
működtetésű Klauzáltól. A szókapcsolatot szaksze-
rűtlenül használják, hiszen ezt másutt gyűjtőnévként, 
valamennyi és bármiféle közművelődési/közösségi 
művelődési intézményre, azok ’mindösszesenjére’ ér-
telmezik, hogy el- és megkerüljék az intézménytípu-
sok precíz megnevezését úgy, ahogyan a kultúrházak 
1968-as típusba-sorolását követően a „művelődési 
otthon” gyűjtőnév is valamennyiükre értelmezhető 
volt.6 A Klauzál Gábor Művelődési Központ ebben 
az értelemben ugyancsak „közösségi színtér”, hiszen 
rendeltetésszerű tevékenysége során a közösségi mű-
velődésre is jellemző tevékenységformákat szervez. 
Megjegyzem: az e szakmára vonatkozó legutóbbi 
(lábjegyzetelt) törvény az inkriminált szókapcsolatot 
inkább a falusi intézményekre vonatkoztatja, bizo-
nyára azért, mert a jogalkotó elképzelni sem tudta az 
egy önkormányzati intézmény megléte mellett az egyesületi 
intézmények egy közigazgatási egységen belüli halmazát, 
noha a törvény előkészítésekor és megjelenésekor a 
budafok-tétényi intézményrendszer már állt és régóta 
működött. Jelen szöveg szerzőjének nincs lehetősége 
arra, hogy a helyben meggyökeresedett szóhasznála-
ton változtasson; amennyiben ennél maradnak, úgy 

5 Pedagógiai lexikon, főszerk. Nagy Sándor. III. kötet, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 203-204. o. A szócikk 
a szerző tollából való.
6 A szókapcsolat elterjedése az 1990. évi LXV., a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvényhez kapcsolható, amiben (hogy 
ne nevezzen meg, vagyis ne kötelezzen az önkormányzat-
okra bármiféle korabeli intézménytípust, illetőleg hogy el-
kerülje ezek teljes körű felsorolását), intézmény-semlegesen 
fogalmazva „közösségi tér” biztosítását adja feladatul úgy, 
hogy értsen rajta mindenki azt, amit akar, vagy amije van, 
avagy majd lehet. Ezt vette át, illetőleg bővítette színtérré a 
1997. évi CXL. törvény szóhasználata úgy, hogy pl. a 78. § (2) 
bekezdésében körülírt települési önkormányzati felada-
tokról szólván „… fővárosi kerületben … közművelődési 
intézményt … községekben … közösségi színteret … biztosít” 
ugyancsak vélhetően az intézménytípusok megnevezésének 
elkerülése érdekében (kiemelések e sorok írójától).
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a ’közösségi színteret’ értsék a továbbiakban is a civil 
működtetésű intézményekre, amennyiben viszont 
a jelenleg egyébként vajúdó/alakuló hazai szakmai 
szóhasználathoz igazodnának, a későbbiekben mó-
dosítsák ezt a precízebb „egyesületi működtetésű 
közösségi művelődési intézmények” bizonyosan bo-
nyolultabb, de másutt is egyértelműen értelmezhető 
szókapcsolatára. Az egész megoldható egy, a majdani 
új közművelődési rendelethez kapcsolt szómagya-
rázattal, ami szerint a közösségi színtér = az egyesületi 
működtetésű közösségi művelődési intézményekkel; így a 
megszokott szókapcsolat is használatban maradhat, 
és a nem odavalósi is érti, miről van szó.

Társadalom és közművelődés
A társadalom az együtt élő emberek összessége, 
amely a legkülönbözőbb viszonyoktól meghatáro-
zott, és így erősen tagolt. Éppen a közművelődési/
közösségi művelődési intézmények által biztosított 
művelődési/kulturális lehetőségek igénybevétele, 
és a közösségi művelődés társas folyamatai segíthe-
tik az emberek korábban kialakult, esetleg rögzült 
viszonyait módosítani, megváltoztatni (vagy éppen 
elviselni). Szerepük ebben nélkülözhetetlen, hiszen 
a többi kulturális intézményhez és valamennyi tö-
megkommunikációs eszközhöz az emberek kizáró-
lag vásárlóként és fogyasztóként, tehát pusztán ol-
vasóként, hallgatóként, nézőként viszonyulhatnak, 
míg (különösen a közösségi művelődés folyamata-
inak részeseiként) az érdeklődők cselekvő részvéte-
le, aktivitása és interaktivitása is természetes. Az így 
szerveződő művelődési/közösségi folyamatokban 
a résztvevők között ismeretségek/barátságok szö-
vődnek, és egymástól életvezetési, kulturális és még 
sok minden más mintát is kapnak/kaphatnak. A kö-
rükben szervezett animáció (értsd: a velük dolgozó 
népművelők/közösségfejlesztők személyes, tehát 
minden egyes emberig elérő kulturális/művelődési 
fejlesztőmunkájának) hatására a tapasztalt minták 
elmélyülnek és elsajátítódnak.

Kulturális modellek, stratégiák
A bárhol alkalmazott kulturális modellek/stratégiák 
abban különböznek egymástól, hogy az állam (és ese-
tünkben az önkormányzat) milyen szerepet vállal a 
kulturális/művelődési folyamatok igénybevételének 
lehetőségében. Hogy épít-e, és milyen struktúrát biz-
tosít, s hogy mit és miként finanszíroz, és mit nem. 
Vagyis: teremt-e, biztosít-e helyet bármiféle kulturális 
ajánlatnak, és miként? Teret nyit-e az emberek eltérő 
igényeiből fakadó alternatívának, sőt, variációknak? 
Támogatja-e, és miképp befolyásolja-szabályozza 
azokat? Az utóbbi másfél évtized hazai tapasztalatai 

azt mutatják, hogy járhat egyfajta utat az állam, és jár-
hat azonos időben másfélét egy helyi önkormányzat, 
legfeljebb központi pénzt nem kap (annyit) hozzá. A 
Budafok-Tétényben a rendszerváltoztatást követően ki-
alakult, és a közreműködő felek által kölcsönösen (és mint 
látszik: hosszú távra) elfogadott közművelődési/közösségi 
művelődési gyakorlat szerint van ugyan egy, az önkor-
mányzat által fenntartott és finanszírozott művelődé-
si központ, de ennek léte és működése mellett, vele 
párhuzamosan és jobbára tőle függetlenül kiépültek 
a városrészi, minden esetben a helyi egyesületek által 
működtetett intézmények is. A Pedagógiai lexikon-
ból idézett szócikk szerinti intézményi fokozatosság7 
tehát Budapest XXII. kerületére nagyon is igaz. Ezt 
más, hasonló nagyságú/lélekszámú települések pár-
huzamosan fenntartott önkormányzati intézmények-
kel vagy (rosszabb esetben) intézményi integrációval 
oldják meg. Sokkal szerencsésebb, szinte modellszerű a 
budafok-tétényi megoldás, ahol, (mint közismert), változó 
és változatos fenntartókkal biztosítják az intézménymű-
ködtetést úgy, hogy a lakáshoz közeli, alapfokúnak 
nevezhető intézmények tevékenységének közép-
pontjába elsősorban a lokális igények kielégítése, míg 
a magasabb fokozatúban a szakmailag bonyolultabb, 
mondhatnánk a differenciált igénykielégítés történik. 
A kialakult és működő rendszer fenntartása stratégiai 
döntés, finomítása azonban folyamatos feladat.

A kialakult rendszer megerősítésére idézek egy 
ezzel kapcsolatos félhivatalos szövegből: „Az önkor-
mányzatoknak érdemes a többcentrumú, többszekto-
ros, sok résztvevős kulturális-közművelődési struk-
túra kialakítását szorgalmazni. Az önszerveződés, az 
öntevékenység új formáit, a közművelődési intézmé-
nyek, színterek nyitottságát ösztönözni, a nem önkor-
mányzati fenntartású intézmények … lehetőségeit a 
helyi közművelődési feladatok végrehajtásába be-
vonni. … A közművelődési feladatellátás szervezeti 
formájának megválasztásánál az a döntő szempont, 
hogy a lakossági érdekeket a legmegfelelőbben szolgáló és 
a feladatot legszínvonalasabban megvalósítani képes szer-
vezeti forma élvezzen elsőbbséget” – írják a szakembe-

7 A közművelődés/közösségi művelődés intézmény-
rendszerének többfokozatúságáról írt számtalan 
szakanyag közül lásd a szerző néhány korábbi, ill. újabb 
írását Művelődési otthonok Budapesten – ma és holnap, Kul-
túra és Közösség, 1975/4, 40-57. o., ill. A jövő művelődési 
otthonainak funkcióiról, Budapesti Népművelő, 1976/1-2, 
9-14. old., ill. Mindannyiunk művelődési otthona, Civil 
Szemle, 2005/2. szám, 13-30. o. Ezt némi változtatás-
sal újraközölte a Magyar Művelődési Intézet 2006-os 
Évkönyve. Budapest, 2006. MMI, 37-47. o. – különösen 
azért, mert a későbbiekben is az ezekben olvasható szak-
mai megközelítés szerint gondoljuk tovább a budafok-
tétényi intézményhálózatot.
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rek egy szakmai útmutató „Szempontok a települési 
önkormányzat közművelődési rendeletéhez” c. feje-
zetének „A rendeletalkotás általános szempontjai” c. 
alfejezetében8 2000-ben; ekkor a budafok-tétényi több-
szektoros struktúra már régen kialakult és működött.

Intézményfenntartó egyesületek, egyesületi művelődési 
otthonok
A XXII. kerület manapság már egybeépült, de ko-
rábban önálló településein, vagy azok immár elkü-
lönülő részein, így Nagytétényben és a Baross Gábor 
telepen, Budatétényben, Budafokon és a Rózsavölgyben 
működnek különféle előtörténetű és nevű közössé-
gi házak, mindegyikük a helyben/környéken élők 
egyesülete által fenntartva, ám az Önkormányzat se-
gítségével, a velük kötött együttműködési szerződés 
szerint működtetve. Az önálló intézmény léte (mint 
ez helyben közismert) a budatétényire csak múlt-, és 
remélhetőleg a jövő időben lesz igaz; hiszen korábbi, 
2001-ben megkapott épületüket, a Szent Imre Közös-
ségi Házat nemrég az egyházi kárpótlás során elve-
szítették, és 2006 novemberétől csak önkormányzati 
támogatással bérelt, a Zöld Jövő Környezetvédelmi 
Egyesülettel közösen használt irodahelyiséggel ren-
delkeznek. Megjegyzem, hogy ez tevékenységüket 
bár nehezíti, de nem szünetelteti.

A többiek épülete különböző nagyságú és minő-
ségű. A budafoki egyesület épületét az Önkormány-
zat az általa kht-formában működtetett művelődési 
központ időleges elhelyezése miatt évekkel koráb-
ban igényesen felújíttatta. A mai Klauzál Gábor Mű-
velődési Központ felépülését követően az egyébként 
1990-ben alakult Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesüle-
te így szinte tökéletes helyszínként vehette birtokába 
(megjegyzem, azt az épületet, ami eredetileg ugyan 
vendéglő volt, de annak államosítását követően év-
tizedekig a kerületi tanács művelődési otthonaként 
funkcionált mindaddig, amíg annak új épülete, a 
mai Klauzál elődje a jelenlegi Campona térségében 
fel nem épült). A nagytétényi intézményműködtető 
egyesület is egy eredetileg vendéglő-épületben mű-
ködik; ez annak államosítását követően egy ideig 
ugyancsak művelődési otthon volt, majd (vélhetően 
az új művelődési központ felépülését követően) kü-
lönféle kereskedelmi/raktározási célokat szolgált. A 
mai működtető, az 1991-ben újjáalakult Nagytétényi 
Polgári Kör tagjai emlékezetükben legutolsó funkci-

8 Szempontok és segédanyagok „A kulturális javak védel-
méről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 
önkormányzati közművelődési feladatainak végrehajtásához, 
Budapest, NKÖM, 2000. 11-12. o. (szövegkiemelés jelen 
sorok írójától).

óként a bútorraktárt őrzik. Ezt az épületet az elmúlt 
másfél évtizedben (sok önkormányzati támogatás-
sal) folyamatos önkéntes, ahogy mondták: „társa-
dalmi” munkából újította meg a tagság, ám állapota 
ennek ellenére sem éri el az előbbiekben ismertetett 
Tóth József utcai épület tökéletesen megújított álla-
gát. Az egyesületi tagok folyamatos munkája ered-
ményeként az épület ugyan használható állapotban 
van, ám az óhatatlanul meglévő hiányosságok pót-
lásáról még szólok.

A Baross Gábor telep közösségi házat az 1909-
től működött szervezet hagyományait feleleve-
nítve újjáalakult Baross Gábor telepi Polgári Kör 
működteti úgy, hogy az épület alagsorának egy 
részét és teljes emeletét használják, hiszen közös 
tető alatt vannak a földszinten működő, a környék 
idős embereit befogadó, az Önkormányzat szociá-
lis szolgálata által fenntartott idősek klubjával. Az 
1992-ben alakult Rózsavölgy Egyesület 1993-ban 
kapta meg 1961-ben az eredetileg MSZMP terüle-
ti pártkörzet céljait szolgáló épületét. Ezt 2000-től 
jobbára a Dohnányi Zenekar használta, de manap-
ság már teljes alapterülete visszakerült egyesületi 
használatba úgy, hogy e sorok írásakor már részle-
ges megújítása és kifestése is befejeződött, noha e 
munka (egyelőre) nem teljes körű.

Az Önkormányzat valamennyi intézményfenn-
tartó egyesülettel évenként megújított együttmű-
ködési/feladatellátási szerződést kötött, amelyben 
meghatározta a számukra térítésmentesen átadott 
alapterületet, és garantálja az abban felmerült rezsi 
kifizetését meghatározott értékhatárig; általában a 
normál intézményhasználatot fedező, egyesületen-
ként/intézményenként az épületek eltérő nagysága 
miatt természetesen változó nagyságú összeget. Az 
Önkormányzat ugyancsak e szerződésekben bizto-
sít egy, esetenként ugyancsak eltérő (háromszázezer 
forinttól egy millióig terjedő nagyságú) összeget 
az intézményekben szervezett szakmai tevékeny-
ségek támogatására. Ilyen működési támogatást 
az épülettel jelenleg nem rendelkező budatétényi 
társaság is kap; megjegyzem, nekik a rezsitérítés 
helyett az irodabérleti díjat biztosítják. Mindezeken 
felül gondnok fizetéséről is gondoskodnak (van, 
ahol ezt közvetlenül a hivatal fizeti, és előfordul, 
hogy vagyonkezelőjével fizetteti, más esetben a tá-
mogatott egyesület költségvetésében szerepel az 
erre való összeg, míg a Baross Gábor telep esetében 
nem intézményükben, hanem az általuk fejlesztett 
Donát-hegyi emlékhely felügyeletére költik el. A 
budatétényiek, nem lévén intézményük, ebből nem 
részesednek). Emellett a szervezetek természetesen 
részt vehetnek a kerületi civil szervezetek rendez-
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vényeit segítő/támogató pályázat(ok)on. Ez alól 
ugyancsak kivételt képeznek a budatétényiek, akik 
esetében őszi nagyrendezvényük költségét eleve be-
lekalkulálták működési támogatásukba.

Az intézményfenntartó egyesületek helyben köz-
ismert tevékenységét (mint említettem) nem részle-
tezem, de egyikük, az 1995-ben közösségteremtő és 
környezetvédő célokkal alakult Buda tétényi Polgári 
Kör egy évnyi működését mégis összefoglalom, kü-
lönösen, mert munkájukat immár csak a kerületrész 
különböző pontjain, s nem, mint korábban, bent is, 
kint is valósíthatják meg. Többszöri úgynevezett 
„DVD Klub”-ot, beszélgetéssel követett filmvetí-
tést szerveznek. A doni áldozatokra emlékező alka-
lom részesei. Szabadtéri hangversenyt rendeznek 
a rózsákért; tavaly akciót szerveztek a Rozárium 
megmentéséért. „A művészek köztünk vannak” so-
rozatcímmel kiállításokat rendeznek mostani mű-
ködési helyükön, a Rádóczy Mária Galériában; 
közösen ünneplik a jeles napokat, és a rendszeres 
„Családi Napok” keretében házi „lim-lom” bemu-
tatót – (magán)desing centert is bonyolítottak. Em-
léktábla-avatások és koszorúzások részesei. Társ-
rendezők a Hősök Vasárnapján, ők adományozzák 
az általuk alapított „Budatétényért” Emlékérmet. 
Megszervezik és megrendezik Budatétény kerület-
részi ünnepét, a „Szent Mihály” Napokat (és benne 
az előadások/látogatások/koncertek/helyismereti 
séták mellett például focikupát a kerület általános 
iskolás csapatainak, és megadott tematikájú képző- 
vagy iparművészeti pályázatot fiatal alkotóknak). 
Kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek 
a tagoknak és családjaiknak; gondozzák a kárpátal-
jai Aknaszlatinán korábban kiépült kapcsolatukat – 
és a felsorolás persze nem teljes. Mindemellett társ-
rendezők valamennyi kerületi nagyrendezvényen.

Az intézményfenntartó egyesületek rendezvénye-
ikről kerületi szinten egyeztetnek (erre egyébként az 
Önkormányzattal kötött megállapodásban kötele-
zettséget vállaltak) és egymással időnként kooperá-
ciós megbeszéléseket tartottak/tartanak, bár a kerü-
leti nagyrendezvények koordinációján túl nincs tétje 
együttműködésüknek, hiszen mindegyikük más-más 
kerületrészen működő autonóm szervezet, akiknek 
tagsága és közönsége is inkább lokális. Ez alól termé-
szetesen jócskán akad kivétel, például akkor, amikor 
sikeres nagyrendezvényt bonyolít valamelyikük. Az 
ilyenkor fellelkesült, és tagként beiratkozó más kerü-
letrésziek, budaiak, csepeliek, pestiek, sőt vidékiek 
azonban egy-két év tagdíjfizetést követően elkopnak. 
Ez természetes. A ’90-es évek elején/derekán történt 
megalakulásuk újraalakítása volt a korábbi, már az előző 
században is működött helyi kulturális/közösségi elődszer-

vezetnek (bár az egyik társaság tagjait a környéküket 
érintő tájromboló atrocitás-sorozat még inkább egy-
beszervezte); ezekben a közegekben nincs, de nem is 
lehet sok keresnivalója annak, aki nem az idevalósi 
lokalitások által meghatározott.

Kulturális egyesületek
Az 1999 decemberében alakult Budafoki Péter-Pál 
Utca és Környéke Polgári Kör mintegy félszáz taggal, 
és az elmúlt tíz évben kikristályosodott tevékeny-
séggel szervezi a szomszédságnak mondható kör-
nyékbeli társadalmat. Rendezvényszervező, helyi 
emlékeket ápoló és emléktábla-állító, helyismereti/
helytörténeti ismeretterjesztő, szociális és környezet-
szépítő munkájuk helyben közismert. Honlapjuk, a 
www.peterpalkor.hu az idegenek számára nemcsak 
informatív, hanem szívet melengető is, hiszen az 
üzenőfalukon olvasható vallomások arról tanúskod-
nak, hogy az általuk ekként biztosított kapcsolatfel-
vétel lehetősége nem elhanyagolható értéket jelent/
teremt. A távolra került környékbeliek üzenetei, a 
honlapon mások számára is dokumentált kapcsolat-
keresés és -ápolás sokak számára az egyetlen még 
élő és élhető szálat jelenti a múlttal, a gyerek- vagy 
fiatalkorral, az akkori barátokkal, ismerősökkel és 
szomszédokkal. A nagyszerű gyakorlatot más kö-
zeg számára is meg kellene valósítani. Csak mint 
itt, folyamatosan gondozni kell a megszólalásokat; 
elolvasni, válaszolni, ismét reagálni.

Amennyiben a kerület turisztikai koncepciójából 
megtervezett cselekvés éves feladatokra bontott fej-
lesztőmunka lesz, az egyesület szellemi potenciáljára 
építeni kellene. Lokálpatrióta elkötelezettségükre 
nemcsak a környéket érintő tennivalók kimunkálá-
sában, hanem annak (remélhetőleg mindenki által 
szükségszerűnek ítélt) lakossági elfogadtatásában 
is számítani lehet. A „közösségfejlesztésként” meg-
nevezett professzió szakmai eszköztárában szereplő 
’társadalmi tervezés’ és/vagy a ’jövőműhelyként’ le-
írt akciók megvalósításában annál is inkább számíta-
ni kellene rájuk, mert korábbi szándékaik és tetteik is 
erre hajaztak. A környék majdani megújulása során 
gondolni kellene arra is, hogy a társaság korábbi ösz-
szejöveteli helye megszűnt, itt-ott tartják rendezvé-
nyeiket és összejöveteleiket, amivel ugyan elvannak, 
de (mint fogalmaztak) mégis „jó lenne egy kis zug” 
számukra. Erre még visszatérünk a későbbiekben.

A Klauzál Gábor Társaság 2004 decemberében ala-
kult, és az előzőhöz képest egy másik egyesület-típust 
fémjelez. Tagjai ugyanis a sajnálatosan nem eléggé 
közismert névadó, a Batthyány-kormány miniszte-
re és a kiegyezéshez vezető társadalmi folyamatok 
egyik vezető személyisége, hajdani budatétényi bir-
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tokos emlékezetét és hagyatékát felderítve/ápolva 
egyidejűleg az általa felvállalt értékek mai képviseletét 
vállalták. A kerületben közismert tevékenységet 
folytató mintegy félszáz tag együttműködésének 
titka (mint fogalmazták), hogy „minden, közösen el-
fogadott ötletet/mániát közösen csinálnak”, legyen 
az közös főzés, látogatás/kirándulás, hajókázás, 
ünnepély vagy ünnepség, múltidéző beszélgetés, 
vagy éppen a Klauzál Gábor arcélével díszített óriási 
hordó finanszírozása (mindezekről tájékoztatást ad a 
www.klauzál.hu honlapjuk). Állandó működési- és 
találkozóhelyük nekik sincs; alkalmanként az éppen 
az ő szorgalmazásukra nevet változtatott, korábban 
„Dél-Budai Kulturális és Szabadidőközpontban”, a 
mai Klauzál Gábor Művelődési Központban hasz-
nálhatnak klubszobát. A saját működési helyre vo-
natkozó, valamint adminisztrációs gondjaik könnyí-
tését szolgáló javaslataimra még visszatérünk.

Ugyancsak másik, ám országosan is ritka egyesü-
lettípus a Vojnovich-Huszár Villa Kulturális Közhasznú 
Egyesület; akik a zenész Fodor családdal közösen 
különleges előadóest-sorozatokat szerveznek9 az 
utóbbiak tulajdonában álló épületben és annak kert-
jében. A 2005-től működő, de a már korábban is zajló 
művészeti alkalmak/események védelme és fejlesz-
tése érdekében alakult szervezet az adott helyszín (a 
különleges épület és a gyönyörű kert) hasznosítását, 
gyakorlatilag a rendezvényszervezés bonyolítását 
végzi, immár régen túlnőve a kerület művészei és 
művészetpártolói találkozásának szervezésén, hi-
szen rendezvényeik fővárosi rangúak. A különleges 
atmoszférájú környezet, a testközelből élvezhető 
muzsika, a fellépéseket követő beszélgetés, a kap-
csolódó kulináris örömök valóban megvalósítják a 
„közönségből közösséget” csudáját. Mindez termé-
szetesen mindenkinek mindig és folyamatosan nyi-
tott (megjegyzem, hogy munkájukról és az aktuális 
programokról a www.vojnovich.hu honlapon lehet 
tájékozódni). Önműködő és önjáró tevékenységük 
a magánkézbe vett kultúrateremtés és kultúraterjesztés 
kitűnő példája, ami persze nem jelenti azt, hogy 
esetenként (ám leginkább egy meghatározott kér-
désben, amiről még szólok a későbbiekben) ne szo-
rulnának az önkormányzattal való együttműködés-
re, ám persze nem úgy, hogy ez utóbbinak kellene 
csak ’segítenie’ rajtuk (mert egyébként megvannak 
magukban maguknak!), hanem a kölcsönös érdekek 
mentén való kooperáció magasabb szintjén lehetne meg-
találniuk összjátékukat.

9 Csak példaként említem az e sorok írásakor aktuális 
műsorfüzetük különféle műfajú alkalmait: szeptember 
13., 19., 26., 27., október 11., 25., 31., november 9., 22., 28., 
december 6., 20., 21.

A kerületben még sok civil szervezet működik; 
bár ezek nagy részét javaslattételeik vagy támoga-
tási/pályázati kérelmeik miatt ismerheti az Önkor-
mányzat, több olyan is lehet, amelyek saját céljait 
saját maguknak saját erőből teljesítve nem kerülnek 
reflektorfénybe. Közülük az egyik legfrissebb a 
2006-ban alakult Promontorium Polgári Casino. Tevé-
kenységének középpontjában jelenleg (mint sokan 
másoknak is) az élhetőbb Budafok megteremtése áll, 
hiszen a napokban városfejlesztési és város-rehabili-
tációs eszmecseréket szerveznek. Működésükhöz a 
Csillaghang közösségi rádió kapcsolódik; elérhető-
ségük a www.promontorium-casino.hu honlap. Itt 
jegyzem meg, hogy a civil szervezetek közül azokra, 
amelyek régebben (mondjuk három éve folyamato-
san), hitelesen és közcélt felvállalva működnek, a 
későbbiekben még visszatérek.

Javaslatok az intézményfenntartó egyesületek tevékeny-
ségfejlesztésére
A budafok-tétényi szóhasználatban (mint írtuk) 
„közösségi színterekként” emlegetett ’egyesületi 
működtetésű közösségi művelődési intézmények’ 
struktúráját és tevékenységszerkezetét úgy kell hagy-
ni, ahogyan az évek (lassan az is mondhatjuk, hogy évtize-
dek) folyamán kialakult. Bár munkálkodásuk néhány 
elemét valóban szakszerűbbé lehetne tenni, a vo-
natkozó törvénnyel kapcsolatban megjelent segéd-
anyagból már idézett alapelv (miszerint a lakossági 
érdekeket legmegfelelőbben szolgáló szervezeti forma tá-
mogatandó) értelmében bizonyos, hogy a környékbe-
liekből álló tagság választottjai által vezérelt intézmények 
tevékenysége bírja/bírhatja leginkább az érintettek bizal-
mát és egyetértését. Ennél jobb/biztosabb alapot nem 
lehet találni egy olyan intézményhalmazra, amely 
éppen az ott élő emberekért működik, amely tehát egye-
dül csak őérettük létjogosult. Az összes, az alábbiakban 
következő javaslat csak az így kialakult, és mint ír-
tam, modellszerű helyzet finomítására való.

– Mindenütt szükség lenne egy általuk foglal-
koztatott olyan animátorra és/vagy közösségfej-
lesztőre,10 aki tevékenységük hátországában hivatalos 
ügyeik felelőse és ügyintézője lehet, beleértve ebbe 
mindazt, ami munkálkodásuk érdekében éppen 
megoldandó. Bizonyosan lehet találni mindegyi-
kük környékén olyan szakembert, aki szervezeten-
ként napi néhány órányi időben rendelkezésre áll. 

10 Szívesebben írtam volna népművelőt, de félő, hogy 
az érintettek az így megnevezett szakembert hallván 
Zsdanov elvtárs tanítványaira gondolnak, holott ezt a 
szakmai megnevezést magam is szívesen viselem, mert 
tudom, hogy e foglalatosság megnevezése és gyakorlatá-
nak kezdete a hazai reformkorhoz köthető.
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Nem kell jelen lennie mindig, és korántsem kellene 
vezérelnie az adott intézmény tevékenységét; an-
nak kialakult komandírozását megváltoztatni sem 
oka, sem lehetősége nincs az Önkormányzatnak. 
Ez a javasolt, és persze általuk megtalálandó szakem-
ber az ő alkalmazásukban álljon. Bizonyára nem 
lesz könnyű az eleddig csak gondnoki feladatokat 
ellátók vezénylete helyett partnerként tekinteni rá, 
és a megtalált szakembernek saját szakmaiságát 
érvényesíteni sem lesz majd egyszerű, de az ebből 
adódó majdani konfliktusok kölcsönös megoldása 
a sikeres együttműködéshez elengedhetetlen.

– A kívánatos szakember tevékenykedésének leg-
fontosabbika a pályázatokon való pénzszerzés. A XXII. 
kerületi Önkormányzat folyamatos támogatása más 
fővárosi kerülethez képest különösen gáláns; remél-
hetően a várható szűk esztendők ellenére is megtart-
ja, esetleg növeli ráfordításait, de bizonyos, hogy ez 
véges terjedelmű. Nem kerülhetők meg tehát a fővá-
rosi, a regionális, az országos vagy akár a brüsszeli pályá-
zatok annál is inkább, mert a pályázható célok akkor, 
ha azok rokoníthatók tevékenységükkel, kiszélesít-
hetik teljesítményüket és hatókörüket. Korántsem az 
összehasonlítás, pusztán a példa kedvéért említem, 
hogy egy vidéki városban működő (szándékaiban 
ugyan szélesebb tevékenységű, de azok többségét 
ugyancsak saját tulajdonú közösségi intézményük-
ben megvalósító) egyesület míg az önkormányzat-
tól csak 2.300.000.- forintot kapott (ebből 1 milliót az 
egyesület által épített intézmény fenntartására, 900 
ezret helyi „prevenciós programok” megvalósítá-
sára, 400 ezret a városrészi kalendárium nyomdai 
költségeire), máshonnan (a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumtól, az NCA-tól, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségtől) további 28.346.600 forintot szerzett.11 
Egyesületük egyetlen népművelő/közösségfejlesz-
tő végzettségű alkalmazottja is ezekből a pénzekből 
jut viszonylag rendszeres jövedelemhez, miközben 
a feladatok megvalósítására alkalmi segítőket/
szakembereket fizetnek. A felvállalt mindennapi te-
vékenységük mellett a pályázatok segítségéből vég-
zett tevékenységek hallatlan mértékben szélesítette 
hatókörüket, és tulajdonképpen mindazon lokális, 
és fölöttébb humánus célok megvalósítását, amely-
nek érdekében megszerveződtek korábban.

A pályázati lehetőségek kihasználására ugyan-
csak példaként említem azt a néhány évvel ezelőtt 
11 Monostori Éva szíves közlése a Komáromban működő 
„Élettér” Közösség- és Településfejlesztő Egyesület 2008. évi 
(szeptember végi) adatairól; az általuk vállalt feladatok meg-
valósításának határideje a mindösszesen kilenc „külső” pá-
lyázati nyeremény esetében csak ötnél haladja meg az ez év 
végét. Tevékenységükről részletesen Mi, Mag-unk! címmel a 
Civil Fórum, 2008. április-júniusi számában olvashatnak.

meghirdetett akciót, amellyel rendezvénysátrakat 
lehetett szerezni csekély önrésszel. A nagytétényi-
ek kiválthatták volna a Szelmann-ház mellé épített 
csúf féltetőjüket úgy, hogy azóta nemcsak kellemes 
környezetben folynának rendezvényeik, hanem a 
néhány órás munkával felállítható, hatalmas fedett 
területet és színpadot jelentő eszközt már szám-
talanszor bérbe is adhatták volna. A rendezvény-
sátrat/színpadot megnyert intézmények azóta 
működési költségeik jelentős hányadát szedik be 
pusztán az esetenkénti bérleti díjból.

A Szombathely északi városrészében, az önál-
lóságát 1950-ben elveszített Herényben 1994-ben 
alakult kulturális- és sportegyesület abból a célból, 
hogy a nagyszüleik által kultúrháznak épített épü-
letet közösségi céljaikra megmentsék. Az intézmény 
működtetésének átvétele (nem úgy, mint itt!) két 
évükbe került. A 150 négyzetméteres épületet a kör-
nyékbeliek örömére, azok kívánságai szerint folya-
matosan üzemeltették, mígnem 2005-2007 között 
azt egy megnyert pályázat segítségével mintegy négysze-
resére bővítették. Az immár a „Herényiek Háza” cég-
táblát viselő épület turisztikai - kulturális centrum 
lett, ifjúsági szálláshelyekkel, kerékpárkölcsönzővel 
és információs központtal, de 560 négyzetméterével 
továbbra is elsősorban a helybélieket szolgálja.12 

– Bár a pályázatokra még visszatérek, közbe-
vetőleg megjegyzem, hogy mindez (nevezetesen 
a pályázatokkal, a pályázati támogatásokkal elér-
hető, mondhatnánk: kikényszerített teljesítmény- és 
hatókörbővülés) a budafok-tétényi intézményfenn-
tartó egyesületek szempontjából sem lehet kö-
zömbös. Több esztendő dokumentációját átnézve, 
több év terveit és beszámolóit olvasva érzékelhető 
volt számomra, hogy tevékenységükben immár 
jócskán van automatizmus. Eléggé természetes ez 
az állapot, hiszen a kezdetekkor közösen kidol-
goztak egyfajta tevékenység-struktúrát, ezt az első 
években ezzel-azzal bizonyára bővítették, majd az 
adott személyi/tárgyi feltételek által megszabott teljesí-
tőképesség határát elérve az rögzült is. Egyidejűleg 
rögzült a rendezvényeken megjelenők személye/
köre is, a megcsontosodott (megjegyzem: sok 
esetben persze nagyszerű!) tevékenység mindig 
ugyanazokat, és érdeklődő családtagjaikat érinti, 
ami nem baj, csak éppen nem ér el másokat, más 
érdeklődő környékbelieket. Az önkormányzattól 
garantáltan megérkező támogatások sem ösztönzi 
őket újításra, és világos, hogy abból nem is nagyon 
lehet tevékenységújításra gondolni különösen, 
mert korlátozott a bérre fordítható hányad.

12 Részletesebben Szekér Tamás A város peremén…, Civil 
Fórum, 2008. április-júniusi szám, 49-50. o.
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Az országban több, a budafokiaknál, a tété-
nyieknél korábban alakult hasonló, tehát saját 
intézményükben ilyen-olyan támogatásokkal mű-
ködő helyi egyesületek immár több évtizedes mű-
ködését ismerve félő, hogy hasonlóképpen járhat 
némelyikük; beszűkül, és csekély érdeklődő számára 
marad hasznos társasági életük. Természetesen ez is 
hordoz értéket azoknak, akik részesei maradnak a 
folyamatoknak, csak éppen az elmaradt és elsza-
lasztott lehetőségek halmozódnak, csak éppen az el 
nem ért, a folyamatoktól érintetlen környékbeliek 
száma nő egyre nagyobbra. A nagyszerű tevékeny-
kedésekből, a környékbeli/szomszédsági közösségi kap-
csolatokból kimaradó gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek, 
középkorúak érdekében gondolom tehát elsősorban a 
folyamatos tevékenységbéli frissítést és megújulást, 
amire ha most nincs pénz és kapacitás, hát éppen a 
pályázatok lehetőségeivel kell megteremteni azt!

– A pályázatok bonyolultsága az ebből élők ál-
tal kellően misztifikált; egy jó képességű szakember 
természetesen megbirkózhat a magyar nyelvű űrlapok-
kal, és lenne ideje (nem úgy, mint a jelenlegi önkén-
teseknek) beszerezni a szükséges nyilatkozatokat és 
hiteles iratmásolatokat. Mint már említettem; nem 
arról van szó, hogy a támogatás érdekében bármit 
vállaljon föl mindenki, csak és pusztán azt, ami tagsá-
guk és a környéken élők érdekében áll. Azokat a lehető-
ségeket viszont kár elszállni hagyni. Különösen, ha 
az így megszerzett pénzből néhány, vagy akár több 
egyesületi tag, környékbeli ember (szakmájukban, 
szakértelmük szerint) időlegesen, néhány hónapra/
évre foglalkoztatható. A pályázat(ok)ból esetenként 
elszámolható menedzsment-költség fedezi/fedez-
heti a feladat-megvalósítás (és esetleg más) könyve-
lési díját, az ezzel (meg tán mással) kapcsolatos rek-
lámkiadásokat, az intézményfenntartás bizonyos 
hányadát stb. Nem feledhető, hogy a meghatározott 
feladatra megszerzett pénz a környékbeli gyerekek 
és/vagy a fiatalok, az ifjú felnőttek, az esetleg ál-
lásukat veszítettek, vagy a valami tragédia folytán 
megváltozott munkaképességűek, az állást keresők, 
a kényszervállalkozók, az idősek, az egyedülállók 
stb. gondjait oldja, ami a ma végzettek és szervezett 
tevékenységek mellett hasonlóképp fontos lehet.

– Az Önkormányzat ciklusokon átívelő folyama-
tos támogatásáról már esett szó; ez nagy érték, de 
(mint említettem) éppen megbízható állandósága az, 
ami nem szorgalmazza a tevékenységek fejlesztését, az 
új utak, lehetőségek vagy tevékenységformák ke-
resését. Fenntartva az ingyenesen átengedett épü-
lethasználatot, a remélhetően növekvő rezsitérítést, 
az eddigi szerény, de mégis meglévő tevékenység-
finanszírozást, azt javaslom, hogy ezen felül építse-

nek be a kerületi költségvetésbe ösztönző típusú tá-
mogatást is. Félreértés ne essék; aki nem igényli, és 
nem cselekszik ekként, változatlanul kaphassa meg 
eddigi támogatását, ám amelyik szervezet „külső” 
pályázatokon nyert pénzt, úgy néhány milliós pályá-
zati nyereménye esetén ugyanannyit, bizonyos összegen 
felül az elnyert összeg további kétharmadát, még maga-
sabb pályázati nyeremény esetén esetleg annak a felét 
kaphassa meg szabad felhasználásra. A csekély (de 
mégis létező!) személyzeti, jobbára gondnok alkal-
mazását szolgáló bérkeretet inkább az emlegetett 
animátor/közösségfejlesztő bérére fordítsák. Ha 
egy általuk kiválasztott/alkalmazott, tehát nekik 
megfelelő felelős szakember akár két intézmény-
fenntartó egyesület ügyeinek gondozását vállalja 
fel, átlagos népművelői keresethez jut.

– Az épületek gondozását/fejlesztését az Önkor-
mányzat a maga feladatának tartja. Ez jól érzékelhe-
tő a rózsakerti egyesület által használt épület jelen-
legi megújításán. Igaz ez akkor is, ha a munkák nem 
mindig elegendő mértékűek, és ha például Nagyté-
tény esetében feltűnő mértékű az önkéntes (archa-
ikus fogalmazásuk szerint a „társadalmi”) munka. 
A budatétényi egyesület épülethiányát jól ismerik a 
kerületben, mint ahogyan jelenlegi irodájuk ugyan-
csak gáláns bérletidíj-fedezését is felvállalta a tes-
tület. Számukra ennek ellenére hiányzik az önálló 
épület; van ötletük arra, hogy ha nem is új építésű, 
de megfelelő épülethez jussanak. A feltűnően nagy-
mértékű önkormányzati gondoskodás mellett is 
javasolom, hogy Nagytétény esetében finanszírozza-
nak egy beruházási programjavaslat – léptékű tervet a 
Szelmann-ház féltetős toldalékának helyébe, ami né-
hány, általuk szükségesnek látszó kisebb helyiséget 
is tartalmazhatna ráépítés/bővítés formájában. Ha 
lenne egy általuk jól átbeszélt és így kikristályosított 
fejlesztési elképzelés, mondhatnánk: funkcionális 
terv (megjegyzem, ma még nincs, hiszen a szabad 
ötletelést nem tarthatjuk annak), és ha ennek alapján 
elkészülhetne egy, már a költségeket is tartalmazó 
beruházási program, így adandó alkalommal ké-
szen állhatna az egyesület valahonnan megpályázni 
annak megvalósítását. Csak ekkor lehet reális esélye 
annak, hogy megújul épületük.

– Az intézményfenntartó egyesületekről szólván 
(nem az ő körükben!) többször merült fel úgyneve-
zett „profiltisztítás”, vagyis az, hogy a feladatokat/
tevékenységeket meg kellene osztani egymás között, 
de különösen a Klauzál Gábor Művelődési Központ-
tal valamilyen szempontrendszer szerint. Nem értek 
egyet ezzel. Nem nagyon tudom, mik és milyenek 
lehetnének azok a szempontok, amelyek szerint 
egyes összejövetelek, rendezvények, alkalmak vagy 
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bármi más náluk maradhatnának, míg mások meg 
nem. Hol a mérték, ameddig ők, és hol, amely szerint 
immár mások létjogosultak bármire is? Ami nem nekik 
való, úgyis elhal az egyesületi intézményekben. Ami 
meghaladja erejüket, amúgy sem sikerül. A nem lé-
tező „nagykönyv” szerinti rendezvényszervezés ha 
túl tökéletes, túlzottan steril is; gondoljunk csak az 
utóbbi évek állami ünnepségeire, amelyek a ’rendez-
vényszervezés’ szakmai szempontjából tökéletesek, 
csak éppen neutrálisan semmitmondók. Ezekhez 
képest a bárhol szervezett ’falunapok’ még ha szak-
mailag néha ügyetlenek is, de lelkes és barátságos 
együttlétük maga a Kánaán.

Az intézményt-működtető egyesületek által szer-
vezett események lehetnek tehát ’amatőrök’, de nem 
ügyetlenek, hanem egyszerűen mások; hogy ne szak-
mai jelzővel éljek: barátságosak, emberiek. Ilyenkor az 
ember a zsúfoltságot, a konferanszié ügyetlenségét, 
a gerjedő, vagy éppen akadozó erősítőt is könnye-
dén elviseli. A Művészetek Palotájában szervezett 
hangversenyek sem azonosak a Vojnovich-Huszár 
Villa hangversenyeivel (hogy ne az intézményfenn-
tartó egyesületekkel példálózzam), ám ettől még 
mindkettő létjogosult! Az persze természetes kell le-
gyen esetükben is, hogy a közművelődési ágazatra 
előírt kívánalmaknak megfeleljenek. Ám ha annak 
nem akarnak megfelelni, hát azt a cselekvésfajtát fe-
lejtsék el! Az évenkénti statisztika persze kötelező. 
Megjegyzem: az ajánlott animátor/közösségfejlesz-
tő mindezt beszerzi, megírja és megoldja, hiszen ez 
(is) a dolga lehetne. Megjegyzem azt is, hogy ez a 
szórványosan hallható intézményi „profiltisztítás” 
egyébként minden külső-felső döntés nélkül, ma-
gától is megoldódik, hiszen az intézmények által 
valamilyen tevékenységajánlattal megcélzott igény-
bevevők a lábukkal szavaznak. Ha nem tetszik nekik 
valami, máshová mennek (a közeli egyesületi in-
tézményen túl egy távolabbi másikba, a Klauzálba, 
Budapestre, Érdre vagy bárhová). Oda tehát, ahol 
a megfelelő ár/érték arányt kapják. Meg ahol még 
meg is szólítják őket. Ahol barátságos a közeg, ahol 
elfecsegnek velük, hiszen nem minden a pénzről és 
a profizmusról szól.

Javaslatok a kerületi kulturális egyesületek tevékenység-
fejlesztésére
A kerületi civil szervezetei ügyeinek közös képvise-
letét egy Civil Fórum elnevezésű ernyőszervezet lát-
hatná el. Alapító okiratát Budafok-Tétény valameny-
nyi, de legalább három éve működő civil szervezetének 
egy-egy képviselőjével kellene közösen megfogal-
mazni. Ebben úgy lehetne meghatározni a szervezet 
feladat- és hatáskörét, hogy az se a képviselő-tes-

tület, se a résztvevő egyesületek autonomitását ne 
sértse, de rendelkezzen a közösnek tartott ügyek 
rendezésének módjáról. Ezt a közös érdekképviselő, 
érdekérvényesítő ernyő-szervezetet persze be kell 
jegyeztetni, hiszen csak ekkor jogképes. A Civil Fó-
rum (évente ugyancsak a benne részes szervezetek 
nevének ábécé-rendje szerint változó) elnöke legyen 
hivatalos meghívott a képviselő-testület ülésein, és 
a képviselő-testület SZMSZ-ének, valamint az új-
rafogalmazódó Közművelődési rendelet megfelelő 
módosításával kapjon mérvadó lehetőséget a civil 
világgal kapcsolatba hozható döntések előterjeszté-
sekor, megtárgyalásakor és eldöntésekor. Minderre 
(és esetleg még a civilektől érkező további javasla-
tokra) abból a megfontolásból van szükség, hogy 
csak akkor van értelme részt venniük valamiben, 
és valamilyen szervezet/struktúra (jelen esetben a 
Civil Fórum) csak akkor fontos számukra, ha abban cse-
lekvési és döntési lehetőségük, és ha részvételüknek, az 
ernyő-szervezet működtetésének tétje van. És azért 
is fontos ez a szervezet, hogy az Önkormányzat 
deklarálja: a kerület működésében/működtetésében szá-
mít polgáraira, különösen azokban a kérdésekben, 
ami épphogy róluk szól már csak azért is, mert az 
egész, az önkormányzatiságban megtestesülő népképvi-
selet csakis miattuk, csakis őérettük létjogosult.

A jelenlegi civil szerveződések működésének biz-
tosítására és a leendő, még lappangó közös szándékok 
megszólítására az eddigi támogatási keretek összevo-
násából és adományozással növelhető Civil Alap léte-
sítését és működtetését javasolom a képviselő-testület 
megfelelő bizottsága mellett. A város egyesületei által 
az évenkénti támogatások pályázhatóságának rész-
letkérdéseit és keretösszegeit a közhasznúnak minősí-
tett helyi egyesületek képviselőiből álló, évente valami-
lyen elfogadott rend (például hivatalos nevük ábécéje 
szerint) cserélődő, kis létszámú, 3-5 tagú kuratórium 
határozza meg.13 A támogatási alapelvek kidolgozásában 
azonban valamennyi, legalább három esztendeje működő 
helyi civil szervezet (a már említett Civil Fórum keretében) 
vegyen részt. Mindannyiukkal együtt kell az olyan 
részletkérdésekben egyezségre jutni, hogy például a 
kuratóriumban képviselettel rendelkező társaságok 
az adott évben nem kaphatnak több támogatást, mint 
a megítélt támogatások átlagösszege. Vagy hogy le-
het-e, és mennyi támogatást lehet igényelni nemcsak 
rendezvény(ek)re, hanem a működés költségeire is. 
13 Az európai gyakorlatban az a rendszer honos, amikor 
az alakulás első éve után a névsor elejét jelentő egyesület 
képviselője helyett a névsorban a negyedik (öt tag esetén 
a hatodik) következik, majd újabb egy esztendő után a 
névsor második képviselője helyett az ötödik (hetedik) 
következik mindaddig, míg újra kezdődik az egész, 
noha lehet, hogy már más személyekkel.
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Avagy, hogy a máshová (a településen kívülre) cím-
zett pályázatok önrészének egésze is kérhető/pá-
lyázható legyen. Hogy a szétosztható összeg legalább 
harmada új szerveződések életre-keltését szolgálja. 
(Megjegyzem, hogy az igazán korszerű rendszer az 
lenne, ha valamennyi [közhasznú?] egyesület éves 
működési költségei egy meghatározott részét/há-
nyadát fedező fix és garantált támogatást kapna úgy, 
mint a kerületben az intézményműködtető egyesüle-
tek (a közösségi terek), és mint Európa szerencsésebb 
sorsú országaiban szinte minden közösen cselekvő 
társaság, ám erre még bizonyára várnunk kell.) Az 
említett kuratórium a képviselő-testület megfelelő bi-
zottsága mellett, azok tagjaiból kiegészülve működ-
jön úgy, hogy a velük együtt hozott egyhangú döntése-
iket terjesszék a testület elé.

Szükségesnek látszik, hogy egy közösségfejlesztő 
szakemberekből álló csapat (akikkel az Önkormány-
zat feladatellátási szerződést köthetne, vagy ennek hi-
ányában a Klauzál Gábor Művelődési Központ az erre 
e célból biztosított, tehát külön összegből alkalmazott 
leendő közösségfejlesztője) folyamatosan alkalmazott 
közösségfejlesztési technikákkal egyre inkább feltárja 
a kerület társadalmát, egyre újabb, egymással együtt-
működő embereket keresve és találva. Az említett 
társaság, avagy a szakképzett és gyakorlott közös-
ségfejlesztő kollega közreműködhetne azokban a ke-
rületrészi ’jövőműhelyekben’ és ’társadalmitervezés’-
gyakorlatokban, amit a Péter-Pál utcaiak esetében 
említettem. Egyáltalán: munkáját sohasem a kerület 
egészében, hanem a kerületrészekben, sőt inkább 
azok különféle szomszédságaiban tudná megtalálni. 
Ezekből a kis léptékű kezdeményezésekből épülhet-
ne fel valamikorra (három – öt esztendő múlva) egy 
városrészenkénti, még később (hat – hét esztendőnyi-
re) egy kerületi közösségfejlesztési koncepció, ponto-
sabban egy olyan „közösségfejlesztett” állapot, ami a 
XXII. kerületet alkotó hajdani településeken vélhetően 
virulens volt. Valamikor.

A jelenlegi dicséretes állapotok ellenére sem állít-
hatja ugyanis senki, hogy Budafok-Tétény társadal-
ma teljes mértékben megtalálta önmagát. Soha el nem 
hagyható önkormányzati feladat, hogy a közösség-
fejlesztés eljárásainak folyamatos alkalmazásával 
egyre barátságosabb viszonyokat teremtsenek a ke-
rület valamennyi lakónegyedében és szomszédságá-
ban.14 Abban a furcsa helyzetben van ugyanis a kerü-
14 Erre a feladatra például egy franciaországi kisváros, 
Rive-de-Gier önkormányzata már a ’80-as évek derekán 
2 főt alkalmazott. A ’90-es évek elején Magyarországon 
is voltak próbálkozások e társadalomfejlesztő professzió 
hasonló elterjesztésére, végül sikertelenül. Az erre vo-
natkozó irodalmat és az alkalmazható technikák leírását 
lásd a www.kozossegfejlesztes.hu honlapon.

let, hogy a ’90-es évek elején, tehát több mint másfél 
évtizede (szerencsére!) kiengedte a kulturális öntevé-
kenység, a közösségi művelődés szellemét a palackból, ami 
önálló éltre kelt, és mint tapasztalható, éli is független 
mivoltát. De az a hajdani felelős elhatározás, amelyik 
így döntött, és a mindenkori képviselő-testület ezzel 
való folyamatos egyetértése, ami életben is tartotta/
tartja ezeket a folyamatokat, nemcsak a szinten-tar-
tást, hanem az örökös továbblépést is szükségelteti. Ha 
a közösségi művelődés folytatólagos tevékenysé-
geiből permanensen születő igények kielégítése (a 
lehetőségek mértékében) nem folyamatosak, éppen 
az eddig befektetett pénz és energia, a felhalmozott 
szellemi tőke és tapasztalat mehet veszendőbe. Ezt 
feltétlenül elkerülendő néhány azonnali megoldást 
javaslok (nem feledve, hogy a jövő idő bizonyosan 
további megoldanivalókat is hoz):

– Meg kellene oldani az önálló működési helyüket 
kereső, már régóta közmegelégedésre működő egyesületek 
elhelyezését. Az nem kívánható, hogy minden szerve-
zet bármiféle igényét korlátlanul kielégítse az Önkor-
mányzat. Azt azonban jogos igénynek tekinthetjük, 
hogy ha egy olyan társaság (mint például a Péter-Pál 
utcaiak, vagy a Klauzál Gábor örökségét gondozók), 
amelynek tagjai már érzékelhetően nyúltak saját zse-
bükbe közéleti/közösségi szándékaik megvalósítása 
érdekében, több éve működnek, és tevékenykedésük 
értéke elért egy valakik által meghatározandó mér-
téket (mert például kiadványokat jelentettek meg, 
emléktáblákat vagy más emlékhelyeket avattak stb.) 
ebben segítséget kapjanak. Az érintettekkel közösen 
(ugyancsak az említett Civil Fórum keretében) lehet-
ne/kellene kidolgozni azt a szigorú, és a működési 
éveket, a közérdekű tevékenység-fajtákat előíró, a 
tagság nagyságára stb. vonatkozó kívánalomrend-
szert, amely szerint aztán az ennek megfelelők a mű-
ködési helyet igénylők sorába feliratkozhatnak.

– A szervezeti működés komoly adminisztráció-
val jár, és ezt nemcsak a könyvelésre, hanem műkö-
désük mindennapjaira; honlapjuk naprakész álla-
potára, bármiféle szöveg/meghívó sokszorosításra, 
postázásra, telefonálásokra stb. is értjük. Bizonyára 
minden ebben érintett tudja, hogy van egy határ, ami 
még belefér munkahelyi/családi elfoglaltságaikba, 
és van, ami már nem. Ez aztán általában elmarad. 
Ha huzamos ideig elmarad, bizonyos kapcsolatok és 
szándékok anélkül sérülnek, hogy valaki tudatosan 
elrontaná azt. Ennek megoldására, tulajdonképpen 
a Civil Fórum által erre érdemesített egyesületekben aktív 
budafok-tétényi polgárok társasági életének könnyítésére 
adminisztrációs segítséget, egyfajta titkárságot ajánlok 
létrehozni. Néhány, az önkormányzat által egy erre 
fogalmazott együttműködési szerződés keretében 
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(szerényen) megfizetett cselekvőkész nyugdíjasra 
gondolok, aki(k) a társaságok által vezérelve, precí-
zen és pontosan megoldják az egyébként elmaradó 
egyszerű, jobbára szervezési feladatokat. Vélhetően 
az egyesületek saját köréből kellene alkalmazni őket 
úgy, hogy személyes felelősségük egyedül az adott 
társaság irányában legyen. Éppen a Polgármesteri 
Hivatalban is kaphatnának közösen használt szobát, 
így a hivatalban végzett fénymásolásaik, telefonjaik 
és postaköltségük (limitáltan!) ugyancsak a szerve-
zetek támogatásaként lehetne felfogható.

– Amennyiben a kerület turisztikai koncepciójából 
konkrét fejlesztések következnek majd, nemcsak a Pé-
ter-Pál utcaiak bekapcsolásával kell(ene) számolni, 
hanem másokkal is; a Vojnovich-Huszár Villa teljesí-
tőképessége, a szabadkőműves kápolna, a Dézsma-
ház-utca miatt a budatétényiek, a Szelmann-ház bejá-
ratott és piacképes eseményei miatt a nagytétényiek, a 
Baross Gábor telepiek által létrehozott emlékhely okán 
az abban érintettek aktivizálására. Az idelátogatók 
programozása nem (csak) a professzionális turiz-
mus-szervezők feladata, hanem az adott környéken 
élő civilek funkciója is lehet annál is inkább, mert 
lehetséges, hogy néhányan boldogulásukat/megél-
hetésüket majd erre alapoznák. Mindenképpen fon-
tosnak gondolom tehát, hogy a részletekbe (a már 
emlegetett közösségfejlesztési módszer, a ’társa-
dalmi tervezés’ eljárásainak alkalmazásával) minél 
többen avatódhassanak be, legyen/lehessen részük 
a részletkérdések kidolgozásában nemcsak azért, 
hogy az a sajátjuk (is) legyen, és így azt könnyebben 
elfogadják, hanem, hogy esetleg saját egyéni vagy 
közös szerepüket is megtalálhassák benne.

– Hasonlóképpen kellene eljárni valamennyi, még 
fogalmazódó vagy már megfogalmazott távlatos el-
képzeléssel, így a közművelődési koncepcióval is. A 
jelenlegi nyilvánosság is nagy változás a korábbi év-
tizedek titkokra alapozott működéséhez képest, de 
ez sem elegendő. Hiába a helyi újság nyilvánossága, 
a különféle témákról szervezett, azt persze jobbára 
csak ismertető (és nem a szó szoros értelmében meg-
beszélő) rendezvények, az emberek még mindig úgy 
élik mindennapjaikat, hogy a dolgok felettük, tőlük 
függetlenül történnek. Jól jellemzi ezt a kerületben 
nemrég bevezetett új BKV buszjárattal kapcsolatos 
és sajnálatos, de szükségszerű anomália. A kerület 
egyesületei (és ebben az esetben valamennyi létező 
szervezetre, így az intézményfenntartókra is gondo-
lok!) bizonyosan közreműködnének a város- és vá-
rosrészfejlesztő, avagy a szakmai koncepciók előze-
tes megvitatásában, továbbgondolásában. Szerepet 
is vállalhatnának a megvalósításban közösen vagy 
egyénileg. Miért is ne? – az ő városukról van szó.

– Több helyütt hallottam, hogy régóta hiányzik 
a kerületből (vagy külön a hajdanán önálló telepü-
lésekről, tehát az egyes kerületrészekből) a múlt 
emlékeit a jövőnek megőrző helytörténeti/helyismereti 
gyűjtemény. A hiány körülírása és indoklása, a hely-
színek megjelölése meghaladja jogosultságomat. 
Ide és rám csak annyi tartozhat, hogy azt javasol-
jam: a jeles kutatók, az eziránt elkötelezettek együttesét 
kellene megbíznia az Önkormányzatnak nemcsak a 
feladat előkészítésével és a javaslattétellel, hanem 
a megvalósítás bonyolításával és az üzemeltetés 
gondjainak megoldásával is. A belőlük e célból szer-
vezett közhasznú egyesület alkalmazhatná majd 
azt a szakembert, aki ebben/ezekben munkát talál. 
Szerencsésnek tartanám, ha olyan helyszíne lehetne 
ennek a leendő gyűjteménynek (vagy többes szám-
ban írva: helyszínei a gyűjteményeknek, ha több, 
de legalább kettő lenne belőlük!) ahol a téma iránt 
elkötelezettek, vagy az adott környéken működő 
egyesület(ek), esetleg más társaságok is működési/
összejöveteli helyet találhatnának.

Összegzés
Mint említettem, a XXII. kerület Önkormányzata 
mintaszerű közművelődési/közösségi művelődé-
si struktúrát épített fel és működtetett az elmúlt 18 
évben. Ebből a szempontból közömbös, hogy e több-
szektorú rendszer egyik eleme (a Klauzál Gábor Mű-
velődési Központ) kht-formában, vagy a kötelező 
átalakulást követően nonprofit kft-ben, avagy éppen 
költségvetési intézménnyé visszaigazított formában, 
esetleg más, jelenleg önálló kerületi intézményekkel 
összevont állapotban van/lesz. Bármiképp dönt is a 
fenntartó, a jelenlegivel rokonítható tevékenységet 
végző majdani utódszervezet bár nagyon fontos és 
nélkülözhetetlen, de csak az egyik összetevője a meg-
lévő palettának.

Ez a többszektorúság a lehető legnagyobb érték, 
ám fenntartása/működtetése és folyamatos tovább-
fejlesztése még nagyobb felelősség. Életben kell tar-
tani a valamikor megengedett/beindított folyamato-
kat, folyamatosan bővíteni kell azokat. Éppen ennek 
érdekében az egyesületi működtetésű művelődési 
otthonokban alkalmazott animátorokat (népműve-
lőket), és ezért javasoltam a közösségfejlesztő csapat 
és/vagy szakember foglalkoztatását is. Hiszen (hogy 
ismétlésemmel nyomatékosítsam) ha a közösségi mű-
velődés folytatólagos tevékenységeiből permanensen szüle-
tő igények kielégítése nem folytatólagos, az eddig befek-
tetett sok pénz, az erre fordított rengeteg emberi és 
hivatali energia, az eddig felhalmozott hatalmas szel-
lemi tőke és óriási tapasztalat szürkülhet el, avagy 
mehet veszendőbe.
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Bizonyára vannak az Olvasók között, akik a cí-
met eleve fából vaskarikának tartják, mivel szinte 
a vérünkben van az évtizedeken át bevett gyakor-
lat, hogy a kultúrházak fenntartása és működtetése 
egyértelműen állami feladat. Pedig jó néhány or-
szágban az önszerveződő változatot tekintik evi-
densnek. Nálunk a ’40-es évek második felében 
megszüntetett civil szféra szóba sem jöhetett ezen 
a téren, mint ahogy a társadalmi élet más vonatko-
zásaiban – környezetvédelem, egészségügy, okta-
tás… – sem. 

Az önkormányzatoknak megalakulásukat kö-
vetően meglehetősen sok gondjuk akadt. Termé-
szetesnek is vehetjük, hogy a szociális problémák 
megoldása, az infrastruktúra fejlesztése és még egy 
sor más igény a települések többségében prioritást 
élvezett a közművelődéssel szemben. A kulturális 
igények ki nem elégítése miatt soha nem gyűjtöt-
tek aláírásokat, nem nyújtottak be petíciót a pol-
gármesternek, és nem jutott senkinek sem eszébe, 
hogy tüntetést szervezzen ilyen „jelentéktelen” 
ügy miatt.

Márpedig az embereknek szükségük van a kö-
zösségi életre. Követelődzés helyett saját kezükbe 
vették sorsukat, és a hasonló érdeklődésű emberek 
hamar megtalálták egymást. Eleinte csak összejár-
tak, aztán – a ’80-as évek fellazuló politikájának kö-
szönhetően – alakítottak egy civil szervezetet. Na, 
nem azért, mert szeretik a bürokráciát, hanem mert 
így tudták jobban érvényesíteni érdekeiket, így 
tudtak pályázni, ami elementáris szükséglet, mert 
a pályázatok által elnyert pénz az esetek többségé-
ben feltétele a működésnek.

Ahol volt legalább egy olyan ember, aki szabad-
idejét, energiáját, sokszor a pénzét is feláldozta a 
társaság összetartása érdekében, és akadtak ambi-
ciózus társai, nagyon szép közösségi élet alakulha-
tott ki. Olyannyira, hogy egy idő után szükséges-
nek érezték, hogy saját fedél alatt jöhessenek össze. 
A szerencséseknek sikerült is ezt elérniük, de álta-
lában elég rögös út vezetett odáig. Az így létrejött 
civil közösségi házak mindegyikének sajátosan 
egyéni a megvalósulás története.

Más út is vezet ehhez az állapothoz. Vannak 
esetek, amikor a fenntartó valamilyen – általában 

gazdasági – oknál fogva nem kívánja tovább mű-
ködtetni intézményét, az ott dolgozó lelkes szak-
emberek viszont szeretnék megmenteni, és ennek 
– meg nem utolsósorban saját egzisztenciájuk – 
érdekében alakítanak egy civil szervezetet, mely 
átveszi a funkciókat. Annak ellenére, hogy ebben 
az esetben tapasztalt szakemberek kezébe kerül a 
közösség ügye, ez a megoldás kevésbé életképes, 
mint az alulról szerveződő.

Bármily módon jutottak is el az eredményhez, 
tény, hogy jó néhány civil közösségi ház működik 
az országban. Sajnos, meglehetős elszigeteltség-
ben. Ennek oka, hogy többnyire csak saját kör-
nyezetük tud róluk. Az évezred elején volt egy 
szándék – mely azóta is tart –, hogy térképezzük 
fel ezeket az intézményeket. Nem egyszerű vállal-
kozás, de szép számmal kerültek a látókörünkbe. 
Meg is alakult egy országos szervezet, melynek el-
sődleges célja összefogni mindazokat az e körhöz 
tartókat, akik szeretnének tudni egymásról, szí-
vesen átadják és átveszik a tevékenységük során 
összegyűlt tapasztalatokat. (Itt meg kell jegyezni, 
hogy nem mindegyik intézmény igényli az ilyen 
jellegű együttműködést. Ezen persze nem kell 
csodálkoznunk, hiszen az önkormányzatok által 
fenntartott házak közül is sokan passzívak ilyen 
téren. Nem érdemes pálcát törni fölöttük, mert 
attól még a helyi közösségi igényeket nagyon jól 
kielégíthetik.)

A civil közösségi házak összefogásában jelentős 
szerepe volt a Magyar Művelődési Intézetnek, ami-
hez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
is segítséget nyújtott. Ilyen előzmények után nem 
véletlen, hogy a részükre tervezett konferenciát 
közösen szervezte és valósította meg az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium (OKM), a Magyar Mű-
velődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
(MMIKL), valamint a Civil Közösségi Házak Ma-
gyarországi Egyesülete (CKHME).

A Budai Vigadóban megrendezett konferenciát 
Kiss László, az OKM vezető főtanácsosa nyitot-
ta meg, aki hangsúlyozta a civil szervezetek tár-
sadalomban betöltött egyre nagyobb szerepét. A 
délelőtti részben inkább elméleti előadások hang-
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zottak el, délután pedig jó példák bemutatásával 
jutottak biztatáshoz – esetenként reményhez – a 
jelenlévők.

Borbáth Erika, az MMIKL főigazgatója a partner-
ség jelentőségéről tartotta meg előadását. Idézett a 
közművelődéssel foglalkozó törvény idevonatko-
zó részéből, majd utalt Ros Tennyson partnerségre 
vonatkozó megállapításaira. 

Kiemelte az együttműködés lehetséges partne-
reit, köztük a településen belül a saját ágazathoz 
tartozó intézményeket (iskolák, könyvtár, múze-
um, tájház, levéltár…), a más ágazatban dolgozó-
kat (szociális, egészségügyi, környezetvédelmi… 
szakemberek) valamint a területi kiterjesztésben 
(kistérség, megye, régió…) érintetteket. Fontos a 
turisztikába és a vidékfejlesztésbe való bekapcso-
lódás is.

Kitért az intézet szerepvállalására, különös te-
kintettel a kulturális alapú vidékfejlesztés terén ki-
fejtett, közös programokat és együttműködéseket 
generáló tevékenységére.

Fontos tényezőként említette a közművelődési 
szakember függetlenségét, hisz az ő munkája csak 
akkor lehet eredményes, ha élvezi mindegyik fél 
bizalmát.

Beke Pál a civil szervezetek Kiegyezéstől számítható 
létéről, valamint a közösségi házak régmúlt időkre 
visszavezethető kialakulásáról kezdte előadását, 
megemlítve, hogy Veres Péter visszaemlékezései-
ben szerepel a balmazújvárosi közösségi ház.

A civil közösségi házak nagy részéről még ma 
sem tudunk. Példaként említette Budatétényt, ahol 
a Közhasznú társasági formában működő művelő-
dési központról sokat hallottunk az utóbbi időben 
– nem elsősorban a közművelődés kapcsán –, de 
arról nem tud a közvélemény, hogy azon kívül a 
kerület különböző városrészeiben még öt jelentős 
művelődési ház található, melyeket civilek mű-
ködtetnek. Ezekben rendelkezésre áll a közösségi 
tér, vannak lelkes emberek, de többnyire hiányzik 
a szakember, aki tovább tud lépni, kész a minden-
kori megújulásra, tudja bővíteni a szolgáltatásokat, 
a programokat.

Az állami támogatás kapcsán a számunkra 
idealisztikusnak tűnő belga példát említette. Ott 
ugyanis – egy áldásos rendeletnek köszönhetően 
– az adott körülményeket (alapterület, csoportok 
száma, szakemberek száma…) számításba véve 
egyértelműen kiadódik, hogy azt a bizonyos kö-
zösséget mennyi pénzzel kell az államnak támo-
gatnia, és az el is jut az érintettekhez.

Halmai Zsuzsanna országgyűlési képviselő előadá-
sában elemezte, hogy a kultúra milyen szerepet 
tölthet be a fenntartható életminőség szolgálatában. 
Igen fontosnak tartja az értékkel kapcsolatos folya-
matokat – értékválság, értékmentés, értékteremtés 
–, mivel az értékek hordozója maga a kultúra. Az ér-
tékválasztásra kistelepüléseken is szükség van, oda 
is el kell jutnia a nagyobb léptékben vett közösség 
által kialakított tudásnak, lehetőséget kell biztosíta-
ni az ott élők számára is az ismeretek elsajátításá-
ra, a szolgáltatások igénybe vételére az élet minden 
területén. Ehhez közszolgálati hálózat létrehozása 
szükséges, amelynek keretei közt komplexen lehet 
kezelni a település lakosai számára fontos ellátá-
si területeket, így nemcsak a kulturális, hanem az 
egészségügyi, a szociális, a természetvédelmi és 
egyéb, a társadalmi létet szolgáló igényeket. Ezt a 
folyamatot segíthetik az új integrált megoldások, az 
infokommunikációs eszközök és az ágazatok közti 
összefogás. Igen jelentős cél a közösségek megerősí-
tése, a közszolgáltatások mindenki általi hozzáféré-
se, valamint a pusztulófélben lévő közösségi terek 
revitalizációja. Az ilyen elképzelések ösztönzésére 
jelent meg az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSzT) kialakítását és működtetését anyagilag is 
támogató pályázat. (Az előadó egyébként a téma 
kezelésének miniszterelnöki megbízottja – a szerk.) 
Az igen széleskörű érdeklődés jelzi, hogy valós 
igényről van szó. Az 5 000 fő alatti települések szá-
mára kiírt pályázatra 992 település adta be igényét, 
és ezek 95%-a vállalta, hogy térítésmentesen bizto-
sít helyet a civil szervezeteknek.

Mészáros Zsuzsa a civil közösségi házak létrejötté-
nek lehető folyamatáról beszélt, saját közösségfej-
lesztői tapasztalatából hozott példákat idézve. Az 
államilag fenntartott intézmények olykor megme-
revednek, az ott dolgozók csak munkahelyet látnak 
benne. Amikor egy civil szervezet átvesz egy szá-
mára működési lehetőséget biztosító fedett teret, a 
közösség megoldja a takarítást, ellátja a gondnoki 
feladatokat, és innovatív megoldásokkal visz színt 
a közösségi tér célszerű kihasználásába. Mivel ma-
gáénak érzi mind a létesítményt mind a benne zaj-
ló eseményeket, gondosan ügyel, hogy minden a 
helyén legyen fizikai és szellemi értelemben véve 
egyaránt. Ezzel a folyamattal intézménnyé válik 
ugyan, de megvan a lehetősége, hogy az intézmé-
nyi struktúrára jellemző ismérvek közül a pozitív 
funkcióval rendelkezőket tartsa meg, a hátrányo-
sakat pedig elvesse, mivel mozgástere igen tág, 
működése nincs az állami fenntartású intézménye-
kéhez hasonló korlátok közé szorítva.



54

Barthel-Rúzsa Zsolt megalakulásától tagja a Nemzeti 
Civil Alapprogram (NCA) legfőbb grémiumának, 
a tanácsnak, így belülről is látja azt a folyamatot, 
mely a Magyarországon működő civil szerveze-
tek anyagiakkal történő segítését, a civil szektor 
megerősítését és nemzetközi kapcsolatainak kiter-
jesztését hivatott segíteni. Az itt rendelkezésre álló 
keretet az adófizető polgárok által valamely civil 
szervezet javára felajánlott összeg – a személyi 
jövedelemadójuk 1%-a – határozza meg. Ez elmé-
letileg egy folyamatosan emelkedő alap lenne, de 
a gazdasági helyzetre hivatkozva a kormány ma-
ximálta, így 2008-ban csak 6,8 milliárd forint volt, 
2009-re pedig, széleskörű civil összefogással sike-
rült elérni, hogy 7,7 milliárd forint legyen (a számí-
tott 9,5 milliárddal szemben). Ez a rendszer anyagi-
lag sokat jelent a civileknek, de egyúttal erős állami 
függőséget is eredményez. Létrejöttével az ágazati 
források jelentős része megszűnt, így valójában az 
ezen összegek levonása utáni összeget tekinthetjük 
a civilek által kiharcolt támogatási keretnek.

Monostori Éva a CKHME megbízott elnöke ugyan, 
de ezúttal saját szervezete, a Komáromban működő 
Élettér Egyesület példáján keresztül mutatta be, ho-
gyan lehet közös tenni akarással szinte a semmiből 
létrehozni egy közösségi házat. Az egyesület évek-
kel ezelőtt nyert 4,5 millió forintot, ami egy életve-
szélyesen romos ház – ezt ők persze nem tudták 
– megvásárlására volt elegendő. A statikai vizsgá-
latok lehangoló eredménye ellenére összefogtak, és 
felújították az épületet. Civil szervezet lévén, hitelt 
nem vehettek fel, így maradt az önerő, mind anyagi-
ak, mind természetbeni juttatások tekintetében. Sok 
lelkes ember áldozatos munkájának köszönhetően 
sikerült egy modern közösségi teret létrehozniuk. 
Már a megvalósítás során is bevontak társszerveze-
teket, minek eredményeként most hat civil szerve-
zet alkotta konzorcium működteti a Mag-Ház névre 
keresztelt, lélekkel telített közösségi házat.

Szekér Tamás, a Szombathelyen működő Herényi 
Kulturális és Sport Egyesület elnöke egy nagyvá-
ros külterületéről hozta példáját. 1932-ben, amikor 
Herény még önálló település volt, a helyiek építet-
tek maguknak egy kultúrházat. Aztán más idők 
jöttek, és ez a ház szervezetileg része lett egy köz-
pontosított szombathelyi intézménynek. Nem sok 
minden történt a periférián, míg a környék lakói 
vissza nem kérték és kapták az apáik, nagyapáik 
építette – joggal magukénak tartott – épületet. El-
kezdték megtölteni programokkal, és egyre több 
ember érezte, hogy ez az övék, így nem csoda, 

hogy hamar kinőtték. Szerencsére az önkormány-
zat is felismerte a közösség erejét, és támogatta is 
a civil kezdeményezést. Olyannyira, hogy közösen 
készítették el a nagy beruházás megvalósítási ter-
vét, amihez pályázati pénzt nyertek. A fejlesztés 
eredményeként közel négyszeresére nőtt a hasz-
nálható tér. Az ünnepélyes átadás óta a Herényiek 
Háza nevet viselő közösségi ház alapterületével 
arányosan megemelkedett a benne folyó aktivitá-
sok száma is, mert szívesen fogadnak mindenkit, 
aki a közösségért kíván tenni bármit is.

Szabó István Hajdúnánásról érkezett, és az Okkal-
Más-Okkal Ifjúsági Egyesület tevékenységét vázol-
ta. Ők egy igen rossz állapotban levő, egykor mozi-
ként funkcionáló épülethez jutottak. Valamennyire 
rendbe hozták és működtették is éveken keresztül. 
A továbbfejlesztésre voltak terveik, de végül az ön-
kormányzat adott be egy komplex, a településköz-
pont kialakítására vonatkozó pályázatot, melyben 
az épület felújítása is szerepelt. Nyertek vele, el is 
készültek a tervezett munkák. Minden megvolt, 
csak a működtetéssel akadtak gondok. Az egyesü-
let vállalta ezt a nemes feladatot. A felek jogait és 
kötelezettségeit rögzítő szerződésben az is benne 
van, hogy a rezsit és két szakember bérét az önkor-
mányzat fizeti. Azóta megtelt élettel a ház. Műkö-
dik benne mozi, teleház és természetesen ifjúsági 
ház, sok-sok csoportnak biztosítva teret, hogy sza-
badidejükben a számukra kellemes tevékenysé-
gekkel mulathassák az időt. 

István Anna a Szlovák Kultúra Házának vezetője 
Békéscsabán. Egyesületként közel húsz éve mű-
ködnek, de már előtte együtt volt a közösség. A 
kezdetekkor az önkormányzat egy klubjaként 
funkcionáltak. Nekik sem volt egyszerű a város 
központjában található ingatlan megszerzése, de 
ez még mindig a könnyebb feladatok közé tar-
tozott. Mert tény, hogy nehéz egy közösségi ház 
megteremtése, de az igazi nehézség csak ezután 
következik, amikor meg kell tölteni programokkal, 
gondoskodni kell a folyamatos fenntartásról.

Az építkezés során rájöttek, hogy egyesületként 
nem igényelhetik vissza az ÁFÁ-t, ezért alapítottak 
egy Kft-t, ami a további működés szempontjából is 
hasznosnak tűnt. A házban van egy panzió és egy 
étterem is. Az ezek által képzett bevétel biztosítja a 
közösségi művelődéssel járó kiadások egy részét. 
Számos művelődő csoport kapott helyet a házban, 
melyek hozzájárulnak a városi – olykor országos 
– programok színesebbé tételéhez. Igen fontos fel-
adatnak tartják a vezetők képzését, és az itt műkö-
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dő amatőr csoportok szakmai zsűri általi minősíté-
sét, országos szinten történő megmérettetését.

Vincze Béla, a debreceni Más-Mozaik Szo cio kultu-
rális Egyesület elnöke elmondta a nyolc költözé-
sükkel járó nehézségeiket, meg az önkormány-
zattal felhőtlennek nem mondható kapcsolatuk 
lényegét. Ezek a témák meglehetősen szomorú 
hangulatot kelthettek volna, ezért inkább bemutat-
ta, mi mindennel foglalkozik a szervezet. Az igen 
változatos tevékenység részletes ismertetésére nem 
kerülhetett sor, mert a rendelkezésre álló időt jelen-
tősen túllépve is csak szemelvényeket kaphattunk 
a Rocksuliként ismert intézmény programjaiból. 
Itt is csak ízelítőül említünk néhányat. Az Art-East 
Stúdió fiatal képzőművészek műhelye, évek óta 
megrendezésre kerülő nemzetközi nyári táborral. 
Szerveznek kézműves tábort is gyerekeknek, első-
sorban azok részvételével, akik évközben is járnak 
kézműves foglalkozásokra. A fogyatékkal élők 
segítése érdekében alapították a Kerekesszékesek 
klubját. A közösségi tér kihasználásának egyik 
módja az önkéntes diákok által működtetett tea-
ház, ahova egész nap be lehet térni. A rocksuliba 
korhatár és zenei képzettség nélkül bárki belép-
het, aki a gitár, basszusgitár, dob, szájharmonika, 
billentyűs hangszerek valamelyikén vagy énekel-
ni szeretne tanulni, de népzenei oktatás is folyik a 
házban. Emellett havonta megjelenő kiadványuk is 
van, Basszus-kulcs a zenéhez címmel.

Az utolsó előadást követő hozzászólásokban 
téma volt a szakember kérdés. Volt, aki szerint a 
civilek lelkesedése hosszú távon biztosíték a szín-
vonalas programok szervezésére, megvalósítására. 
Mások szerint egy szervezet életében az a szint, 

amikor eljutnak odáig, hogy saját közösségi házat 
tudnak működtetni, óhatatlanul felveti a szakember 
alkalmazásának szükségességét, mert kifogynak az 
ötletekből, megcsontosodnak a programjaik.

Mindkét nézetre volt követendő példa. Abban 
mutatkozott egyetértés, hogy a megújulásra való 
képesség megteremtéséhez, az aktivitások válto-
zatosságához és frissességéhez mindenféleképpen 
szükséges képzés, vegyünk alapul akár egy más 
területről érkezett lelkes civilt vagy egy évekkel 
korábban végzett közművelődési szakembert.

Egy másik téma a közművelődési megállapodá-
sok létjogosultságát vetette fel. Több előadó is je-
lezte, mennyi gondot okoz ennek a dokumentum-
nak a beszerzése. Merthogy az önkormányzatnak 
nem fontos, csak a civilek küzdenek létrejöttéért, 
mivel bizonyos pályázatokhoz csatolandó mellék-
letként írják elő. Ebből az alaphelyzetből kiindulva 
az önkormányzat diktál. Az esetek többségében 
sok nehézséggel járó feltételrendszert állítanak fel, 
aminek teljesítését a civil szervezet akarva-akarat-
lan kénytelen elvállalni akkor is, ha az ellenszol-
gáltatás – általában pénzösszegben megnyilvánuló 
támogatás – nevetségesen alacsony.

A Közművelődési Tanács létrehozásával több 
településen próbálkoztak, de ezek a szövetség jel-
legű szervezetek legfeljebb néhány évig működtek, 
aztán többnyire megszűntek. Az okok közt említet-
ték, hogy a tanács működtetésére nincs fedezet, a 
felmerülő költségeket és az adminisztratív kötele-
zettségekkel járó munkát valamely tagszervezet-
nek kell biztosítania. Célját – hogy a település civil 
szervezeteinek érdekeit képviselje – nem tudja el-
érni, mert az önkormányzatok, még ha formálisan 
lehetőséget biztosítanak is a döntési folyamatok-
ban való részvételre, nem veszik komolyan őket.
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Az interjúnak indult eszmecsere egy végzős 
andragógia szakos hallgató (Kolozsvári Csenge) és 
tanárának a beszélgetése. Deme Tamás a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán tanít, fő-
iskolai docensként az andragógia képzés szakfelelő-
se, doktori disszertációját neveléstudományból írta. 

Kolozsvári Csenge: Miért találja szerencsésebbnek az 
eszmecserét az interjúnál?
Deme Tamás: Az interjú is lehet izgalmas, csiszolt, 
akár irodalmi szintű beszélgetés. Ám a pusztán 
rutinból feltett kérdésekre való interjú-válaszoktól 
borzadok. Ennél még a pingpongozás is jobb, vagy 
talán még a vita is, habár azt általában igyekszem 
elkerülni. Az eszmecsere kifejezésben benne van az 
eszmék cseréje. Kölcsönösség. Érzi a különbséget? 
Elfogadja?

K. L.: Elfogadom, bár ez azt jelenti, hogy az interjúké-
szítőnek is véleményt kell mondania?
D. T.: Természetesen. Végül is kollégák beszélge-
téséről van szó, hiszen a növendék-nevelő reláció 
munkatársi érdeklődéssé fejlődött – amit igen re-
mélek –, ezért is közös témánk az andragógia.

K. L.: Mióta vesz részt a felnőttképzésben, felnőtt-
nevelésben?
D. T.: Valószínűleg gyerekkorom óta. Mókás em-
lékkel felelek. Hét-nyolc éves koromban édes-
anyámat – akinek révén pedagógus dinasztiából 
származom (anyai nagyapám kilencgyerekes is-
kolaigazgató volt a Felföldön) – áthelyezték egy 
másik iskolába. Hívott, kérdezte, megyek-e vele? 
Azt válaszoltam: megyek az iskolájába, ha ő nem 
fog engem tanítani. No, ez egyfajta, gyermekien 
szemtelen kvázi felnőttnevelés volt. Ezzel jelez-
tem négy gyerekét egyedül nevelő mamámnak, 
hogy én is részt kérek a rólam szóló döntésekben. 
Komolyra fordítva a szót, három korszakot tudok 
életemben „felnőttnevelési” helyzetként megne-
vezni. Az első korszak egy áldott idő, amikor mun-
katársaimmal közös kutatásunk, iskolakísérletünk 
volt. Itt nemcsak a gyerek volt a nevelés „alanya és 
tárgya”, hanem a szüleik is. Fejembe vettem, hogy 
a modern, hatékony gyereknevelésnek a szülők 

nevelésével kellene kezdődnie. Ez a pedagógiai 
munka (a művészeti nevelés integrációja) tizen-
öt évig tartott, harminc iskolában. Erről szívesen 
beszélnék hosszabban is, mert igen aktuálisnak 
tartom a tanulságait, de hát a témánk most a par 
excellence felnőttnevelés. Az iskolakísérlettel egyi-
dejűleg kapcsolódtam be egy valódi felnőttképzési 
akcióba, amely akkori munkahelyemhez, a Corvin 
téri Népművelési (majd Művelődéskutató, jelenleg 
Magyar Művelődési) Intézethez kötődött. Örülök, 
hogy együtt dolgozhattam Beke Pállal, Makovecz 
Imréékkel, Varga Tamással és társaikkal, majd Sebő 
Feriékkel, Halmos Bélával, a Bartók táncegyüttes-
sel a felszikrázó táncházmozgalomban és az akkor 
„népművelésnek” mondott területen (amit nevez-
tek később közművelődésnek, művelődésszerve-
zésnek is – az andragógia „lánykori neveivel”). Az 
előtér-programokban, faluházakban, táncházak-
ban, s a civil egyesületekben dolgozó népműve-
lők, táncosok mellett a Fiatal Népi Iparművészek 
Stúdiójának tagjaival, az amatőrmozgalmak kéz-
műveseivel, színjátszóival, bábosokkal, filmesek-
kel, zenészekkel közösen próbáltuk megújítani a 
felnőttművelődést. Ez a törekvésünk mintegy foly-
tatása volt annak, amit több évtizeddel korábban 
Karácsony Sándor, a szabadművelődésben csinált. 
Igaz, a mi időnk már más kor volt, más szenve-
désekkel, más örömökkel (legfeljebb a hatalom 
kontrollja s bizalmatlansága volt azonos). Megél-
tem egy szép zenei- és képi villanást is, amely az 
Illés Klubhoz kötődött. Nemzedékem kiemelkedő 
„emblematikus” beat-zenészei (Illésék, Szörényiék, 
Bródyék) pöngették a gitárt és a lelkeket, tépkedték 
a mikrofont és a hatalom tabu-témáit, csipkézték 
a hallást finom, áthallásos üzeneteikkel az Illésék 
majd a Fonográf énekeiben. Igazgatóm javaslatára 
az oda járó fiatalokkal 1974-ben képzőművészeti 
műhelyt alakítottam. Az Illés Klubból vagy az utcá-
ról jött amatőr srácokkal, lányokkal minőségi mű-
vészeti alkotásokat hoztunk létre, közös képeinket, 
fotóinkat kiállításon mutattuk be – a profi képgyár-
tók bosszantására, ellenpontként. Életemben a har-
madik találkozásom a felnőttképzéssel a rendszer-
változás után jött. Ekkor az Országos Közoktatási 
Intézet egyik igazgatóhelyettese valék. Kocsis Mi-
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hály barátommal és kollégáinkkal közösen kutat-
tunk, tanítottunk az ország neves pedagóguskép-
zőiben (Pécs, Jászberény, Szarvas, Sárospatak), ahol 
a pedagógusképzés szerkezetét, formáit, tartalmait 
radikálisan megújítottuk. Ez olyan sikeres kezdet 
volt, hogy az OKI vezetőváltása után Mihály Ottó 
azonnal megszüntette kutatócsoportunkat. 1996-
tól a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intéze-
tében folytattuk munkánkat kollégáinkkal. Pécsett, 
az innovációra oly büszke egyetemen próbáltunk 
mai szemléletű modern, magyar, hatékony peda-
gógusképzést létrehozni. Ezekben a termékeny 
években írtuk meg doktori (PhD) disszertációnkat, 
vittük más egyetemekre, határon túlra, eredetinek 
mondott szemléletünket. Ám néhány év után mun-
kánkba durván beleszólt, s megállj-t parancsolt a 
magyar felsőoktatásra zuhanó Bologna-modell és 
egy személyválogató oktatáspolitika. Kísérleti pe-
dagógusképző kutatócsoportunk tagjait 2003 vé-
gén hatalmi eszközökkel szétszórták. A sors úgy 
hozta, hogy csoportunk több tagja ezután formáli-
san is a felnőttképzés területén helyezkedett el. Ez 
a terep régóta ismerős volt, a feladat viszont alap-
vetően új. Esztergomban rögtön az akkreditáció 
előkészítésébe kerültem bele, amely akkor mind-
annyiunk sürgős feladata volt az Andragógia BA 
szak programjainak készítése, indítása kapcsán. Az 
andragógia terminushoz természetesen tudatosan 
kapcsolom a felnőttnevelés szót – a felnőttoktatás 
suta szava helyett.
K. L.: Miért tartja jobb kifejezésnek a felnőttnevelést a 
felnőttoktatásnál?
D. T.: Egyszerű a válasz – a nevelés természetes fo-
lyamat, az oktatás nem. Aki oktat, az mindig magas 
lóról beszél. Az oktatás egyirányú csatorna. Mint 
az idomítás. Ezzel szemben a nevelés (akárcsak a 
lifelong education vagy az éducation permanente 
szavak jelentésében) kölcsönös, kétirányú folya-
mat, társas viszony. Vannak, akik kétségbe vonják 
a felnőttek nevelhetőségét. Én viszont hiszek ben-
ne, megtapasztaltam. A felnőtteknél nyilván már 
nem akkora a felek tudásbeli, „telítettségbeli” kü-
lönbsége, mint gyerekeknél, de az érdeklődés, egy-
másra figyelés itt is létrehozza a kiegyenlítődésre 
való igényt. Ám itt már nem növendékekkel szá-
molunk, hanem felnőtt társakkal, munkatársakkal. 
Azoknak, akik lehetetlennek tartják a felnőttek ne-
velését, üzenem Arany János és Karácsony Sándor 
szavaival: - „letetni” kell a lehetetlent... A lényeg 
a felnőttek természetes társaslélektani relációja – s 
egészen élethossziglan, ha lehet.
K. L.: Mik a tapasztalatai ezzel kapcsolatban? A felnőt-
tekkel vagy a gyerekekkel könnyebb?

D. T.: Minősége, helyzete válogatja. A kisebbekkel 
többnyire könnyebb beláttatni a jó és a rossz kö-
zötti különbséget, gazdagabbak az érzelmeik is, de 
az értelemre hatni nyilván könnyebb a felnőttnél 
– amennyiben partner. Ha viszont a másik ember 
nem együttműködő, nem partneri, akkor mindegy, 
hány éves. Régen a gyerekek iskolája tűnt veszély-
telenebbnek a felnőttek világánál, de most már a 
kölyköknél is jelen van az erőszak, néhol meg lőnek 
is. A fegyveres kézből (indulatos lélekből) mindig 
nehéz kivenni az erőszak eszközét, akárhány éves 
az indulat gazdája. Két megjegyzés viszont indo-
kolt az életkor (érett kor) kapcsán. Az első a felnőtt 
szó jelentése. Ez testi-lelki érettségre utal. Tudjuk, 
a nagykorúság még nem felnőttség. Hiába sok az 
évek száma valakinél, nem felnőtt, ha lelkileg nem 
érett, tudatilag nem termékeny, nem potens lény az 
adás, elfogadás terén. (Lehet akár infantilis, akár 
lelki kamasz vagy koravén). A másik megjegyzés 
a gyerekséget értelmezi, s a Názáretitől való: „Ha 
olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem lép-
hettek be atyám országába...” Igen elgondolkodta-
tó, mert belső gyermeki értékre utal. Valószínűleg 
arra a gyermeki bizalomra, amelyet a pszichológu-
sok, a szülők és a pedagógusok olyan jól ismernek. 
Napjaink sajátos felnőttvilágában a társadalmi vál-
ságnak is ez a kulcsszava. Fukuyama ismert köny-
vében is a bizalom az alapja a pénznek, üzletnek, 
szerződésnek, tanításnak, mindennek. Ha nincs 
bizalom, nincs együttműködés, s ha nincs együtt-
működés, nincs békesség, nincs nevelés. Vissza-
térve a kérdésre – érdemes megnézni, mit értünk 
„könnyebbségen”? Egy ősi szólás szerint: „válaszd 
mindig a legnehezebbet!”. Tanulságos, hogy hazai 
szófordulatainkban is a „könnyű” legtöbbször ne-
gatív jelentést hordoz („könnyű siker, könnyű pénz 
stb.), a könnyelmű szó is innen ered. Lehet, hogy 
mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél érdemes 
vállalni a nehezet (súlyt, nehézkedést – Simon Weil 
szerint). Ha felnőtt ember a másik felnőttnek társa 
(munkatársa, eszme-társa, bajtársa) vagy maga-
sabb szinten a fele (fele-barátja), akkor kapcsolatuk 
kiegészítő, egymást fejlesztő lehet.
K. L.: Miben különböznek a felnőttek a gyerekektől a ta-
nulás tekintetében?
D. T.: A fejlődéslélektan szépen elmondja, hogyan 
lesz a kisgyerek utánzásából, gyűjteményéből – a 
szabály majd dogma szintjein túlhaladva – a fel-
nőtteknek tudás, tudomány. A felnőtt – ha termé-
keny lelkű vagy potens, termékeny gondolkodású 
– gazdagon merít élete tanulási tapasztalataiból. A 
megfelelő, célszerű stratégiát alkalmazza – a tanul-
ni való feladathoz illeszkedik. Elsősorban tudatos. 
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Ez sokszor segítség, sokszor akadály. Segítség az 
értelem vagy az akarat terén. De akadály, ha a sze-
relem vagy a hit leckéiben csak tudatosságára óhajt 
támaszkodni valaki, s kizárja az intuíciót, a ráha-
gyatkozást, az önátadás áradását, a „flow” élményt 
(Csíkszentmihályi). Persze, az sem célszerű, ha az 
egyén felnőttként nem használja az eszét ott, ahol 
kellene, gyanútlanul tipeg, mint a cinege a macska 
előtt. Az elméletre épülő felsőoktatás nem készíti 
fel sok gyakorlati konfliktusra a diákokat. (Súlyos 
hátrányban vannak a friss diplomások a munka-
jog terén.) A felnőttségre jellemző az integráló ké-
pesség is. Igen, integrálni azt kell, ami már széjjel 
van, darabokban. Jó, ha gondolkodásunk része 
az együttlátás, lényeglátás. A gyermek látásában 
(amíg az iskola szét nem szedi) még egységes az 
élet, a világ. Ez is, az is érték. Annyi biztos, hogy ha 
gyereknél és felnőttnél is készséggé válnak a rejtett 
képességek, a többlettudás a felnőtt tapasztalatá-
ban, tudáshalmazában rejlik. Hatalmas erőt jelent 
az élettapasztalat. Ehhez persze hozzátehetjük – 
már amelyik. Kérdés, a sok tapasztalatú hazudo-
zóra van-e nagyobb szükségünk vagy arra, aki a 
igazságszeretet bűntelen „gyermekségében” él, tá-
vol a kipróbált bűnözéstől, s nem járatos a csalás, 
sikkasztás tudásában, az átverésekben. Az értéket 
az értéktelentől nem a mennyiség választja el, ha-
nem a minőség, az irány. Ebben egyetértünk?
K. L.: Egyetértünk. Hogyan tud felkészülni ezekre a 
felnőttoktató?
D. T.: Továbbra is inkább felnőttnevelőről, andra-
gógusról szólok. A tájékozódási futás egy alkalmas 
felkészülés. A pedagógiában, az andra gógiában, 
s a „tájfutásban” is az irány a meghatározó. Az 
irány, amerre a futó megy. Nem lebecsülendő a 
környezet szerepe sem. Füves réten, jó úton futni 
könnyebb, mint mély sárban, mocsárban. A kör-
nyezeti metaforán a közösség meglétét vagy hiá-
nyát értsük. Az a diplomás, aki huszonöt, harminc 
éves koráig nem élt valódi, lélegző közösségben, az 
ne áltassa magát azzal, hogy ő már felnőttnevelő, 
andragógus... A közösség lényegi közege a gyerek- 
vagy felnőttnevelőnek olyan, mint halnak a víz, 
madárnak a levegő. Normális emberi közösségek 
képesek felkészíteni az embert az előre nem lát-
hatóra. Derűre, borúra egyaránt, mert ez a pálya 
mindennek mondható, csak unalmasnak nem.

K. L.: Az oktatás inkább felkészültség, vagy inkább te-
hetség kérdése?
D. T.: Ajaj... Megszólaltatja bennem a hajdani kre-
ativitáskutatót és a tehetséggondozó elemzőt. Az 
igazi ellentmondás nem ezek között feszül. A felké-

szültség különben sem más, mint a látens tehetség 
megvalósulása, kipróbáltsága, működő készsége. 
Vagy/vagy-ot általában képességek és az isme-
retbeli tudás, a tehetség és a szorgalom potenciája 
között szoktak tételezni. Valójában ezek egymás 
kiegészítései. A képesség tanult tudás nélkül di-
lettantizmushoz vezethet. Tehetséget csak a szor-
galom tehet hatékony alkotóvá. („Az a tehetséges 
– aki tehet...”) Mozart nemcsak fényes, született 
zseni volt, de apja igyekvő növendéke is – amit a 
mi Bolyainkról is elmondhatunk. Bach és Bartók 
rengeteget gyakorolt, Petőfi pedig (mivel apjának, 
a drága Petrovicsnak egyik iskola sem volt jó) a tör-
ténelmi Magyarország régióin körbekergetve, ke-
mény szorgalommal tanulta meg az életet és annak 
költői közlését... Ami az igazi nevelőt illeti, arról 
persze ugyanazt tartják, amit a költőről: azzá szü-
letni kell. Vagyis az öröklött hajlam, a képesség, a 
tehetség itt sokat számít. Ez vezetheti el az embert 
a hivatáshoz – ha vannak, akik hívják. Még maga-
sabb szinten ennek a fokozataként fedezheti fel a 
tehetséges személy a küldetést (bár a Big Science 
felől ez egy lenézett kifejezés, akinek van füle a 
halláshoz, rájön: élő, létező e kategória). Működő-
képes akkor lesz, ha rájön, ki küldte, hová küldte, 
mi célból. Pasteurnek, Csontvárynak, Gandhinak, 
Martin Luther Kingnek küldetése volt, ezt is leírták 
ezer helyen. S tegyük hozzá újra – a tehetség kifej-
téséhez, a kultúra működtetéséhez, továbbadásá-
hoz alkalmas közeg, azaz közösség is kell.

K. L.: Milyen különleges képességek szükségesek a fel-
nőttek oktatásához?
D. T.: Kedves növendék-kolléga, gyümölcsöző a 
cserélhető vizsga-szerep. Magam is ezt tanultam 
legnagyobb professzoromtól, igen jó, ha a vizsgán 
a diák kérdezi a tanárt. Szóval, vizsga? Úgy vála-
szolok rá, hogy nem az unalomig ismert-ismételt 
listát sorolom fel, a százvalahány kompetenciából. 
(Ha idegen nyelven kompetenciának mondják 
a képesség-ismeret-érték halmazt, akkor rögtön 
tudományos... Jó!) Ha lehet, a jó felnőttnevelő 
képességeit tartom szem előtt. Ezeket – nem fon-
tossági sorrendben – a következőkben látom a 
„jó felnőttnevelőnél”: Empátiával rendelkezik, a 
másik ember fejével, lelkével, helyzetével is képes 
gondolkodni.   Kommunikációja adekvát más-más 
generáció, nem, képzettség, alkat, állapot megszó-
lítására. Gyors helyzetfelismerése van, „átlátja a 
káoszt”, „rálát a problémára”, a nem-tudott tudás-
ra. Mellérendelő viszonyt képes kialakítani a másik 
emberrel (magyarán partnernek tekinti). Nemcsak 
eszét használja, hanem minden lelki viszonyát az 
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érzelem, akarat, hit stb. skáláján. Nem elsősorban 
„felfelé mobil”, hanem észreveszi a kicsiket, a 
hátrányos helyzetűeket. Egyszerre pszichológus, 
szociológus, lelkész, társalgó, tanító, játszótárs és 
segítő bölcs. Alkotó emberként él, nem bürokrata-
ként, nem technokrataként. Eredeti, megújulásra 
képes. Elfogadó, de nem kritikátlan. Igazságos, de 
nem büntetés végrehajtó. Megértést kereső lény. 
Lényeglátó, szofokrata. Cselekvő ember, nemcsak 
szövegel, hanem azt is teszi, amit gondol. Nem 
beszél túl sokat, nem eszik, iszik túl sokat, nem 
internetfüggő (azaz nem függő) személy. Világné-
zete van, képes tájékozódni, adni, elfogadni, meg-
különböztetni, értékelni. 

K. L.: Tanár úr mit vár a majdani andragógián végzet-
tektől?
D. T.: Nincsenek elvárásaim, de reménykedni sza-
bad. Remélem, nemcsak „végzettjeim”, hanem 
– mint mondtam – munkatársaim, kollégáim te-
remnek. Remélem, hogy hajdani tanáraikat talán 
megismerik évek múltán is az utcán. Remélem, 
hogy mindig lehetnek közös témáink. Korábbi nö-
vendékeim közül igen sokkal most is levelező kap-
csolatban vagyok. A nevelőt növendékei (is) minő-
sítik, bár ezt nem mindenki látja. És nem vagyunk 
mindenkiért felelősek. Az emberi történelem leg-
nagyobb hatású tanító-nevelőjének, Jézusnak nem-
csak Péterek, Jánosok voltak a tanítványai, de Jú-
dás is... A kivétel persze erősíti a szabályt. Minden 
normális növendéknek volt valamilyen nevelője, 
akit ő is választott, elfogadott. Messzebbre tekintve 
azt gondolom, a végzettek ahhoz is fognak érteni, 
amire ma még nem eléggé képzik őket. Értenek 
majd a generációk nyelvén (de akár a szomszéd 
nép vagy az itthoni romák nyelvén is), képesek 
megérteni a tőlük korban távol lévők gondjait, ké-
pesek problémamegoldásra, önmaguk és mások 
elfogadására, mások szeretetére, nem anyagiasak, 
hanem „lelkesítők”, azaz animátorok is lesznek. De 
a majdani andragógusok sem légüres térben élnek, 
hanem adott munkahelyen. Azt várom vagy remé-
lem attól a társadalomtól, amelyben élnek, hogy 
emberi munkát és munkahelyet, anyagi és erköl-
csi megbecsülést fog biztosítani nekik. Mert – egy 
szociológus kollégám mondta – ilyen munkát csak 
azokra szabad rábízni, akik azt akár pénz nélkül, 
még ingyen is elvállalnák. Ezeket viszont – folytat-
ta – éppen ezért nagyon meg kellene fizetni. Ugye, 
egyetértünk? A fizetni szó helyettesíthető akár a 
„megbecsülni” kifejezéssel, a lényeg ugyanaz. Mi-
nőségi embereknek szeretném látni őket. Alkotó, 
gondolkodva cselekvő lénynek. És most én is kér-

dezek. (A céltábla visszalő, az interjúalany vissza-
kérdez.) Az interjúkészítő diák hogyan látja saját 
képzését? Mit tanítana másképp? Miből kellene 
kevesebb? Miből több?

K. L.: Véleményem szerint az andragógiának nagy 
jövője van. Csoporttársaim közül sokan úgy jelent-
keztek erre a szakra, hogy nem is tudták pontosan, 
mit takar – ez ugyan rám nem volt jellemző, én alap-
jaiban tisztában voltam vele, mire vállalkozom. Bár 
az igaz, hogy amikor idejöttem, „gólyaként” még 
én is a művelődésszervezés felé húztam, és csak a 
szakirány választását megelőző félévben pártoltam 
át a felnőttképzéshez, és nem is bántam meg. Mind 
a szak, mind a szakirány választásom tudatos volt, 
de csak a képzés közben jöttem rá, mennyire meg-
találtam a nekem való hivatást. Ugyanis először a 
„szak”-ból „szakma” lett, abból pedig „hivatás”.
Alapvetően tehát elégedett vagyok a képzéssel. 
Tetszik, hogy gyakorlatorientált és főleg, hogy az 
oktatók egyben nevelők is, segítenek nekünk a 
személyiségfejlődésben. Elmondhatatlanul sokat 
változott a gondolkozásmódom az elmúlt két és fél 
évben, szerintem pozitív irányban. Kaptam hide-
get-meleget, de inkább meleget.
Ami nem tetszik, hogy a készségfejlesztés ma már 
sokszor háttérbe szorítja az ismeretátadást. Termé-
szetes, hogy ez előbbi a fontosabb, de a gyakorlati 
alkalmazáshoz szükség van az ismeretekre is, és 
ez főleg első két évben, az alapozó tárgyak eseté-
ben meglehetősen hiányos volt. Az alapozó tan-
tárgyakat eleve egy kicsit soknak találtam, és első 
két évben sok volt az átfedés a tantárgyak között, 
ezért többször találkoztunk ugyanazzal a témával. 
Az, ami véleményem szerint az andragógia szak 
lényege lenne, csak harmadéven mutatkozik meg 
igazán. Most már minden tantárgyunk érdekes és 
érezhetően hasznosítható lesz a gyakorlatban is. 
Ha rajtam múlna, én máshogy szerkeszteném az 
alapozó tárgyakat, kiiktatnám az átfedéseket. A 
képzés másik nagy gyengesége a szakmai gyakor-
lat. Ez összességében a hat félév alatt jelenleg hat 
hét, de annyira szét van darabolva, hogy így nincs 
sok értelme. Két hét alatt sem sokat lehet elérni egy 
gyakorlati helyen, az egy hét pedig már egyenesen 
nevetséges. Nem előny, hogy épp egy ilyen szakma 
esetében van ilyen kevés gyakorlat, de ha már így 
van, lehetne legalább egyben, hogy (igaz, csak egy 
helyen) ténylegesen el lehessen érni valamit.
Biztos vagyok benne, hogy az andragógia BA dip-
lomával is el lehet helyezkedni, de számomra a 
képzés nem zárul le azzal, hogy végzek itt, Eszter-
gomban, mindenképp továbbtanulok MA képzé-
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sen. Szerintem akárhol, akármilyen munkakörben 
helyezkedik el az andragógus – akár emberi erő-
forrás menedzserként, akár oktatóként, akár ok-
tatásszervezőként – egyvalamit egészen biztosan 
elsajátítottunk: az élethosszig tartó tanulás fontos-
ságát. Ez pedig a huszonegyedik században a siker 
legfontosabb eleme.

D. T.: Örülök a válasznak és köszönöm az őszin-
teséget. Érdekes, hogy miközben korábban épp a 
képességfejlesztést hiányoltuk az ismeretek túlten-
gése mellett, most az ellenkezőjét hallom. Talán az 
arányosságra lenne érdemes törekedni. Ön- és tár-
sadalomismereti, kommunikációs készség mellett 
arányos mértékben elengedhetetlen a pozitív tu-
dás. Az egyensúly jelenleg elbillen már az általános 
iskolában, ahol időnként tananyag- és óraszám-
csökkentést hajtanak végre gyerekhez és fejlesz-
téshez nem értő tanügyi hivatalnokok, bürokraták. 
Érettségizett diákoknál már nem merek rákérdezni 
Shakespeare Hamletjének részleteire, mert nem ta-

nították nekik. Ez éppúgy súlyos hiba, mint a kul-
túra erkölcsi alapjainak elhagyása, relativizálása az 
iskolában. Teljesen egyetértek a gyakorlat súlyának 
megnövelését szorgalmazó igénnyel is. Az abszt-
rakt elméletek élet nélkül üres borítékok, dióhéjak, 
dióbél nélkül.
A gyakorlatnak a valóság minél tágasabb terepét 
kellene megmutatnia. Választani csak széles vá-
lasztékból lehet. Egyetlen konzerv „választékából” 
nem lehet megismerni az ételt. A természetes való-
ságismeret azt jelentené, hogy az andragógiai dip-
lomát megszerző belülről lásson, ismerjen ifjúsági 
klubot, művelődési otthont, művészeti mozgalmat, 
sport vagy vallási közösséget, idősgondozást, et-
nikai vagy nemzetiségi kisebbségi tevékenységet, 
civil egyesületet, népfőiskolát, többféle felekeze-
tet, drogprevenciót, különböző társadalmi réteget 
„élőben”. Tudóskodó fogalmazással ezt hívják „in 
vivo” tapasztalatnak az „in vitro” helyett. Tehát az 
élet élménye legyen elsődleges, a laboratóriumi 
megfigyelés legyen másodlagos. 
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„FALUKUTATÁS” A VASI hEGYhÁTON
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Előzmények
A Vasvári Művelődési Ház 1987-1993 között szer-
vező helyszíne volt a Budapesti Centrál kör (irá-
nyította: Priszter Andrea) által folytatott országos 
egyetemista és főiskolai társadalomkutató tábo-
roknak. A félévi vizsgaidőszak után februárban 
– évente – öt-nyolc egyetemista jött a városba az 
ország különböző felsőoktatási intézményeiből. A 
művelődési ház előzetesen megszervezte a munká-
jukat, amit a városban és a Hegyháti Kistérség 22 
falujában végeztek. Rendkívül izgalmas időszak-
ban folytak e kutatások és került sor a gyakorlatra. 
Gerjesztői lehettek változásoknak. 

A rendszerváltozás előtti, alatti és utáni néhány 
évről van szó. A művelődési ház előkészítője, szer-
vezője és generálója volt a falvak változásainak. Ta-
nulta és egyben tanította a demokráciát.  Általában 
öt dolgozat született egy-egy évben. Számszerűsé-
gében a hat év alatt 28 dolgozat készült, a táborok-
nak 41 résztvevője volt. 

Az intézmény és a térség a végzett munkákból – 
használva a hallgatók, a „külső szem” friss látásá-
ból származó előnyöket – tanulságos következteté-
seket vont le. Az elkészült elemzések a települések 
legfelsőbb vezetésével és az egyre aktívabbá váló 
„civilekkel” kerültek megbeszélésre. Ezek bizony 
nagyon gyakran késő éjszakába nyúló vitákba tor-
kolltak. Alakították a kisvárosi és települési szelle-
mi életet. Nem nosztalgia mondatja velünk, hogy 
bizony hiányzik a mai helyi közéletből az a lelkes, 
keményen kritizáló, de a dolgok és ügyek érdeké-
ben megszólaló aktív réteg.

A felsőoktatás is változott, és a „lázas” időszak 
is elmúlott a települések életében, és ez megpecsé-
telte – többek között – az egyetemi, főiskolai gya-
korlatok sorsát is. Kimúlottak.

Tíz év telt el, amire a társadalmi atmoszfé-
ra olyan lett, hogy ismét értelme lett a kutatások 
felmelegítésének. A város és a falvak viszonya a 
kistérségek erősödésével konszolidáltabbá vált. 
Tervezhetőbb lett az együttműködés. Számtalan 
projektben működtek közre a települések. A kultu-
rális rendezvények, csoportok a központi művelő-
dési ház szervezésében egyre gyakrabban a közös 
együttműködés eredményeként tudtak létezni. 

Megnőtt a felsőoktatásban tanulók száma a térség-
ben. Gyakorlati munkájuk végzéséhez keresték az 
intézményt. 

Az intézmény többszöri próbálkozás után 2007-
ben jutott el a gyakorlatok tervezéséhez. A Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem (akkor még Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskola) docense Csider 
Sándor egy osztályával vette fel a kapcsolatot. 
Megtervezték a gyakorlatot. A pénzügyi fedeze-
tét az intézmény teremtette elő költségvetéséből, 
illetve támogatók segítségével.  Az eredeti tervtől 
eltérően (Vasváron lett volna három napos tavaszi 
gyakorlat) Csehimindszenten zajlott le az első te-
repgyakorlat (amit mi szerves folytatásaként értel-
mezünk az 1987-1993 közöttieknek. Falukutatás? 
Igen mondhatjuk így.

A csehimindszenti példa 
Csehimindszent Vas megyében a vasi Hegyhát kis-
térségben foglal helyet. Lakossága alig több 400 fő-
nél. Mikro-térségi központként négy falu gyerme-
kei járnak iskolájába. Hagyományőrző csoportjai 
az elmúlt évtizedek alatt is őrizték a falu értékeit, 
és azt sikeresen örökítették tovább. Nagy szülöttje 
Mindszenty József, akinek máig is élnek rokonai a 
faluban.

Csehimindszenten kezdődött meg újra a „falu-
kutatás” 2008. április 3 és 5 között. Hogy miért e 
falu lett kiválasztva a kutatás helyszínéül?

Először is, mert pozitív fogadókészség volt a ve-
zetése részéről. 

Aztán meg, mert megfelelő helyi kapcsolattar-
tó állt rendelkezésre, akivel a Vasvári Művelődési 
Háznak több évtizedes munkakapcsolata volt, és 
már a Centrál Körös gyakorlatokban is közremű-
ködött.

Azért is, mert lappangó igény volt e találkozásra.
És mert mikro-térségi központ a falu, és így a 

gyakorlat hatása várható volt, hogy megsokszoro-
zódik, s így is történt. 

A polgármester egyben a Többcélú Kistérségi 
Társulás Elnöke is. Aki megnyerhető volt az ügy-
nek. S ez a jövőbeni folytatást tekintve rendkívül 
fontos kérdés. Agilis, kreatív ember, aki hozzáállá-
sával meghatározó és  támogató lehet.
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Megfelelő infrastruktúra állt rendelkezésre. 
(Nem utolsósorban: szállás, étkezés.)

Az év elején januárban e sorok írója rendszere-
sen konzultált az oktatóval és még a helyszínen 
az érdekeltekkel. Március elején együtt járták be 
a helyszínt. Megbeszélték a teendőket és a tema-
tikát a falu polgármesterével, illetve a közvetlen 
helyi kapcsolattartóval, Horváth Barnabásné 
nyugdíjas pedagógussal. Tisztázták a szállással, 
az étkezéssel és utazással kapcsolatos szervezési 
teendőket.

Az egyetemen ezt követően egy ráhangoló óra 
keretében személyesen tájékoztattam a hallgatókat 
a helyszínről. Elláttam őket dokumentumokkal, in-
formációkkal. A hallgatóknak módjuk volt rá, hogy 
„készüljenek Csehimindszentből”.

Április 3-án reggel a hallgatók megérkeztek a 
helyszínre. 

Horváth Barnabásné (Marika) fogadta őket a 
buszmegállónál. 

Szállásuk a paplak kezelésében levő zarándok 
turistaszálláson volt. Fontos mozzanat, hogy a 
Vasvári Művelődési Ház az elmúlt években több-
ször sikertelenül próbálkozott e szállás bevoná-
sával kulturális területre, ami most, ilyen módon 
sikerült.

Életterük és a szükséges feltételek megismerését 
követően a polgármester a polgármesteri hivatal-
ban tájékoztató beszélgetésen fogadta őket. 

Egy előzetesen elkészített tematika alapján, kis 
csoportokká alakulva, elindultak a falu bejárására. 
És ez volt a dolguk három napon át. 

Szakmai előkészítésüket tanáruk végezte. Ennek 
alapján látogatási tervek készültek, kérdés-sorokat 
állítottak össze. A kérdéssor 40 kérdést tartalma-
zott, amelyet nem feltétlenül kérdeztek végig, és 
természetesen nem mechanikusan. Az adott szitu-
áció döntötte el, hogy mit és mennyit kérdeznek, a 
kérdéssor mindössze segítségül szolgált, ha kellett, 
a hallgatóknak.

A gyakorlat eredményének a következőket tud-
hatjuk: 

– a falu megbolydult, mint egy méhkas, hisz 
esemény volt a diákok három napos jelenléte

– a vezetők több használható „kulisszatitkot” 
megtudtak

– a diákok közvetlen pozitív tapasztalatokat 
szereztek és kaptak leendő hivatásukhoz 

– életre szóló barátságok köttettek e pár nap 
alatt.

Egy hallgatói vélemény, amely ötvözi a gyakorlat 
értékeit: „Mi nem tanítani, hanem tanulni jöttünk. 
Emberséget, tartást tanultunk a polgármestertől, az 
iskolaigazgatótól, a színjátszó csoport vezetőjétől 
és azoktól a családoktól, emberektől, akik fogadtak 
bennünket.” Az emberek közösségben erősek.

– Május 15-én, Vasváron a Lakiteleki Népfőisko-
la Csengey Dénes Vándoregyetemének Karácsony 
Sándor Kollégiuma által szervezett Megyejárás ál-
lomásán az egyik diák és e sorok írója tartott elő-
adást a gyakorlatról, illetve beszélt a folytatásról.

Napok száma:         7
A kutatásba bevont helyiek száma:     55
Rendezvényekbe bevont helyiek száma:  350
Résztvevő hallgatók száma:     35
Rádióadások:         4
Dolgozat:         1
Újságcikkek:         3

A gyakorlat után a hallgatók elkészítettek egy fej-
lesztési tervet, amit a falu vezetőivel, illetve a ku-
tatásban résztvevő aktivisták egy csoportjával vi-
tattak meg. 

Ennek főbb javaslatai a következők:
– a falu váljon Mindszenty zarándokhellyé
– szerveződjenek a valláshoz kapcsolódóan mű-

vészeti és ifjúsági táborok 
– szerveződjenek Mindszenty életművét feldolgo-

zó és megismertető konferenciák, nyári egyetemek 
– alakuljon a templom előtti tér vendégbaráttá
– történjen meg a művelődési ház felújítása (a ja-

vaslatnak döntő szerepe volt abban, hogy a község 
e célból benyújtott egy pályázatot)

– a község művészeti csoportjainak a tevékeny-
ségébe vonják be a cigány réteget

– további főiskolai és vasvári művelődési házi 
szakmai támogatással kerüljön sor a helyi értékek 
feltárására

– a falu vezetése kínáljon témajavaslatot a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi 
Központ tanszékeinek (andragógiai, magyar nyel-
vészeti, rajz, magyar irodalom, növénytani, termé-
szetföldrajzi, egészségtudományi, sporttudomá-
nyi, zenei, történelem tanszékek) 

– évente kerüljön sor a faluban a Főiskolások 
Napjára (erre decemberben sor került).

Ráadás
December hónapban a faluban „főiskolás” napokat 
tartottak. Ennek keretében a helyi általános iskolá-
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ban rendeztek vetélkedőket, irodalmi rendezvényt, 
játékos délutánt, sportvetélkedőt. Az óvodában a 
dolgozókkal és a gyermekekkel együtt dramati-
záltak és előadásra készítettek elő egy mesét. Ezt 
ismerősök részére be is mutatták. December 5-én a 
program befejezéseként egy jelenetet mutattak be 
a falu lakosai számára és ennek keretében történt a 
mikulásnapi ünnepség is. 

A falu vezetésében és egy általuk generált na-
gyobb körben is további erőteljes fogadókészség 
tapasztalható a hasonló „projektekre”. A település 
nyitottabbá vált, erre illetékesei – a vasvári műve-
lődési ház szakmai közreműködésével – keresik az 
együttműködési lehetőségeket az egyetemmel.

A csehimindszenti példa hatása
A gyakorlatnak híre ment. Természetesen ezért tet-
tünk is, elsősorban a médiák tájékoztatása által. 

A Vasvári Művelődési Ház a Kistérségi Kulturá-
lis Kerekasztal rendezvényein ismertette a gyakor-
latot és további együttműködőket keresett.

Andrásfa és Petőmihályfa két szomszédos 
község jelezte, hogy az ősz folyamán partner kí-
ván lenni. Október 6-án és 8-án e két faluban je-
lentek meg a Savaria Egyetemi Központ diákjai-
nak újabb csoportjai és Csider Sándor vezetésével 
folytattak beszélgetéseket.  Zárásként a környező 
mikrotérség (öt falu) polgármestereit és a Vasvá-
ri Művelődési Ház munkatársait (három fővel 
volt jelen az intézmény) hívták meg Petőmihályfa 
kultúrházába. Jelen volt a helyi sajtó, valamint a 
térségi rádió munkatársa, akik riportokat, beszá-
molókat készítettek. 

A két falu teljesen önerőből (a Vasvári Műve-
lődési Ház szakmai irányításával) oldotta meg az 
elszállásolást és az étkeztetést. Önkéntes erőket 
hívtak segítségül, így egyben biztosítva volt a ku-

tatás helyi elfogadottsága is, hisz a segítők egyben 
a kérdezők alanyai is voltak.

A gyakorlat eredményeként szorosabbá vált a 
két falu együttműködése, nagyobb igény lett a he-
lyiek részéről a helyi rendezvények és a közösen 
megvalósítható együttlétek iránt. Nőtt a presz-
tízsük a településeknek. Nagyobb körben tettek 
szert ismertségre a médiák jóvoltából. Andrásfa 
helyszíne lett a novemberi Kistérségi Kulturális 
Kerekasztalnak. Petőmihályfa fogadó helyszíne 
lett egy külföldi (Tornagörgő) betlehemes csoport 
előadásának karácsonykor.

Folytatás 2009-2010.
A Művelődési Ház munkatervi feladatai közé ter-
vezésre kerülnek a falukutatások, illetve ezek ré-
vén a kistérségi komplex kutatások a szombathelyi 
egyetemmel.

A Kistérségi Kulturális Kerekasztal stratégiai 
elemévé válik a falukutatás.

A Nyugat Magyarországi Egyetem (Savaria 
Egyetemi Központ) több tanszékével kezdeménye-
zünk együttműködést.

A Vas Megyei Önkormányzat erkölcsi-anyagi 
támogatását szorgalmazzuk a Hegyháti Kistérségi 
falukutatások eredményeinek a szélesebb körben 
való terjesztéséhez, más kistérségekben való meg-
indításához.

Folytatás 2010-2013.
Az ország több egyetemének (Veszprém, Pécs, 
Győr) bevonása a falukutatásokba. A cigányság 
kutatása a Hegyháton. A vallás szerepe az öregedő 
falvakban. Természetkutató táborok szervezése.

Felnőttképzésbe kapcsolódás a kutatásokat, te-
repgyakorlatokat végző diákokon keresztül. Euró-
pai Uniós források bevonása nagy projektekbe.
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A gyepűtiprásról lesz szó. A gyepűtiprás egy 
Hegyháti népszokás. (A Hegyhát a Rába völgyét 
dél-keleti irányban követő dombvonulat, a Rába 
völgyére néző meredek lejtő. Majdnem kizárólag 
csak szőlőtermelésre alkalmas. A talaja kavicsos – 
helyi szóhasználattal „gövecses” – agyag, jól ellen-
áll az eróziónak. Itt emberemlékezet óta paraszti 
szőlőbirtokok voltak. Sajnos, csak voltak. Amióta 
a találékony és bölcs emberiség feltalálta a kannás 
bort, a hajdanvolt parasztok ivadékai, hónuk alá 
szorított műanyag kaniszterekkel bevonultak a 
hegyháti falvak temetőibe. A szőlőtermelés azért 
nem szűnt meg, de azt már – a borkultúrát is értő 
és értékelő – új tulajdonosok művelik.

Hál’ Isten a gyepűtiprást is, bár módosult tar-
talommal.

A paraszti bortermelésről még annyit: A paraszt 
nem gurman vagy feinsmeker. Nem az élvezeti ér-
tékéért csinál bort, hanem azért, hogy iszonyúan 
nehéz és monoton munkájában a szomját oltsa, mi 
tagadás, kissé elbutítsa.  No, és ha a szomszéd vagy 
a sógor átjön, legyen mivel koccintani…

A szőlő – bár fontos, de – másodlagos növény. 
Ahol a búza megterem, oda paraszt nem ültetne 
egy tőkét sem.

És a következő mondat – ahogy ígértem - már a 
gyepűtiprás okának és miértjének magyarázatául 
szolgál. 

A paraszt minden Cerberusnál vérmesebben 
őrzi a birtokát. A jégeső, a szárazság, a vízözön 
ellen nem tud tenni semmit. De a szomszéd nem 
szánthat el egy hantot sem! Tudnia kell, hogy ge-
nerációkon átívelő haragot gerjeszt az ilyen gaztet-
tel. A szőlőbirtok e miatt és a fentebb leírtak miatt 
iszonyúan kényes. Továbbá azért is, mert az örö-
kösödések, esetleg kényszerű adásvételek miatt, 
mindig kisebb lesz.

A 60-70-es években a tíz-tizenkét soros szőlő 
már nagybirtoknak számított.

A gyepűtiprás a falusi-paraszti önkormányzati-
ság kora középkorig visszavezethető intézménye. 
Hasonlóan a közös erdők, közös legelők használa-
tának szabályrendszeréhez, a helyi közösség tör-
vényhozó, jogbiztosító végrehajtó normáit jeleníti 

meg. A szabályok – kvázi törvények – betartása 
nem okozott különösebb gondot, hisz a törvény-
hozók, a szabályok szerint élők ezekben nőttek fel, 
mondhatni ebben szocializálódtak.

Akik a törvényeket megszegték, látszólag sem-
milyen kárt nem szenvedtek. Csak éppen a kö-
szönésüket nem fogadta senki. Templomi padra, 
székre nem ülhettek, maradt a harangláb alatti 
ácsorgás. Ha házat építettek, a kalákában nem 
jelent meg senki. Ha égett a háza vagy a kazla, 
szívesen megnézték. Mondhatni ennél nagyobb 
szégyent, gyalázatot paraszt ember nem hozhatott 
a saját fejére, ezért nem is tette. Ha a Gyalázatos 
úgy gondolta elköltözik, hiába, mert a híre előbb 
odaért.

No, most már a gyepűtiprás következik!
Az úgy volt, hogy a szőlőbirtokosok egy előre 

megbeszélt tavaszi napon (amit a pap a vasárna-
pi misén meghirdetett) kivonultak a szőlőhegyre. 
A hegy alján vágtak egy mogyorófa husángot és 
rávésték bicskával a nevet és az évszámot. Végig-
járták a szőlőket, megvizsgálták, hogy a cöveket 
macerálta-e valaki. Megkérdezték a szomszédokat, 
van-e panaszuk egymás ellen. Ha volt, helyben 
igazságot tettek.

Kijelölték, megerősítették a birtokhatárt. Meg-
jegyzendő, hogy a „gyepűt” kitiporni szinte soha-
sem kellett, hiszen a szőlőművelés közben a szom-
szédok azon jártak. Még jó, hogy nem a kínnal 
felkapált ültetvényt taposták.

Na már most, ha úgyis ki kellett menni a hegyre, 
persze hogy vitték a pincekulcsot. Ha már ott volt, 
akkor ki is nyitották a pincét. Ha már kinyitották, 
persze, hogy szívtak némi bort. Természetes, hogy 
megkínálták a gyepűtipró társakat. Némi szalon-
na, hagyma és kenyérke is előkerült. 

A gyepűtiprók meg koccintottak a gazda egész-
ségére, elénekelték a nótáját. A gyepűtipró botra 
gyűrűt véstek minden pincénél és rovást minden 
pohár borra. És mentek tovább! Végezve a közös-
ség békéjét védő dolgukat.

A gyepűtipró botot meg felakasztották a pin-
céjük falára. Voltam olyan sótonyi pincében, ahol 
százhetvenhat gyepűtipró botot számoltam össze. 

hAGYOMÁNY – hOzOTT ANYAGbóL, 
MÉRETRE IGAzíTVA. A GYEPûTIPRÁS

Simon László
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(Kibuggyant a könnyem, pedig nem vagyok egy 
rívós fajta.)

A gyepűtiprás a Hegyháton manapság, turiszti-
kai produkció. A régi oka fogytával immár új tarta-
lommal és formával bír. 

Tulajdonképpen a nyitott pincék hétvégéje.
A megjelölt, a szokásos, a meghirdetett napon 

minden pince nyitva van. Ezt a gazdák az egyéb 
„nyilvánvalóság mellett” kiakasztott demizsonnal 
és tavaszi virágcsokorral jelzik. Minden arra járó, 
bárki fiát behívnak egy pohár borra, egy-két falat-
ra. Sértés, ha a meghívott nem tér be. Gyalázat, ha 
egy pince nincs nyitva. Mesélik, volt olyan, hogy 
valaki Kanadából hazajött, mert gyepűtiprás van.

Régebben előfordult, hogy a zárva lévő pince aj-
tajába oda kakkantottak, de manapság a bizsuáru-
soknál változatos formában kapható hasonmások 
is megteszik. (Az üzenete ugyanaz, viszont higié-
nikus.)

Zárójeles és egy cseppet sem büszke megjegy-
zésem csupán annyi, hogy az érintettek többsége a 
gyepűtiprás eredetéről, eredeti tartalmáról, tiszte-
let a kivételnek, nem tud semmit.

Ez azért fájdalmas, mert a látogató is tudatlanul 
távozik. Pedig milyen egyszerű volna…

No, és most következik a címben rejlő agyrém 
második része.

Isten különös és máig meg nem érdemelt ke-
gyelméből a Csobánc hegyen élhetek. Akkor kerül-
tem ide, amikor a hegy a múlt század – még nem 
szoktuk meg, hogy ez alatt az 1901-től 2000-ig tartó 
időszakot értsük – harmadik nagy tulajdonosvál-
tását élte meg.

A Csobánc hegy, termőhelyi adottságait tekintve, 
azonos a Balaton felvidék bármelyik hegyével. Mikro-
klíma, mineralizáció és egyebek. A „különbség” csu-
pán annyi, hogy amíg a Badacsony, a Szentgyörgyhegy 
uradalmi és papi szőlőbirtokok voltak (nagyrészt), 
addig a Csobánc mindig is paraszti szőlőbirtok volt. A 
különbség tartalma az, hogy borkultúra a papi és föl-
desúri pincék holdudvarában alakulhatott ki. Az oda 
munkájuk vagy érdeklődésük miatt bejáró parasztok 
értő borászoktól leshették el a borkészítés tudomá-
nyát. Mert, amint ezt már érintettük, bort nem ád az 
Isten (csak szőlőt, persze iszonyú munka árán), bort 
csinálni kell, és ahhoz hozzáértés is kell.

Nekem tanulságként legjobb példa az apámé.
A szőlőt, ha kellett, akár hatszor is megkapálta. 

Amikor hozzáértésemet fitogtatva megjegyeztem: 
csepegtessük ki és kénezzük be a hordót, csak any-
nyit mondott: – Hogyne, a víz helyett bort igyon 
el? Arra itt vagyok én!

A Csobánc hegy parasztivadékai a falusiaknál is 
gyorsabban hagyták el a hegyet. Bányászok lettek 
vagy bármik, csak ne kelljen az úttalan, víztelen, 
még a környező falusiak által is lenézett hegyi éle-
tet élni. 

Az országépítő politika következtében mégsem 
lettünk a vas és az acél országa, a széncsatát sem 
nyertük meg. De azt sikerült elérni, hogy a falvak 
pár év alatt elöregedtek, mert elvesztették az ifjúsá-
gukat. Aztán a tanítót és a papot is – így darabok-
ban a lelküket. Ki így, ki úgy. Ki mikor és milyen 
mértékben. (Mély tisztelet az igen ritka, állékony 
kivételnek.)

  
Jöttek a városiak, a hétvégi parasztok. Kalyibák, 

bódék, kereke vesztett buszok és Isten a tudója mi-
lyen, bármilyen anyagból készített tákolmányok 
lepték el a hegyet.

Ez itt sem nem kritika, sem nem rosszallás. Pa-
nelből, porból, emberi és épített mocsokból jöttek. 
Amijük volt, az övék volt. Sajnos olyan, amilyen 
az életük.

Nem csoda, hogy a gyerekeik nem akarták, és 
eladták bárkinek, akármennyiért és így például ne-
kem is.

Így aztán zaj és per nélkül lezajlott a harmadik 
tulajdonosváltás.

A hegy lábánál és a hegyen tanyát vertek a szép-
reményű és eredményes borászok is, munkájukat 
méltányoló hegylakók és messziről jöttek.

Felmerült viszont, hogy a „szomszédok” egy-
másról szinte semmit sem tudnak. A környező fal-
vak, valamint a világ lakói egyáltalán semmit.

Mi segíthet ezen? Talán a gyepűtiprás.
A legelső volt a legszebb. A létszámot, a pará-

désan gördülékeny, problémamentes lebonyolítást 
tekintve az idei. Közte nyolc év telt el.

Miért is legszebb az első?
Hát azért, mert az útvonalon érintett pincék tu-

lajdonosainak részletesen elmondhattam mindent. 
A szokás eredetéről, eredeti tartalmáról és a mai 
lehetőségeiről. Például arról, hogy a legkorrekteb-
bül kimosott tejfölös pohárból sem szabad bort kí-
nálni, mert a hegyen nincsen olyan rossz bor, ami 
ezt érdemelné. Nem lakodalomról van szó, hanem 
pár falat valamiről és negyed óra múltán megyünk 
tovább.

Amikor már azt hittem, minden világos, a gaz-
da megjegyezte: – Nos, szóval ez a gyepűtiprás. Én 
szívesen látlak benneteket, de ha bármit letapostok, 
én nem szólok semmit, másnap viszont megöllek.

A legelsőtől kezdve úgy történik, hogy a hegy 
lábánál egy megbeszélt, meghirdetett helyen gyü-
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lekezünk. Némi „hidegindító” után elindulunk 
a szőlősgazdákkal előre megbeszélt útvonalon és 
sorrendben. (A hidegindító, egy-egy korty pálinka. 
Hát mindent én mondjak meg?)

A zenekar és a helyi Csobánc Népdalkör az élre 
áll. Úgy egyébként tizenkét, néha tizenöt pincét 
érint egy-egy gyepűtiprás. Úgy másfél-két kilo-
méteres gyalogtúra. Az útvonal minden évben egy 
kicsikét más, hogy mindenki sorra kerüljön. A pin-
céhez érve köszöntjük a gazdát, aki bemutatkozik. 
Ha nem akarja, bemutatjuk. Elmondjuk, ki ő, ha 
jött, honnan jött, mekkora és fajtára milyen szőlő-
ket művel, milyen borokat készít. Ha szerepelt és 
minősült helyi vagy bármely borversenyeken, fel-
soroljuk a trófeáit.

Aztán a gazda pohárhoz, asztalhoz invitál 
mindenkit. Ahogy neki tetszik, kínálja a borait. A 
zenekar, énekkar elénekel, elmuzsikál pár nótát, 
csatlakozásra buzdítva mindenkit. (A harmadik-
negyedik pincénél erre már nincs szükség, már-
mint buzdításra.) Aztán megköszönjük a szíves-
látást, átadunk köszönésképpen egy kis ajándékot 
(boroskancsót, lopót, pohárkészletet stb.). Aztán 
tovább állunk. A gazda becsukja a pincét, otthagy-
va csapot, papot és háza népével csatlakozik a 
gyepűtipró bandériumhoz. Majd elfelejtettem, bú-
csúzóul mindig a gazda nótáját énekeljük, bármi 
legyen az.

Mindig elbűvöl, sőt, mint gyakorlott élvhajhász 
várom is, hogy a gyepűtiprás „elüssön” egy-egy 
gyanútlan turistát. De még jobb, ha turistacsopor-
tot. 

Bizonyos távolságból szemlélve, megpróbálják 
megállapítani, hogy itt vajon mi történik. Látszik 
az arcokon, hogy lefuttatnak néhány ismert, szok-
ványos sémát: Nem turista csoport,  mert kétbusz-
nyinál is többen vannak… Zenekar, nótázás – tán 
avatnak valamit. 

Aztán valakinek csak feltűnnek. És nyomban in-
vitálják őket asztalhoz, pohárhoz. 

– Mi csak a kék túra útvonalat járjuk – szabad-
koznak. 

– Akkor jó helyen járnak. Mert ez éppen a kék. A 
vörös, a sárga és mindenféle útvonalak találkozási 
pontja, maga a gyepűtiprás.

Jön a gazda, kancsóval, lopóval, érdeklődik:
– Vöröset vagy fehéret óhajtanak, elsőként? Ve-

gyenek a pogácsából is. 
Még kicsit gyanús a dolog, de az első pohár már 

oldja a feszültséget. Egyszer csak azt veszik észre, 
hogy már jól érzik magukat, értenek mindent és 

mindenkit. Mert hogy annyira természetes, mint 
amennyire szokatlan.

A következő „elütött” turistacsoportot már ők 
világosítják fel a gyepűtiprás mibenlétéről. 

Volt olyan német turista, aki semmiképpen nem 
értette meg, hogy itt nem kell fizetni. Folyton a 
briftasniját kapkodta.  

Végül megállapodtunk. A templom perselyébe 
dobjon be némi pénzt. Ettől megnyugodott. Ő nem 
tudhatta, amit én. Ebben a pénzről szóló pénzte-
len világban, a rendezvényeim finanszírozásához 
templomunk egerétől szoktam kölcsön kérni. 

Ez a rosszmájú megjegyzés a gyepűtiprásra 
nem érvényes. A plakátokat, hirdetéseket, tájékoz-
tató anyagot megoldjuk házilag. A zenekar tiszte-
letdíjára, a gazdáknak adott ajándékra, a gulyás 
parti alapanyagaira, kell némi pénz. Esetenként 
százhúsz-százhatvan ezer forint. A Hegyközség, 
az önkormányzat állja a számlákat. Mert szerintük 
megéri… 

Az már az én bűnöm, hogy a hagyományból a 
gyepűtipró botot elsumákoltam. Bár szép trófea 
lenne, de nem vállalom, hogy a botanikai tudására 
nézve is kezdő gyepűtipró, a hegy alján egy gyü-
mölcsfát vágjon ki. Még aznap felnégyelve lógnék 
a Csobánc vár (sajnos nem létező) ormán. Továbbá 
minden rendező rémálma, ha egy kezdő és nem 
egészen józan fafaragó egy nem egészen józan tö-
meg közepén csápol a kivont bicskájával. 

Bot helyett a Gyepűtipró Menetlevelet eszeltem 
ki. Egyebek mellett tartalmazza a felkeresett pincé-
ket, a kóstolt borokat, a gazdák nacionáléját… És 
röhögészeti szempontból is kellően inspiratív…

Az első egy-két gyepűtipráson volt lovas sze-
kerünk is. Azzal számoltam, hogy az idősebbek 
esetleg elfáradnak, továbbá nincs háború halott 
nélkül.

De az idősebbek fáradtak-fáradnak el a legke-
vésbé, és láss csodát: szinte egyáltalán nincs tá-
molygó gyepűtipró. A pár pohárka bor, egy-két 
falat, s a pincék közti séta, csak a jókedvet növeli. 
Amint azt Hamvas Bélától tudjuk: „A bortól má-
moros ember, jártában kecses íveket ír le.”

Nos, e kecses íven zajlik a gyepűtiprás.
Ha lehet, olyan tavaszi szombat délutánt válasz-

tunk – jó idő reményében –, amikor a tavaszi, ha-
lasztást nem tűrő szőlőmunkák már befejeződtek.

De, amint az tudvalévő, a szőlőben soha nem 
fogy el a munka. Ezért – főleg az első időkben – a 
gazdákat bizony győzködni kellett. Mi tagadás, az-
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tán hamarosan rájöttek, hogy bizony nincs kidobva 
az a fél délután.

A Csobánc hegy híre-bora olyan helyekre is el-
jutott, ahova különben soha, vagy iszonyú költség 
árán.

– Erről miért nem beszéltél sohasem? – róttak 
meg néhányan.

Ilyenkor megpróbáltam mindentudóan, vagy 
ha nem sikerült, akkor legalább sejtelmesen mo-
solyogni. Ezer dolgom közepette nem figyelhetek 
arra is, hogy milyen egyéb, akár haszon jellegű 
uszadékok sodródnak a gyepűtiprás oldalvízén.

Ma már ott tartunk, hogy a gyepűtiprásról nálam 
mindenki többet tud. Néhány nem túlságosan fontos 
dologba, azért bevonnak engem is. Például főzhetek 
gulyást mintegy kétszázötven gyepűtiprónak. Mert 
az utolsó állomás, immár hagyományosan az én ta-
nyám. Utána táncház, ki meddig bírja, akár hajnalig.

Ezen kívül engem hívogatnak Budapestről, 
Hannoverből, Kecskemétről stb., hogy mikor lesz 
a gyepűtiprás.

Ki vagyok fizetve, mert jókat vigyorgok, amikor 
a gazda kikapja a műanyag poharat a kezdő gye-
pűtipró kezéből és talpas kóstoló poharat nyom a 
helyébe. Csak én emlékszem arra, hogy nemrég tej-
fölös pohárból kínált engem is!

– Ez lenni finom bor! – ordítja a magyar gyepű-
tipró a német „kollégának”.

– Ja, das ist ein ausgezeichnet wein! – kiáltja a 
német.

Hoppá, ez a brancs tavaly is itt volt, bár mintha 
többen lennének…

Nos, talán elmondható, hogy a „hagyomány át-
ültetés” sikerült, talán a méretre igazítás is. (Leg-
alább is én nem látom, hogy valahol is szorítana, 
vagy löttyedten, oda nem illően lógna). Az elmúlt 
nyolc év alatt begyűjtöttem legalább ezer tanút, 
úgyhogy tessék csak nyugodtan kételkedni.

Komolyra fordítva a szót azt gondolom, sőt tu-
dom is: Minden olyan helységben, ahol paraszti 
szőlőbirtokok voltak, volt gyepűtiprás is, legfel-
jebb nem így hívták. Az azonos társadalmi helyzet, 
azonos életkörülmények, azonos vagy hasonló el-
járásmódokat, szokásokat generálnak.

Érdemes volna utána járni, feleleveníteni, amit 
lehet, akár új tartalommal telíteni.

Abban biztos vagyok, hogy növekedne a hely 
önismerete, közismertsége, az ott élők jókedve és 
önbecsülése. Összességében az egy főre eső jóér-
zés.

Sajnos nem tőlem tudják, hogy mindezek ma-
napság első helyen vannak a hiánylistán.
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A XXI. század egyik legfejlettebb gazdasági nagy-
hatalma Japán. A 128 milliós ország egy főre eső 
nemzeti jövedelme meghaladja az Amerikai Egye-
sült Államokét, és sikeresen halad előre az infor-
mációs sztrádán. Az Európai Tanács 2000-ben el-
fogadott lisszaboni határozata célul tűzte ki, hogy 
Európa 2010-re a legversenyképesebb földrésszé 
váljék a világon, és amikor ezt eltervezte, azt tar-
totta szem előtt, hogy produktivitása, hatékonysá-
ga haladja meg Japánt és Amerikát. Azóta nyolc év 
telt el, de az elemzések azt mutatják, hogy a sza-
kadék a kontinens és az elérendő célországok kö-
zött nemhogy csökkent volna, hanem növekedett. 
A 9o-es évek visszaesése ellenére a keleti szigetor-
szág most már a világelsőségért, annak megtartá-
sáért verseng, és kompetitivítása nemcsak Európát 
múlja felül, hanem maga mögött tudja Ázsia töb-
bi „tigrisországait”, a recesszió ellenére is. Hiába 
minden szankció, korlátozás, politikai igyekezet. 
Mindemellett vagy éppen ezért a japán társada-
lom egy tanulótársadalom, ahol a fiatal generáció 
majdnem teljességgel középiskolai végzettséggel 
rendelkezik, társadalmi méretű a felsőfokú oktatás 
és az egész életen át tartó tanulás egy élő realitás.

A japán tanuló társadalom intézményei, szervezetei, 
művelődési mozgalmai
A felnőttkori tanulás, művelődés intézményei, 
módszerei, programkínálata a szigetországban hi-
hetetlenül gazdag és rendkívül sokrétű, amelyben 
minden korú, nemű és előképzettségű állampolgár, 
mindenhol és mindenkor, megtalálja az igényének, 
érdeklődésének, ízlésének és nem utolsó sorban 
pénztárcájának megfelelő kielégítését. Nemcsak a 
nagyvárosokban, kisvárosokban, hanem a hegyek 
közé ékelt aprófalvakban, a szárazföldtől távol eső 
sok száz kis szigeten is. Az önkormányzati közmű-
velődési könyvtárak, múzeumok, ifjúsági házak, 
a gyermekintézményeinek sokasága, valamint a 
piacra orientált kulturális központok és képzési in-
tézmények tízezrei, terjesztik, mondhatnánk, ont-
ják az ismereteket, gerjesztik és fejlesztik az általá-
nos és szakműveltséget, ötvözik egybe a több ezer 
éves múltra visszatekintő hagyományos kultúrát a 
tudományok legújabb eredményeivel, teremtenek 

lehetőséget aktivitásra, bekapcsolódásra, alkotó 
közreműködésre.

A tanulás, művelődés, kultúraalkotás és ter-
jesztés öntevékeny szervezeteinek, közösségeinek 
tíz és százezrei, a szülők-pedagógusok egyesüle-
teitől a rotary klubokig, átfogják a lakosság min-
den rétegét. Nagyvárosokban, községekben, tá-
voli településeken egyaránt, mint a non-formális 
felnőttoktatás, közművelődés társadalmi méretű 
mozgalmai. Ráadásul az ipari, kereskedelmi vál-
lalatok, az egészségügyi és közlekedési szerve-
zetek szintén felelősséget éreznek a tanulás, mű-
velődés, a kultúrafejlesztés iránt (Corporate for 
Social Responsibility), és tanfolyamaikkal, képzési 
programjaikkal, rendezvényeikkel, kiállításaikkal, 
kiadványaikkal, nemcsak saját munkavállalóikra 
gondolnak, hanem részt vállalnak városuk, kör-
nyékük, az egész ország általános és szakmai kul-
túrájának emeléséből, fejlesztéséből is.

Mivel Japán már egy információs társadalom, 
így az elektronikus tanulás, a távoktatás válasz-
téka is szinte kiapadhatatlan. Ilyen például az 
„Egyetem az Éteren át” intézményrendszere vagy 
a megszámlálhatatlan on-line iskola, amelyekkel 
interaktív módon bizonyítványt lehet szerezni, 
szakképesítéshez lehet jutni, vagy csak kedvtelés-
ből lehet tanulni. Így szinte mindenki az ország-
ban, saját otthonában, saját maga tervezheti meg és 
építheti fel tanulását, tudását, lépésről-lépésre elő-
re haladva, saját képessége és ráérő ideje szerint. 
Ehhez a társadalmi méretű internetes tanuláshoz 
pedig a curriculumot és az előadókat a legkiválóbb 
szakintézmények és a legjobb kvalitású specialis-
ták nyújtják. 

Ennek a szinte áttekinthetetlen, lüktető, for-
rongó tanulási, képzési, művelődési kavalkád-
nak különleges, mással nem pótolható szereplői a 
kominkanok.

A kominkanok kialakulása, fejlődésük
Japánban a II. világháború után az élet minden 
területét felölelő társadalmi reformokat hajtottak 
végre, melynek célja egy modern, polgári demok-
ratikus állam megteremtésének elősegítése volt. 
Ennek szellemében alkották meg 1949-ben (!) a 
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Közművelődési Törvényt (Social Education Law), 
mely az állam és az önkormányzatok felelősségévé 
tette a közösségi művelődés anyagi és erkölcsi tá-
mogatását, intézményeinek létrehozását, fenntar-
tását. A jogszabály 20. paragrafusa rendelkezik a 
kominkanokról, amelyeknek megalapítása és mű-
ködtetése szintén a kormányzat, illetve a helyható-
ságok feladata, és céljuk, hogy városokban és köz-
ségekben művelődési lehetőségeket nyújtsanak, és 
a lakosság aktív közreműködésével elégítsék ki a 
mindennapokhoz kapcsolódó igényeiket, éppen 
úgy mint tudományos, kulturális, művészeti ér-
deklődésüket. A dokumentumban nagy hangsúlyt 
kap, és ez a mai napig érvényes követelmény, hogy 
a kominkan olyan hely, ahol a látogatók egymást 
művelik, gondolataikat kicserélik, fejlesztve ezzel 
tudásukat, formálják magatartásukat, segítik tár-
saikat egy egészségesebb, tartalmasabb életmód 
kialakításában.

A kominkanok napjainkban is a helyi közösségi 
élet fenntartásának, fejlesztésének és mindennapos 
életének szilárd alapintézményei Japánban. Jelen-
leg mintegy 18 ezer önkormányzati kominkant tart 
számon a statisztika, viszonylagosan arányos el-
osztással, az északi Hokkaidótól a trópusi Okinawa 
szigetcsoportig. Ez annyit jelent, hogy a mintegy 
3000 municipialitás (törvényhatósági terület, vá-
ros, városi kerület, községcsoport) 91 %-ában van 
egy vagy több kominkan, mint az adott helységek 
társasművelődési, lokális intézményei. A mi álta-
lános iskoláinknak megfelelő ilyen japán oktatási 
intézménnyel összevetve a kominkanok számát, 
azt látjuk, hogy két japán művelődési otthon – ne-
vezzük így – jut a lakóhelyeken egy általános isko-
lára, amely jelentős mutató, és három egy közmű-
velődési könyvtárra. Tehát a kominkan domináns 
közművelődési, „LLL” intézmény egy „már-már” 
posztmodern társadalomban is. A véges szabad-
idő és a mérhetetlen nagy rivalitás ellenére. Szinte 
hihetetlen, de igaz, hogy a látogatók száma is tö-
retlenül növekszik, mert 2006-ban a „kominkant 
használók” száma meghaladta a 200 millió főt. 
Tehát egy japán férfi, nő, fiatal vagy idős, nagy át-
lagban minden évben legalább egyszer megfordul 
a kominkanban, hogy valamilyen okból felkeresse 
ezt a különleges „közösségi szintért”. A bőséges, 
főképpen internetes angol nyelvű forrásanyagok-
ból az is kiolvasható, hogy a fejlődésnek csak az 
ott dolgozók korlátozott létszáma és megfelelő bé-
rezése szab gátat. A városi intézmények egyike a 
központi vagy chuo kominkan.

Az intézmények finanszírozása az idők folya-
mán kétpólusúvá vált annyiban, hogy az önkor-

mányzati támogatáson kívül a források egy bi-
zonyos része a saját bevétel lett, amely főképpen 
bérleti díjból, az eszközök kölcsönzéséből és a vi-
szonylagosan alacsony tanfolyami és rendezvény-
díjakból származik. E változások tudatában a Mű-
velődési Minisztérium revízió alá vette az 1949-ben 
kiadott Közművelődési Törvényt, és engedélyezte, 
hogy a közművelődési intézmények, köztük a 
kominkanok is, egy nem túl magas profitra is szert 
tegyenek, ugyanakkor óva intett attól, hogy a mű-
velődés, a kultúra árucikké, kommoditássá váljék. 

Az önkormányzati, mondhatnánk a „hivatalos” 
kominkanokon kívül az idők folyamán kialakult 
a közösségi művelődés intézményeinek egy má-
sik típusa, az un „falusi kominkanok”rendszere, 
amelyek állampolgári, lakossági közadakozásból 
jönnek létre, és egyesületek, közösségek működ-
tetnek, tartanak fenn, jobbára községekben, mely-
re a nevük is utal. Épületeik kisebbek, de céljaik, 
törekvéseik ugyanazok, mint nagyobbik „testvére-
iké” csak szerényebben, mértékletesebben. A japán 
Művelődési Minisztérium 2004. novemberében 
végre hajtott felmérése szerint a falusi kominkanok 
száma 76.883 (!) volt, amely teljes ellátottságra utal, 
és egyben a közösségi művelődés egész társada-
lomra kiterjedő igényét is bizonyítja. „Igazából” a 
falusi kominkanok a hagyományos kominkanok 
fiókintézményei, velük együtt hálózatot alkotnak, 
rendezvényeik sokszor közösek, és ezáltal támoga-
tásban is részesülnek.

A kominkanok karaktere
A japán kominkanok nem felnőttoktatási intéz-
mények abban az értelemben, hogy valamilyen 
szakmára készítenek fel vagy iskolarendszerű 
felnőttképzési feladatokat látnak el, hanem, kissé 
szimbolikusan, a közösségi művelődés olyan he-
lyi tavainak, tavacskáinak tekinthetők, amelyet az 
adott város, városrész, község társadalmi életének, 
szervezeteinek, egyéneinek tiszta vizű folyócskái, 
erei táplálnak, amellett, hogy saját forrásai is bő-
ségesen buzognak. Ezek között a „bebíró” szer-
vezetek, személyek között épp úgy lehetnek isko-
lák, népek barátsága társaságok, hagyományőrző 
egyesületek, gyermekvédő szolgálatok, mint ama-
tőrművészek, alkotók, kiállítók, környezetvédő 
csoportok, nyelvoktató tanárok, valamiben jeles-
kedő állampolgárok, akik produktumaikat akarják 
bemutatni, tudásukat szándékoznak megosztani 
másokkal. A kominkan feladata, hogy az ilyen 
kulturális töltetű áramlatokat megfelelő mederben 
tartsa, biztosítsa hozzá a megfelelő helyiségeket, a 
szükséges eszközöket, tárgyi feltételeket (miután 
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ezeket az igényeket jó előre benyújtották). Továbbá 
a kominkanra tartozik az a tennivaló is, hogy gon-
doskodjon a programok, események, aktivitások 
népszerűsítéséről, azok nyilvánosságáról, legyen 
az plakát, helyi újságban megjelent hirdetés, vagy 
internetes üzenet, esetleg nemcsak japánul, hanem 
angolul is, ha vonzáskörzetében sok a külföldi ku-
tató, ösztöndíjas tanuló. Környezetszennyeződés 
(cultural pollution), profitérdekeltség azonban 
minden esetben kizárt! A kominkanok tehát vala-
miféleképpen olyanok, mint a kémiában az enzi-
meknek, amelyek sokféle vegyületet, illetve, ese-
tünkben, társadalmi elemet vonzanak, és ezerféle 
szervezettel, intézménnyel építenek ki társadalmi, 
szakmai, „partneri” viszonyt, mindenekelőtt az is-
kolákkal.

Fontos aspektus, hogy a tanultakból, mindenek-
előtt a kölcsönös tanulásból (mutual learning) ne 
csak az egyének profitáljanak, lássák annak hasznát 
mindennapi életükben, hanem valamilyen módon 
hasson az vissza a közösségre, legyen jótékony ha-
tással a helyi kultúra fejlődésére, a hagyományok 
ápolására, a környezet megóvására, az egészségvé-
delemre. A tanulás, művelődés ilyen lokálpatriotiz-
musára jó példa, hogy sok falusi kominkanban el-
sősorban nem azért tanulnak honlapkészítést, hogy 
a résztvevőknek saját web-oldaluk legyen, hanem 
sokkal inkább, hogy elkészíthessék a község, az in-
tézmény saját elektronikus híradóját, nyilvánossá-
gát, fejlesszék internetes kultúráját.

Jellemző a japán kominkanokra – sokkal foko-
zottabban, mint más ország hasonló jellegű közös-
ségi központjaira – az esélyegyenlőség, a hozzá-
férhetőség szociális aspektusa, felelősségvállalása. 
Ezt nem csak az alacsony árakkal és az ingyenesség 
fenntartásával valósítják meg, hanem olyan, szá-
munkra még csak a kezdeteknél járó eszközökkel 
is, mint rámpák kialakítása, liftek, toalettek beépí-
tése a mozgáskorlátozottak számára. „Bár ez még 
nem mindenhol történt meg” – olvashatjuk az ön-
kritikus hangvételű angol nyelvű dokumentumok-
ban. Sok helyen tervezik, hogy az időseket, nehe-
zen járókat autóbuszokkal szállítsák fesztiválokra, 
kulturális eseményekre. Tekintettel arra, hogy az 
idős korosztály egy igen népes társadalmi réteg Ja-
pánban. A hozzáférhetőség kérdéskörébe tartozik 
a gyermekmegőrzők, foglalkoztatók biztosítása a 
kisgyermekes anyák számára, amíg ők tanulnak, 
művelődnek.

A kominkanok önálló épületek, legfeljebb a 
bennük lévő könyvtárral, gyermekintézménnyel 
kell osztozkodniuk, amely azonban inkább segíti, 
mint zavarja működésüket. Az elmúlt harminc év-

ben a kominkanok fejlesztésére egy nagy országos 
rekonstrukciós programot hajtottak végre, amely 
korszerűsítette, stabilizálta az intézmények mű-
ködési feltételeit. Az épületadottságok igen széles 
skálán mozognak, attól függően, hogy egy falusi 
kominkanról van-e szó, amely esetleg csak há-
rom-négy szobából áll vagy egy többemeletes ún. 
„chuo-kominkanról”, ahol előadótermek, szakstú-
diók sokasága elégítik ki az igényeket. 

Egy tipikus városi kominkan általában három-
négy nagyobb társalgóval, illetve néhány kisebb 
tanulószobával rendelkezik, továbbá van bennük 
olvasóterem egy kis házikönyvtárral a csendes 
olvasás, az elmélyült tanulás számára. Minden 
kominkanban megtalálható továbbá egy külön 
helység a teremsportok kedvelőinek, tekintve, 
hogy a tanulás és testedzés Japánban hagyomá-
nyosan összefonódik egymással (röplabda, tollas-
labda, judo, kendo, karate stb.). 

Az intézmények centrális helyei a többcélú au-
ditóriumok, amelyek – éppen úgy mint a templo-
mok – helyt adnak olyan ünnepségeknek, mint az 
Új Év Ünnepe (Shogatsu), a felnőtté válás napja 
(ezen a napon a 20. életévüket betöltött fiatalokat 
ünneplik) vagy a Tavasz Kezdete (Setsubun). El-
engedhetetlen részei az épületeknek a jól felszerelt 
konyhák, ahol nemcsak a főzőtanfolyamokat tart-
ják, hanem többek között itt készítik el a speciális 
ételkülönlegességeket a Népek Barátsága estek 
vendégeinek. Az intézmény lelke, „kápolnája” az 
az egy vagy két helyiségből álló, gyékénypadlóza-
tú japán stílusú épületrész, ahova csak cipő nélkül 
szabad belépni. Ez a térség olyan hagyományos 
aktusoknak a színhelye, mint a teaszertartás vagy 
a „fehér nap”, a Valentin nap férfi megfelelője. A 
különböző kreatív aktivitások céljait szolgálják az 
erre a célra kialakított és berendezett stúdiók, úgy-
mint a fazekas és famegmunkáló műhelyek, zene-
szobák, az informatikai labor vagy a gyermekfog-
lalkoztatás helyiségei. Végül meg kell említenünk 
az épületek előcsarnokait, belépőjét, mint fontos 
találkozási, ismerkedési, fogadási színtereket.

A kominkanok programjainak tervezését, kivi-
telezését – együttműködve a partnerintézmények-
kel – külön erre a célra kiképzett, főiskolával ren-
delkező közművelődési szakemberek, a „shujik” 
irányítják. Törvényileg elírt követelmény, hogy 
legalább a vezetőnek legyen ilyen végzettsége. 
Ezt ugyan még nem sikerült megvalósítani mind 
a 18 000 önkormányzati kominkan esetében sem, 
de megengedett, hogy a hiányt egy ehhez hason-
ló, az „egész életen át tartó tanulás szakembere” 
akkreditációjával bíró, nevelési munkatárs alkal-
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mazásával pótolják. A shujik és a többi más köz-
művelődési specialisták továbbképzését a Műve-
lődési Minisztériumhoz tartozó Közművelődési 
Továbbképző Intézet kiterjedt hálózata látja el. 
Tekintettel a kominkanok sokrétű, szerteágazó 
programjaira, az aktivitások technikai kivitelezé-
se, felügyelete, a főhivatású munkatársakon kívül, 
sok tízezer részfoglalkozású, óradíjas és önkéntes 
bevonásával történik. A főhivatású szakszemély-
zet-állomány bővítésének, fejlesztésének, amint 
erre már korábban is utaltunk, csak a véges anya-
gi, a szűkre szabott költségvetési lehetőségek 
szabnak határt.

Kominkanok Tsukuba városában, Japán „Szilicium Völ-
gyében” 
Tsukubát, a Tudomány és Tanulás Városát, egy-
részt Tokió túlnépesedésének tehermentesítésére, 
másrészt az ország legnagyobb és legmodernebb 
kutató és oktató bázisának megvalósítására hozták 
létre. A település tervét 1963-ban fogadták el, és 
1980-ra már felépült a világ egyik legfejlettebb, leg-
modernebb urbanisztikai alkotása! Ebben a maga 
nemében egyedülálló városban 40 kutatóintézet 
tárja fel a tudomány és technika legújabb („cutting-
edge”) eredményeit, és itt épült fel az ország egyik 
legnagyobb, legkorszerűbb egyeteme. Ma Tsukuba 
a globális világ egyik kiemelkedően jelentős tudo-
mányos és egyetemi központja, „zarándokhelye”. 
1985-ben itt rendezték meg a Tudomány és Tech-
nika Világkiállítását, annak tiszteletére, hogy meg-
született a tervezők álma: a „Humanizmus, Lakó-
hely, Környezet, a Tudomány és Technika Városa”, 
a 200 ezer lakosú Tsukuba. Az Expo sok tízezer 
látogatót vonzott a világ minden részéből, és nem-
zetközi tudományos metropolis ma is, a kutatók, 
tanulók jelentős része napjainkban is európai, ame-
rikai, ázsiai.

A város esztétikus megjelenésében és harmo-
nikus kivitelezésében is csodálatos látványt nyújt, 
amelyben élni, alkotni és tanulni egyaránt kelle-
mes és kiegyensúlyozott. Tsukubában 88 park és 
zöldterület ad megnyugtató természeti, emberi 
környezetet – szökőkutakkal, szobrokkal – célirá-
nyosan elhelyezve és megtervezve. Különlegessé-
ge a városnak, hogy a parkokat, középületeket, ke-
reskedelmi, kulturális és oktatási létesítményeket 
48 kilométer hosszú sétáló- és kerékpárutak kötik 
össze, mely megvéd a motorizáció zajártalmaitól, 
a légszennyeződés káros hatásaitól, bizonyítva ez-
zel, hogy a XXI. század felfokozott élettempója, ro-
hanása ellenére is lehetséges emberi módon, egész-
séges viszonyok között élni és alkotni.

A várostervezők az itt dolgozó, kutató és tanul-
mányaikat végző soknemzetiségű fiatal, felnőtt és 
idős lakosság közösségi életének biztosítására, sza-
badidejének kultúrált eltöltésére is gondoltak. Ezért 
nemcsak a munkahelyeket, a lakónegyedeket és az 
ehhez kapcsolódó infrastrukturális létesítménye-
ket tervezték meg nagy gonddal, hanem mintegy 
húsz közösségi központ, azaz kominkan is szere-
pelt szcenáriójukban, mind megannyi ékszerdo-
boz a város különböző helyein. (Azuma, Hirooka, 
Kasuga, Kukizaki, Namiki, Nishi, Onogawa, Sakura 
stb. kominkan). Ma ide tér be, aki a megfeszített 
szellemi munka vagy a tanulás után felüdülésre 
vágyik, és tornászni, röplabdázni, kosarazni, dzsú-
dózni, kendózni tollaslabdázni vagy éppenséggel 
ping-pongozni akar, amelynek a feltételei minden-
hol adottak. De felkeresik a kominkanokat, ezeket 
az esztétikailag is vonzó intézményeket, azok a 
hazai vagy külföldi tsukubaiak is, akik találkoz-
ni szeretnének barátaikkal, hobbitársaikkal, hogy 
kulturált körülmények között, a hely szellemétől 
áthatva, megvitassák közös problémáikat, gondo-
lataikat egymással kicseréljék. Ezek az összejövete-
lek lehetnek egyrészt általános jellegűek, másrészt 
specializálódhatnak a legkülönbözőbb érdeklődési 
körök szerint (pld. irodalom, művészetek, történe-
lem, természettudományok, stb.). Megfigyelhető, 
hogy az elmúlt tíz évben a mintegy húsz tsukubai 
kominkan specializálódott a tekintetben, hogy 
nemcsak egy adott városnegyed, mondhatnánk, 
„lakóhelyi klubjának” szerepét töltik be, hanem 
végbement közöttük bizonyos szakosodás, mun-
kamegosztás is. Így az egyikre inkább a kézműves-
ség pártolása a jellemző, míg a másik a gyermek- 
és családvédelemi vitáknak, szolgáltatásoknak ad 
helyet, a harmadikra a társadalmi, jogi vitakörök a 
jellemzőek, a negyedik pedig legfőképpen a művé-
szeti nevelés központja.

Talán még jobban, mint a többi kominkanokra, 
a tsukubai közösségi központokra is érvényes a 
multikulturalizmus szellemisége és hétköznapi 
gyakorlata. Ennek jegyében a város soknemzetisé-
gű lakói, itt felszabadultabban, mint a munkahe-
lyen vagy a tanteremben, rendszeresen összejöve-
teleket tartanak, ismerkednek egymás kultúrájával, 
értékeivel. Ezért a programok jelentős hányadát 
teszik ki a különböző típusú és műfajú „népek 
barátsága” estjei, amelyeknek repertoárjában nem-
csak előadások, filmvetítések művészeti műsorok 
mutatják be egymás országainak életét, történel-
mét, sajátságos értékeit, színeit, hanem a nemzeti 
ételkülönlegességeket is elkészítik, megkóstolják 
(pl. fülöp-szigeti főzőiskoka, indiai ételek, stb.). A 
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multikulturalizmus megtestesítői azok a nyelvtan-
folyamok, társalgási klubok is, amelyeket szintén 
a kominkanok szerveznek a legkülönbözőbb nyel-
vekből, együttműködve a nyelviskolákkal, hogy a 
kölcsönös megértés és barátság még elmélyültebb 
legyen.

Végül, de nem utolsósorban, a tsukubai mo-
dernség, mondhatnánk kozmopolitizmus ellen-
pontjai a kominkanok sokféle hagyományörző és 
hagyománytisztelő eseményei, ceremóniális ünne-
pei, amelyet a hazaiak és a külföldiek egyaránt igé-
nyelnek. Amint erre már korábban utaltunk, ilyen 
az Újév Ünnepe, a Tavasz kezdete fesztivál vagy a 
Fehér nap, a férfiak ünnepe.

A kominkanok segítségével itt is megemlékez-
nek a „Két csillag ünnepéről”amely az Altair és a 
Vega látszólagos közelségének a megemlékezé-
se, és a kívánságok beteljesülésének a kellemes 
hiedelme. Ezekkel az aktivitásokkal a tsukubai 
kominkanok a tradicionális közösségi tudatot, az 
esztétikai nevelést, a nemzeti együvé tartozás ér-
zését erősítik a Tudomány és Technika Városában, 
és ezzel hézagpótló szerepet töltenek be a város 
életében.

A Shiraishi kominkan karnyújtása egy elöregedett fa-
lunak
A Kasaoka város municipialitásához tartozó 
Shiraishi sziget, rajta a hasonnevű községgel, Ja-
pán festői szépségű Seto beltengerében található, 
Okayama megyében. A falu lakossága mintegy 730 
lélek, főképpen idegenforgalomból, zöldség- és 
gyümölcstermesztésből, valamint halászatból élő 
idős ember. Elődeik több száz évvel ezelőtt tele-
pedtek le ezen a lakatlan földön, hogy ott keser-
ves és fáradtságos munkával művelhetővé tegyék 
a lápos, mocsaras talajt, és ott rizst, zöldségféléket 
és gyümölcsöt termeljenek. Az iparosodás fejlő-
désének szomorú következményeként azonban a 
fiatalok mind jobban elhagyni kezdték apáik föld-
jét, hogy az ország más városaiban vagy Tokióban 
keressenek reményteljesebb, sokat ígérőbb boldo-
gulást. A falu ilyen arányú elsorvadása annál is 
inkább sajnálatos, mert a község sok értékes, meg-
őrzendő hagyományt őriz, köztük a XVII. század-
ban kivirágzott „shiraishi odori,” a hősi halottak 
kegyeleti táncát, amely védett nemzeti kulturális 
örökségnek számít.

A Shiraishi kominkan kettős missziót tölt be a 
szigeten. Az egyik egy értékmentő és átadó, taní-
tó, tanulást segítő aktivitás. Ez átfogja a falu tár-
gyi és szellemi hagyományainak egészét, kezdve 
a shiraishi-odori néptánc-tanfolyamoktól, a szö-

vés-fonás különleges csak itt élő eljárásainak a 
kézművestáborain át – fonalait abból a gyapotból 
készítették, amelyet a szigeten termeltek – egészen 
az öregek által még megszólaltatható különleges 
dobig (taiko) és annak felhangzó, ősi ritmusának 
megtanulásáig. A község történetéről, néprajzi ha-
gyományairól szakértők bevonásával kiadványo-
kat szerkesztenek és adnak ki, amelyek értékes 
dokumentumai egy letűnőben lévő világ még élő 
kultúrájának. E hagyományőrző és átadó tevékeny-
ségükben szorosan együttműködnek a megye és az 
ország különböző oktatási intézményeivel, múzeu-
mokkal, a hagyományok ápolásában érdekelt társa-
dalmi szervezetekkel, médiákkal.

A másik szerepkör, hogy a kominkan, hozzáér-
tésénél, kapcsolati tőkéjénél fogva, meghatározó 
segítséget nyújt a község mindenirányú fejlesztésé-
hez, hanyatlásának megakadályozásához, a meg-
változott körülményekhez történő alkalmazkodá-
sához. Ennek szervezeti kerete a falu reprezentáns 
társadalmi csoportjainak (idősek, halászok, nők, 
vendégfogadók, gyümölcstermelők stb.) képvise-
lőiből alakult községfejlesztési bizottság. E lénye-
gében civil szervezet feladata, hogy javaslatokat 
tegyen azokra a gazdálkodási, környezetvédelmi, 
szociális, kulturális és informatikai tennivalókra, 
amelyek a község fennmaradásához, felemelke-
déséhez szükségesek. A testület megalapozott és 
a helyi adottságokat minél konkrétabban és sok-
oldalúbban feltáró munkája azért is igen lénye-
ges, amelyben kulcsszerepet tölt be a kominkan, 
mert a kasaokai városi önkormányzat, amelyhez 
a sziget tartozik, ennek alapján dönt a község 
revitalizációját célzó intézkedéseiről, a támoga-
tásokról (pld. helyi termékek meghonosítása és 
eladásának segítése, a község idegenforgalmának 
további növelése, stb.)

Ilyen előzmények és partneri tapasztalatok után 
hozott létre a kominkan egy háromtagú konzor-
ciumot, melynek az volt a célja, hogy elősegítse a 
sziget környezeti fenntarthatóságát, a fokozottabb 
természetvédelmet, tekintettel az idegenforgalom 
által sok éven át, a sziget különböző részein felhal-
mozódott szemétre. Ezzel is hozzá kívánt járulni a 
kominkan a környezeti tudatosság erősítéséhez, a 
középiskolai oktatás környezetvédelmi nevelésé-
nek fejlesztéséhez, tekintettel arra, hogy az összefo-
gás másik tagja a megye egyik neves középiskolája, 
a Yakage High School volt, amelynek nevelési ter-
vébe, ökológiai tananyag fejlesztésébe jól beleillett 
a Shiriaishi projektben való részvétel. Hogy mindez 
hiteles és tudományosan is megalapozott legyen, 
került sor a 14 ezer hallgatói létszámú Okayama 
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egyetem bevonására is, pontosabban annak kör-
nyezettudományi oktatóinak és végzős hallgatói-
nak előadásaira, aktív közreműködésükre.

Az egyhónapos projekt, mondhatnánk, egy 
igen intenzív „olvasótábor” volt, melynek során 
a kominkan által bevont iskola növendékei pre-
zentációkat hallgathattak meg a sziget jelenéről és 
múltjáról, vitakörökben vehettek részt a fenntart-
ható természeti és társadalmi környezet szorongató 
kérdéseiről, és megtanulták a híres shiriashi odori 
hagyományos táncot. A lelkes fiatalok a szemét és 
a hulladékok nem egyszer kellemetlen és fáradtsá-
gos munkálatait is zokszó nélkül elvégezték, mind 
a tengerpart sodralékos vizében, mind turistaösvé-
nyeken. Egy egész életre szólóan megtanulva ezzel 
az érintetlen környezet és természet tiszteletét. Ál-
dozatos munkájukat a kominkan tengeri kajako-
zás örömével jutalmazta. Izgalmas volt számukra 
továbbá az elhanyagolt öntözőberendezések újbóli 
működtetése is, amely külső erők híján, a falu el-
öregedése miatt, ez régóta nem volt lehetséges. A 
foglalkozásokat részben a kominkan, részben az 
iskola és az egyetem munkatársai, tanárai, hallga-
tói tartották, de e sokoldalú szakmai-tudományos 
és gyakorlati program megtervezésében és kivitele-
zésében az oroszlánrész a kominkané volt, szorosan 
együttműködve az iskolával és az egyetemmel.

Egy kisvárosi kominkan aktivitásai
A 9200 lakosú Takko-Machi az ezernél is több japán 
kisvárosok egyike a fokhagyma-termesztésről vált 
híressé, ezért mind Japánban, mind külföldön a 
„fokhagyma fővárosának” is nevezik. A városka 
kulturális és közösségi életére is a fokhagymakul-
tusz nyomja rá a bélyegét, s e mozgalmas gazda-
sági és szellemi áramlatoknak meghatározó és nél-
külözhetetlen, mindenirányú gerjesztője, segítője, 
ha kell robotosa a kominkan. A közösségi központ 
tevékenysége egyrészt összefonódik a városi ön-
kormányzat oktatási részlegének kulturális szerve-
ző és irányító munkájával, másrészt valójában egy 
olyan művelődési és szabadidős intézménykomp-
lexum, amelynek csak egyike a szoros értelemben 
vett kominkan.

A tetszetős, megjelenésében is vonzó közösségi 
ház magva, szíve-lelke az a két tágas és hagyomá-
nyosan berendezett „tatami” terem, ahol az ünnepi 
összejöveteleket, megemlékezéseket tartják, van 
belőlük bőven, és ehhez csatlakoznak a kisebb-na-
gyobb auditóriumok, tanulószobák a különféle kö-
rök, klubok, egyesületek számára. Természetesen 
itt is megtalálható, mint minden kominkanban, a 
jól felszerelt „gymnazium”, azaz tornaterem, te-

kintve, hogy a takkomachiaknak is, főképpen a fi-
atalságnak szintén lételeme a testedzés, az izmok, 
csontok frissen tartása, legyen az a szokványos 
keep-fit csoporttorna vagy a tradicionális botví-
vás, karate, aikido vagy az újak közül röplabda, 
az asztalitenisz. Annak ellenére, hogy lényegében 
farmerekről van szó, akiknek a munka után, a mi 
fogalmaink szerint, „el kellene fáradniuk”.

Ami a kominkanban lezajló programokat, akti-
vitásokat illeti, háromféle irányultságot lehet meg-
különböztetni. Egyrészt ide is beszüremkedik a 
fokhagyma-kultúra emeléséhez fűződő kiállítások, 
tapasztalatcserék sokasága amellett, hogy a város-
kában van egy erre a célra létre hozott „fokhagyma 
bemutató ház” a hozzákapcsolódó, a kaliforniai 
testvérvárosról elnevezett, Gilroy Café-val. Ugyan-
csak a szakmaiság része az intézmény nyelvoktatá-
si rendszere. A második vonulat az életminőséget, 
a jó egészséget megőrző tanácsadások, előadások, 
tanfolyamok sora, amelynek középpontjában a 
gyermek, a gyermekgondozás és gyermeknevelés 
áll. Ez az aggódó, gyermek iránti szeretet és felelős-
ség például arra is kiterjed, hogyan kell elhelyezni 
a gyermekülést a gépkocsikban, tekintettel az ezzel 
kapcsolatos gyakori balesetekre, de ebbe a műfajba 
sorolható a szülő-gyermek főzőtanfolyam és a kö-
zös rajz és kalligrafiai gyakorlatok, gondolván a ja-
pán írás míves, artisztikus műfajára. A gyermekek 
és nagyszülők találkozója pedig az intergenerációs 
kapcsolatok erősítését, a tradíciók szájhagyomány-
ok útján történő átadását segíti, szolgálja. A har-
madik kategóriába tartoznak a „par excellence” 
kultúraalkotó és befogadást elmélyítő aktivitások 
amelyből kiemelkedik a kominkan haiku klubja, e 
tizenhét szótagból és három sorból álló, hagyomá-
nyos japán lírai vers kedvelőinek és művelőinek 
alkotó közössége. („Száraz levél/Libben a sírkőre 
száll/És ott nyugtot talál” ld. Kosztolányi: Idegen 
költők). Ehhez kapcsolódóan említjük meg, hogy 
Japánban igen élénk és elterjedt az amatőr vers- és 
prózaíró mozgalom, japán nevén a „salátairoda-
lom”, amelynek igen gyakran otthona és bátorítója, 
mint itt, is a kominkan. Az irodalmi, zenei és kép-
zőművészeti (grafikai) jellegű programok sorából 
különös figyelmet érdemel az intézmény beszéd-
művelő tanfolyama, mely a téma iránt érdeklődő 
fiatalokat és felnőtteket arra szándékozik megta-
nítani, hogyan beszéljünk szépen, értelmesen és 
hatékonyan otthon, munkahelyen és a különböző 
nyilvános összejöveteleken.

A Takko-Machi művelődési és szabadidős intéz-
ménykomplexum kominkan néven nyilvántartott 
létesítményének másik objektuma a „Tapcopian 
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Plaza”, egy futurista fémkupolás épület, amely 
egy 450 főt befogadó koncerttermet, egy több ezer 
kötetes könyvtárat és egy kábeltelevíziós stúdiót 
foglal magában. Amennyiben ugyanis a kominkan 
főépülete kicsinek bizonyul – a helyi, megyei és az 
országos társadalmi, gazdasági, kulturális szerve-
zetekkel együttműködve – itt tartják a nagyobb 
érdeklődésre számot tartó színházi előadásokat, 
hangversenyeket, művészeti műsorokat, közéleti 
nagygyűléseket (pld. ifjúsági fúvószenekari fesz-
tivál, kórushangverseny; ünnepi táncbemutató; 
az Idős Emberek Napjának megünneplése; nagy-
gyűlés az emberi jogokról; Óvjuk a Természetet, 
Védjük Környezetünket konferencia; emlékműsor 
a háború áldozataiért stb.) valamint a jelentősebb 
várospolitikai és üzleti, szakmai találkozókat, ta-
nácskozásokat. A kisvároska igazán reprezenta-
tív létesítményét tágas, ligetes térség veszi körül, 
ahol a nyári hónapokban népi kirakodó vásárokat, 
szabadtéri műsorokat szoktak rendezni, amelynek 
menedzselése szintén a kominkan feladata. 
A Takko-Machi Cable Television, a „TCV”, 25 csa-
tornán sugároz műsorokat, amelyből három a helyi 
érdekeltségű. Ezek közül egy a közösségi műsor, 
amely a város életével, közügyeivel foglalkozik. Ezt 
követi egy piaci-üzleti csatorna, hogy a helyi vállal-
kozók, farmerek naprakész tájékoztatását kapjanak 
az őket érdeklő kereslet-kínálati viszonyokról, az 
árakról A harmadik csatorna pedig a rövid-, közép- 
és hosszútávú várható helyi időjárási prognózist 
nyújt (az internet segítségével), mert az a vélemény, 
hogy a város gazdasági, társadalmi, kulturális életé-
nek kiszámíthatóságához ez hozzátartozik. A TCV 
éppen úgy, mint a Tapcopian Plaza, benne a könyv-
tárral, ismételten a kominkanhoz tartozik.

A japán tanulótársadalom történelmi gyökerei, összege-
zés
Japán egy kétszázötvenéves elzárkózás után, a 
Tokugawa korszak végén, az 1868-ban bekövetke-
zett nyitáskor, már készen állt a modernizáció be-
fogadására. Igazat adhatunk Bertrand Russelnek, 
korunk kiemelkedő filozófusának és Nobel-díjas 
tudósának, akinek definíciója szerint Japán a XIX. 
század közepén csak gazdaságilag volt elmaradott, 
kulturálisan nem. A még mindig lényegében feudá-
lis ország a modernizáció küszöbén már egy több 
évszázados világi irodalomra tekinthetett vissza, 
szellemi életét egy új iránt fogékony, jól képzett ér-
telmiség tette dinamikussá és adaptívvá. A művelt-
ség és a tudás rangját, társadalmi méreteit mutatja, 
hogy a XVII. század végén már kiépült egy modern 
könyvkiadási hálózat, és a könyvek, mint korabeli 

médiák, 10 ezres példányokban jelentek meg, eh-
hez kapcsolódóan a kereskedelmi alapon működő 
kölcsönkönyvtárak pedig a társadalom százezrei-
hez jutatták el az általános és szakmai tudást.

Ennek megfelelően általános volt az írástudás, 
és a közműveltségnek egy viszonylagosan magas 
szintje virágzott nemcsak a nemesek és szamurájok 
körében, hanem jellemző volt ez az alsóbb néposz-
tályok különböző csoportjaira is, elsősorban a ke-
reskedőkre, kézművesekre és a tehetősebb paraszti 
rétegekre. Az iskoláztatás a fiúk 80, a lányoknak 
pedig több, mint 20 százalékára terjedt ki, és a kor-
szak végére 17 000 alsó- közép- és felsőfokú okta-
tási intézmény szolgálta az iskolarendszerű okta-
tást és képzést, az elemi iskoláktól, terakoyáktól, 
a sógunátus azaz a kormányzósági akadémiáig. 
Edoban, Osakában és a többi nagyvárosban egy 
értékekben gazdag fővárosi, nagyvárosi kultúra 
virágzott, ahol a legmaradandóbb tudományos és 
művészeti alkotások jöttek napvilágra, és kisugár-
zó erejük messzire kihatott. A gyakorlati, technikai 
oktatás is polgárjogot kapott, a tanulási kedv a mű-
vészeti, műszaki képzés iránt is igen intenzív volt, 
és a praktikus ismeretek a népműveltség szerves 
részét alkották, készen állva a modernizációra. Eb-
ben a mindennapisághoz közel álló forró és pezs-
gő művészeti, kulturális és tudományos életben a 
tanítók, tanárok, oktatók, mesterek, a falvak ván-
dorelőadói mind a nép, mind a hatóságok részéről 
nagy közmegbecsülésnek örvendtek. 

Összességében, e kétszázötven éves kései feu-
dális korban, 1868 előtt, egy sajátos tanulási kultúra 
szőtte át a társadalmat, amely a feudális korlátok 
zárványain belül és a nemzeti elzárkózás határai 
között is önépítésre, tanulásra inspirált. A polgár-
háborúk megszűntével a szamurájok harci erényeit 
felváltotta a tanulás és tudás megkövetelése, mint 
legmagasabb rendű erkölcsi magatartás, amely 
példát mutatott az egész társadalom számára, a 
közrangúak tanulását pedig a helyi közösségek 
vezetőinek felelősségtudata és tenni akarása ösz-
tönözte. A tudás tisztelete vallási erőként hatott, 
amelynek megszerzéséért érdemes volt áldozato-
kat vállalni. A negyedévezredes izoláció ellenére 
a hatalom és a japán korabeli tudományos körök 
élénken érdeklődtek a nyugati civilizáció eredmé-
nyei iránt, és ami hasznosnak ígérkezett azt feltétel 
nélkül átvették és adaptálták. Ez szintén a korabeli 
japán társadalom pragmatikus tanulási magatartá-
sát és adaptivitását tükrözte, ennek alárendelve a 
vélt és valóságos nemzeti érdekeiket. Az önépítés 
eszmei alapját a konfucianizmus „Nagy Tanulás” 
elmélete alkotta, valamint hasznos kategóriái a 
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természetfilozófia, a tapasztalati megismerés és a 
pozitivizmus számára.

1868 után a Meiji korszak felvilágosult abszo-
lutizmusa megszüntette a feudális kötöttségeket, 
és az eddig korlátok közé zárt tanulási attitűd és 
mentalitás szabad utat kapott. Az ország elindult 
a kapitalista iparosodás útján, és az 1970-es évekre 
megépült a mai japán oktatási modell. Mindez nem 
lett volna lehetséges a Tokugawa korszak tanulási 
kultúrája nélkül. Meggyőződésünk, hogy napja-
ink japán tanuló társadalmának szilárd elkötele-
zettsége az egész életen át tartó tanulás iránt erőt 
merít a Tokugawa kor spontán késztetésre épülő 
és külső inspirációk által vezérelt tradicionális, de 
mégis modern tanulási kultúrájából. Számunkra 
ennek üzenete az, hogy tudásalapú, versenyké-
pes társadalmunk felépítéséhez, a japán példához 
hasonlóan az egész társadalom által támogatott ta-
nulási kultúra szükséges, amelynek megtestesítői és 
szimbolikus gyöngyszemei, termékei, formálói a 
kominkanok, példaképül állítva az ázsai országok 
elé az UNESCO által.
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TÁRSADALOM, LAKOSSÁG, CIVIL 
SzERVEzETEK

Korom PálD
IS

P
U

TA

Kedves Főszerkesztő! Kedves Mátyus Aliz!
Elkomolyodott az az eszmecsere, amit Beke Pali 
kezdett, Lukovics András, Kary József, Monostori 
Évi, én és Patai István folytatott. 

Patai István új színeket hozott ebbe a beszélge-
tésbe. A mondandóját értem, de azzal – mint egy 30 
éves civil szervezet vezetője – több fontos vonatko-
zásban nem tudok egyetérteni.

Eddig differenciálatlanul hagytuk a beszélgeté-
sünkben a társadalom, a lakosság és a civil szer-
vezetek kifejezéseket. A lényeg szempontjából 
ugyanis – tudniillik, hogy az ezt igénylő emberek 
maguk csináljanak és működtessenek művelődési 
intézményeket – ennek eddig nem volt igazán je-
lentősége.

Patai István hozzászólásában azonban jelentőssé 
vált ez a differenciálatlanság. Addig ugyanis, míg 
általában a lakosság esetében egyetértek István mon-
dandójával, addig a civil szervezetek esetében szerin-
tem a helyzet minőségében más és bonyolultabb.

Először is, az igen értékes egyéni illetve csopor-
tos lakossági tevékenységek attól, hogy ilyenek, 
még nem civilek. Pusztán egyébként attól sem 
lesznek azok, ha bejegyeztetik magukat, ahogy ez 
tömegesen történt és történik. 

A civil (a polgári) tevékenységeknek – egyebek 
mellett – határozott közéleti karaktere van. Ahogy 
Heller Ágnes írja, a polgárt foglalkoztatja a közjó és 
a társadalmi igazságosság.

A civil (a polgár) egyén illetve közösség szük-
ségképpen demokratikus és önrendelkezési igénye 
jegyében igényli a lét- és működési feltételei fölötti 
kontrollt is. A civil szervezeteknek mindezek miatt 
is más a működési módja, másként szerveződik a 
tevékenységük, mint más szerveződéseknek.

Amennyiben számukra ilyenként nem használ-
ható egy művelődési intézmény, akkor nem is lak-
ják be, és inkább hoznak létre saját intézményt – ha 
tudnak. A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 
sem azért hozott létre (művelődési) intézményeket 
egymás után, mert nem voltak a lakosság számára 
ilyenek, vagy mert nem voltak jók ezek közmű-
velési szakemberei. Jók voltak és ma is azok. A 
VE-GÁ-nak mégsem maradt más választása, mint 
hogy saját intézményeket hozzon létre és működ-
tessen.

Patai István – ahogy én értelmezem – amellett 
tör lándzsát, hogy a megfelelő szakmaiságú mű-
velődési intézményeknek kell megkapniuk a kellő 
támogatást, és így ezeket használhatják a civilek is. 
Egyrészt választhatnak az intézmény eleve meglé-
vő kínálatából, másrészt megvalósíthatják a saját 
elképzeléseiket. Ez a helyes út, hiszen így megkap-
ják azt a szakmai segítséget, amit ők se nélkülöz-
hetnek.

A soraiból az tűnik ki a számomra, hogy szerin-
te alapvető gond az, hogy a nem hozzáértő poli-
tikai-hatalmi (egyben közigazgatási) szempontjai 
érvényesülnek a szakmai szempontok kárára.

Mindamellett azonban, hogy a fentieket igaz-
nak ismerem el a lakossági igények kielégítése te-
rén, a civilekkel kapcsolatban korántsem csak ez 
a gond, sőt szerintem ezen a téren van nagyobb 
gond. Ez a gond ráadásul a magyar társadalom ál-
talános állapotából fakad, és lényegében nem po-
litikai-hatalmi, sem pedig nem (közművelődési) 
szakmai probléma, illetve nincs érdemi összefüg-
gésben a kettő – egyébként komoly – ellentmon-
dásaival sem.
Hogyan látom én ezt, a kezdeteinknél kezdve?
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Az elmúlt államszocializmusban minden születő 
civil szervezetet azonnal belengett az ellenzékiség 
„diszkrét bája”.

„Ti nem csak sportoltok, kézműveskedtek és 
zenéltek” – hallottuk sokszor a ’80-as években, és 
időnként mennünk kellett ifjúsági házból, kollégi-
umból, iskolából, művelődési otthonból, városban 
és faluban. Mindez rendre azzal a hivatkozással tör-
tént, hogy úgymond „felsőbb utasításra” történik. 

Évek teltek el, mire rájöttünk, hogy ugyan való-
ban szóltak néha a felsőbb helyekről is, de gyakran 
szólniuk sem kellett. Egyszerűen csak nem illet-
tünk ezekbe az intézményekbe, ezek mindennapi 
életébe. Mélyebben voltunk rendszer-idegenek, 
mint politikailag ellenzékiek, csak ez utóbbi elfed-
te az előbbit.

Mi történt a rendszerváltás után? 
Sorba hívtak be az iskolákba, hogy „Ne is hara-
gudj, de itt az új törvény! Ti mindig is ellenzékiek 
voltatok, tehát politikai szervezet vagytok, és ezért 
nem jöhettek be többet az iskolába.”

A köztisztviselői karnak – különösen a civilek-
kel – immár nem kellett foglalkoznia és nem is fog-
lalkoztak velünk. Ha pedig mégis kell, azt nagyon 
rosszul élik meg, annak összes következményével 
együtt.

Az eleddig a hivatalok és az iskolák hátterével 
létező művelődési intézmények az anyagi létfel-
tételeikkel együtt ezt a hátteret is elveszítették, és 
válságba kerültek. Úgy hiányzanak nekik a kerete-
ikben „önálló hatalomként és követelményekkel” 
megjelenő civilek, mint púp a hátukra. Minden po-
litikai nyomás nélkül is igyekeztek és igyekeznek 
ettől manapság is megszabadulni. (Természetesen 
ez elsősorban a jelentősebb, létszámban is erőtelje-
sebb, illetve öntudatosabb civil szervezetekre vo-
natkozik.)

Abból a szempontból jó a szabadabb légkör, 
hogy sok minden vált megbeszélhetővé (főleg, 
mert vezető köztisztviselő vagyok, tanítok és köz-
művelődési (civil) intézményeket is vezetek).

Gyakorlatilag minden érintett kimondta azt, 
hogy a kifejezetten saját gondjai miatt is szeretett 
volna tőlünk megszabadulni. Minden tiszteletük 
és elismerésük a miénk – és ez a többségük eseté-
ben őszinte elismerés – de most  is csak a bajuk van 
velünk.

Summa summárum, mi civilek egyszerűen nem 
vagyunk kompatibilisek – még és még sokáig – 
azokkal, akikkel érintkezünk, érintkeznünk kell.

Valójában nem tudnak mihez kezdeni velünk 
sem a köztisztviselői karok, sem a tantestületek, 
sem pedig a közművelődési teamek – tisztelet a 
kisszámú kivételnek.

A közművelődés oldaláról ez azért különösen 
nagy gond, mert a civilek komoly szerepvállalásai 
nélkül a közművelődés rendszerének rendkívül 
sürgető megújítása nem oldható meg.

Milyen viszonyban van maga a lakosság a helyi 
civilekkel?

Szentes város megtisztelt bennünket azzal, hogy 
a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség a születé-
sének 30. évfordulójára megkapta a „Szentes vá-
rosért” érdemérmet. Nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy ennek őszintén örvend az egész VE-GA.

Ez alkalomból elmondtam azt, hogy a város-
unkban 30 év alatt közel 3 ezren voltak tevékeny 
vegások. Tengernyi programot csináltunk, össze-
sen mintegy 11 ezer gyereket és fiatalt táboroztat-
tunk és számtalan különféle ügyünk volt.

Ennek a tükrében mindennél többet árulna el 
a mondandómról az, ha valaki megfinanszírozna, 
és valaki elvégezne egy kutatást a VE-GA szentesi 
ismertségéről. 

Elvben persze lehetetlen az, hogy akár egyetlen 
ember is legyen a városunkban, aki nem ismeri a 
VE-GÁ-t. Alig akadhat érintetlen család, pedagó-
gus, köztisztviselő – és ez igaz is, hiszen valóban 
alig akad, ez egyszerűen kimutatható.

És mégis úgy gondolom – és biztosra megyek –, 
hogy munka lenne olyan köztisztviselőt, pedagó-
gust, közművelődési szakembert, általában embert 
találni, aki érdemben tudna beszélni a VE-GÁ-ról 
– 30 ilyen év után is.

Szó sincs arról, hogy az itteni emberekkel, szak-
emberekkel lenne valami gond. 

Mi valamennyien egy lassan átalakuló közép-
európai társadalomban élünk, s ezekben gyengécs-
ke politikai demokrácia még csak létezget, de a tár-
sadalmi demokrácia kihordása még hosszadalmas 
feladat lesz.

Ahhoz, hogy valami gondolati formában meg-
fogalmazódhasson bennünk, hogy kimondható 
legyen, élő tapasztalatainknak kell lennie erről a 
„valamiről”. A mai társadalmunk többségének 
azonban nemhogy nincsenek civil tapasztalatai, de 
még kliséi, „skatulyái”, szófordulatai sincsenek a 
civil dolgok megfogalmazására, kimondására.

Sajátos az, hogy a volt szentesi vegások egy ré-
sze már meglett emberként is a társunk, de többsé-
gük – mintegy 1000-1200 ma is ebben a városban 
élő volt vegás – számára életük ezen része a fiatal-
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ságukkal együtt elmúlt, és a civilségüknek már a 
nyelvét is elfeledték. 

Szomorú, de érthető.

Mennyire lakossági egy civil közművelődési tér 
mindezek után?

Ha lakossági tér is akar lenni – és persze, hogy 
akar –, akkor alapvetően ingyenesnek kell lennie 
(a vezetők, a szakértők és a segítők önkéntes mun-
kájának bázisán). Alapvető követelmények, hogy a 
tevékenységei nem lehetnek iskola- illetve szervezet-
szerűen fegyelmezettek, miközben a rendelkezésre 
álló rövid idők alatt is igen vonzóaknak kell lenniük, 
főleg érzelmileg. Mindig – alkalomról-alkalomra is 
– teljesen szabad a választás és kérdőjeles a folyama-
tosság. Ezt erősíti három dolog. Az egyik az, hogy 
a természetes konkurrens helyzetben lévő egyesü-
letek, sport, tánc, zenei és egyéb körök, művészeti 
iskolák abban egyek, hogy a civil terektől valameny-
nyien eltanácsolják a résztvevőiket. A másik az, hogy 
a civilségtől természetes módon idegen családok, 
baráti körök legkevésbé a civilekkel hajlandóak osz-
tozni, és ezt rendre képviselik is. A harmadik pedig 
az, hogy ebben a közegben lehet nemet mondani, 
többnyire ez az egyetlen közeg, ahol természetesen 
és nyugodtan lehet nemet mondani.

Ha valami baj történik az intézményben, példá-
ul télvíz idején elromlik a fűtés, és 17-18 fok van 
hónapokig, akkor évek munkájának eredménye 
eltűnik és marad az igazi civilek kisszámú „vas-
gárdája”. Elgondolkoznak azon, hogy megéri ezt 

tovább csinálni? Aztán persze mindent kezdenek 
jóformán elölről.

Eképpen, és ennyire lakossági is egy civil köz-
művelődési intézmény, ha valóban civil és az is 
marad.

A fentebb említett ismertségi kutatáshoz ha-
sonlóan tanulságos lenne egy tárgyi szociológiai 
megmerítkezés a most születőben lévő ifjúsági 
szakma háza táján.

Mihez tud kezdeni ez a szakma azokkal az ifjú-
sági civil szervezetekkel, amelyek jelentős és arti-
kulált saját szakmaisággal rendelkeznek? Elmond-
ható, hogy ezeket nagyjából ismeri, sőt elismeri, de 
a jelek szerint betárolja ezeket a szakma hozzáfér-
hetetlen mélységeibe, mint értékes és később fel-
dolgozandó szubkultúrákat.

De hát mit is lehetne elvárni? A nagy többségük-
ben maguknak sincs érdemi civil tapasztalata, és 
az ifjúsági szakmának a civilek nélkül is éppen elég 
gond megformálódnia a jelen magyar társadalom 
számára, kivívnia benne a maga helyét.

Maradnak tehát a kicsi, de annál fontosabb lé-
pések. Ilyen lépéseknek számítanak a jelenlegihez 
hasonló érdemi beszélgetések is. Ezek gondolatilag 
is tisztítják a gyakorlatilag járhatóbb ösvényeket 
annak érdekében, hogy a közművelődésnek is egy 
új és jobb korszaka bontakozzon ki.

Szentes, 2008. október 31.
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Miskolc város az elmúlt években többször élt az 
1997. évi CXL tv. nyújtotta felhatalmazással, és 
közművelődési feladatainak ellátására közműve-
lődési megállapodásokat kötött civil szervezetek-
kel, egyesületekkel, különböző szervezetekkel, 
intézményekkel. 2000. és 2008. között összesen 12 
megállapodást. Ahhoz, hogy lássuk, mi indokolta 
ennek a nagyszámú megállapodásnak a megköté-
sét, ismerni kell Miskolc földrajzi fekvését, sajátos 
közművelődési intézményrendszerét. 

A város egy völgyben fekvő, hosszan elnyúló 
település, a Bükk hegység lábánál, melyhez az 50-
es években több környező kistelepülést csatoltak, 
így alakult ki a mai nagy Miskolc területe. Miskolc 
közművelődési intézményei ezen a hosszanti ten-
gelyen találhatók: a centrumhoz, a belvároshoz kö-
zel az Ifjúsági és Szabadidő Ház, a Bükk felé eső 
végén a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ. A kettő között helyezkednek el a volt 
szakszervezeti házak, amelyek a rendszerváltás 
óta a TEMI támogatásával működnek tovább. Ezek 
voltak a Bartók Béla Művelődési Ház, a Vasutasok 
Vörösmarty Művelődési Háza, a Lyukóbányán 
lévő klubkönyvtár, a Vasas Művelődési Központ és 
a Rónai Művelődési központ. Ezek közül az utóbbi 
kettő az elmúlt években megszűnt. 

A csatolt városrészekben az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, általában rossz állapotú, hasz-
nálaton kívüli művelődési házak voltak. A civil 
szervezetek erősödésével egyre nagyobb igény 
mutatkozott részükről, hogy a város biztosítson 
számukra valamilyen épületet a közösségi együtt-
létekhez. 

Az egyik legjobban működő kulturális egyesület 
éveken keresztül kérte az önkormányzattól, hogy 
adja át működtetésre nekik a városrészben lévő 
elavult művelődési házat, amelynek felújításában 
közreműködnek. Ez a Görömbölyi Kulturális Egye-
sület volt. Végül sikeres megállapodás született, és 
az önkormányzat több milliós pénzügyi támoga-
tásával és nagyon sok helyi társadalmi munkával, 
lakossági és vállalkozói felajánlásokkal felújították 
a régi művelődési házat és létrejött egy korszerű, 
napjaink elvárásának megfelelő közösségi ház. A 

város 2000-ben az első közművelődési megállapo-
dás keretében átadta működtetésre a Görömbölyi 
Kulturális Egyesületnek ezt a közösségi házat.

Ezután jelentkezett a három volt szakszerveze-
ti fenntartású, de akkor már egyesületi formában 
működő intézmény – a Bartók Béla Művelődési 
Ház, a Rónai Művelődési Központ és a Vasutasok 
Művelődési Háza –, hogy szintén szeretnének meg-
állapodást kötni a várossal. Mivel környezetükben 
nem volt önkormányzati intézmény és komoly 
szakmai munkát végeztek, vagy nagy hírű cso-
portokat működtettek, mint az Avas Táncegyüttes, 
vagy a Vasutas Fúvós Zenekar, amelyek fontos 
szerepet töltöttek be a város kulturális életében, az 
önkormányzat megkötötte velük a megállapodást 
városrészi feladatellátásra. 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
2001-ben közművelődési szakfelügyeleti vizsgá-
latot folytatott, ellenőrizte az önkormányzat köz-
művelődési feladatellátását. A közművelődési 
megállapodások keretében végzett tevékenységet 
pozitívan ítélte meg, ezen belül is a Görömbölyön 
folyó szakmai munkát tartotta kimagaslónak és 
példaértékűnek. A város ezért nem zárkózott el to-
vábbi megállapodásoktól. 

Pereces városrészben a Lyukói bánya bezárása 
után a Klubkönyvtár működése veszélybe került, 
de a bánya amerikai tulajdonosa térítés nélkül át-
adott egy épületet a megalakult Bányász Kulturális 
Egyesületnek, amelyben egy közösségi házat ala-
kítottak ki könyvtárral együtt. A háznak és a nagy 
múltú Bányász Fúvós Zenekarnak a működtetésé-
re közművelődési megállapodást kötött a város az 
egyesülettel, hogy tovább folytathassa jó szakmai 
tevékenységét, és egyben megoldja a városrész 
közművelődési feladatellátását. 

Ezután két újfajta megállapodás kötésére ke-
rült sor. A Filharmónia Kelet-Magyarország Kht. 
évek óta sikeresen szervezte a város iskolái szá-
mára ifjúsági hangversenyeit, a térzenéket. Mivel 
az önkormányzat fontosnak ítélte meg a hangver-
senyélet ilyen módon történő szervezését, a zenei 
kultúra ápolására, tehát meghatározott szakmai 
terület feladatainak ellátására kötött újabb köz-
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művelődési megállapodást a Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht-val. 

A másik hasonló típusú együttműködés a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesülettel született. 

Az egyesület egy szép régi műemlék épületet 
kapott a várostól Diósgyőrben, hogy ott kézműves 
alkotóházat alakítsanak ki. Az épületet pályázati és 
önkormányzati segítséggel felújították és elkezdték 
működtetni. Ebben az esetben a népművészeti ha-
gyományok őrzésére, ápolására, átadására kötött a 
város az egyesülettel közművelődési megállapo-
dást. 

A helyi sajtónak köszönhetően a város lakói, ci-
vil szervezetei értesültek a közművelődési megál-
lapodások keretében végzett közművelődési tevé-
kenységről és a közösségi házak működtetéséről, 
így egyre több szervezet jelentkezett az önkor-
mányzatnál együttműködés kialakítására. 

Újabb városrészek, Miskolctapolca, Szirma, 
Martin-kertváros egyesületei számára biztosított 
az önkormányzat kisebb épületeket közösségi ház 
céljára, és kötött velük megállapodást városrészi 
feladatellátásra. 

A következő fontos állomás az volt, amikor 
a szlovák kisebbségi önkormányzat kérte, hogy 
Bükkszentlászlón – amely települést szintén Mis-
kolchoz csatoltak és lakosainak nagy része szlovák 
nemzetiségű – szeretné átvenni működtetésre a 
volt művelődési házat. Az újabb közművelődési 
megállapodás itt került aláírásra.

Hejőcsaba városrészben egy hatalmas parkban 
évek óta bezárva állt a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház, a volt műemlék Bárcay kastély. A város 
sokszor pályázott a felújítására sikertelenül, majd 
jelentkezett a Hejőcsabai Fiatalok Egyesülete és 
vállalta, hogy az önkormányzat támogatásával és 
pályázati segítséggel felújítja az épületet és átveszi 
működtetésre. A közös munka sikeres volt, a felújí-
tás a főépületben megtörtént, és egy évvel ezelőtt 
városrészi feladatellátás céljára az egyesület meg-
kapta az épületet. A régen bezárt intézmény meg-
telt élettel és az ott élők szívesen és rendszeresen 
látogatják az új közösségi teret.

2008–ban is két új megállapodást kötött a város. 
A Miskolctapolca városrészben lévő közösségi 

ház működtetésére új egyesület pályázott és kapta 
meg a jogot, mivel az előző tevékenységét nem ér-
tékelte megfelelőnek a város. 

Az 1970-es években Miskolcon az Avas hegyen 
egy új paneles lakótelep épült, ahol 30-40 ezer em-
ber él. Sajnos kulturális intézmény nem épült itt, és a 
városrész azóta ellátatlan volt közművelődési szem-
pontból. A lakótelepen címzett támogatás segítségé-

vel az ott működő gimnáziumot felújították és kibő-
vítették, így elhelyezést nyert benne egy nyilvános 
könyvtár és létrehoztak egy 400 fős színháztermet. 
Mivel az iskola nem alakult át ÁMK-vá, a város köz-
művelődési megállapodást kötött az intézménnyel 
a városrész közművelődési feladatellátására. 

Összegzésként elmondható, hogy a megkötött 
közművelődési megállapodások beváltották a hoz-
zájuk fűzött reményeket. Azokban a városrészek-
ben, ahol jól működő civil szervezetek vannak és 
az önkormányzat megállapodást kötött velük, gaz-
dagabbá vált a kulturális élet, ápolják a kulturális 
hagyományokat, és újakat teremtenek, erősödik az 
ott lakók identitástudata, lokálpatriotizmusa, a kö-
zösségi szellem. A 2001-es közművelődési szakfel-
ügyeleti jelentés még azt írta, hogy a város közmű-
velődési lefedettsége 25-30%-os. Mára ez az arány 
véleményünk szerint elérte a 95%-ot. Egyetlen 
városrészünk maradt közösségi helyszín nélkül, a 
Szentpéteri kapui lakótelep, de ott is sikerült meg-
találni a megfelelő helyszínt és 2009-ben tervezi az 
önkormányzat az épületrész kialakítását. 

A közművelődési megállapodásokból adódó 
feladatokra a város a költségvetésben biztosít tá-
mogatást. Emellett a civil szervezetek a megállapo-
dások birtokában részt vehetnek kulturális pályá-
zatokon, és természetesen adottak számukra a civil 
szervezetek támogatására biztosított lehetőségek. 
Célfeladatokra, a nagyobb eseményekre a város 
plusz támogatást nyújt a kulturális mecénás keret-
ből az egyesületeknek, technikai eszközök beszer-
zéséhez pedig a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásból. Ahol az egyesület alkalmaz szakem-
bert, őket bevonta a 7 éves továbbképzési tervbe. A 
városi szakmai értekezletekre meghívja az egyesü-
letek vezetőit és a kulturális osztály napi kapcso-
latot tart velük, felhívja figyelmüket a különböző 
pályázati lehetőségekre, az országos szakmai ren-
dezvényekre. 

A két legjobban működő egyesület – a Gö-
römbölyi Kulturális Egyesület és a Bányász Kultu-
rális Egyesület – vezetőjét felterjesztette Wlassics-
díjra a város, és nagy sikernek tartotta, hogy a 
kollégák meg is kapták az elismerést. 

Miskolcon a közművelődési megállapodások 
kötését indokolttá tette az eltérő hagyományú 
városrészek sokszínűsége és sajátos területi el-
helyezkedése, a belvárostól és az önkormányzati 
intézményektől való távolsága, a civil szféra erő-
södése és egyre növekvő igénye arra, hogy legyen 
egy hely számukra, ahol a közösségi együttlét fel-
tételei biztosítottak. Nagyon fontos az a tényező, 
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hogy az egyesületek, a civil szervezetek a vállal-
kozói szférából külső forrásokat tudnak bevonni a 
közművelődési feladatellátás finanszírozásába. Az 
is látható és jelzésértékű, hogy az önkormányzati 
intézményekhez képest a civil szervezetek által 
működtetett közösségi házak lényegesen kisebb 
önkormányzati támogatással működnek. 

A fentiek ismeretében elmondható, hogy Mis-
kolc esetében hatékonyan működik az 1997. évi 

CXL tv. által biztosított lehetőség, a közművelődési 
megállapodások kötése. 

Többször felvetődött azonban a kérdés, hogy 
más városokban az önkormányzatok hogyan és 
milyen eredménnyel alkalmazzák a közművelődé-
si megállapodásokat, mennyire elterjedt ez a forma 
országosan, és mik a tapasztalatok. Ezt a beszá-
molót vitaindítónak szánjuk, hogy ennek kapcsán 
megismerhessük mások tapasztalatait. 
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Fucskárné Kis Zsuzsától búcsúzom,
sokunk Zsuzsájától, Zsuzsikájától, a szeretnivaló 
szorgalmas munkatárstól, a mindenkin segíteni 
akaró, segíteni igyekvő embertől. Őt gyászoljuk, 
a mindig vidám, örökké szolgálatkész kollégát, a 
minden jó ügyért szívesen lelkesedő, csupa-szív 
Fucskár Zsuzsát.  

Akik most összegyűltünk a Bakáts-téri temp-
lomban, hogy végső búcsút vegyünk tőle, nehezen 
tudjuk elképzelni, hogy nincs többé közöttünk, hi-
ányolnunk kell munkáját, nem kérhetjük többé a 
segítségét. Erre a gyászszertartásra a hozzátartozó-
kon és barátokon kívül eljöttek Zsuzsa első munka-
helye, az Agrárgazdasági Kutató Intézet dolgozói 
közül is, és sokan vannak itt második munkahelye, 
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus munkatársai közül. De eljöttek az egyko-
ri Népművészeti Baráti Kör, az Erdélyi Szövetség, a 
Lakatos Demeter Egyesület, a Honismereti Szövet-
ség és a Magyar Művelődési Szövetség képvisele-
tében is, hiszen Zsuzsa sokaknak és sokféleképpen 
igyekezett segíteni. Nem pénzért, még csak nem 

is hálálkodásért vállalta az általa fontosnak érzett 
ügyeket. Önmagát soha nem helyezte előtérbe, sze-
rény, inkább visszahúzódó egyénisége miatt keve-
set tudtunk róla, magam is, aki negyven esztendeje 
ismertem és oly sok területen dolgoztunk együtt, 
csak most, mikor átolvastam önéletrajzait, szerez-
tem tudomást életének néhány mozzanatáról. 

Pedig végtelenül egyszerű ez az élet, nem vol-
tak benne látványos események, fordulatok, kité-
rők. Egy helyét nem kereső, hanem tudó, szerepét 
felismerő és elfogadó, szolgáló típusú ember szor-
galmas élete volt az övé. 

1951. június 18-án született Budapesten, a X. ke-
rületben, Kőbányán. S hogy milyen sokat jelentett 
számára az a nem éppen fölemelő látványt nyújtó 
munkástelep, azt láthattam és hallhattam, mikor az 
ugyancsak arról a vidékről származó Takács Gyu-
la kollégánkkal, nagy szeretettel elevenítgették 
a szülőhely emlékeit, ahol Zsuzsa leány korában 
élt, és sokáig egyedül gondozta beteg édesanyját, 
majd édesapját. Iskoláit is ott, Kőbányán végezte, 
a Leővey Klára Közgazdasági Szakközépiskolában 
érettségizett, emellett középfokú jegyzőkönyvve-
zetői, gyors- és gépírói képesítést is nyert.

1969-ben, 18 esztendős korában kezdett dolgozni 
Budapesten, az Agrárgazdasági Kutató Intézetben, 
ahol először az Erdei Ferenc által vezetett Zöldség-
ökonómiai Csoporthoz került, majd különböző osz-
tályok és főosztályok titkárnőjeként, az Intézet egyik 
legjobb gépírónője, ügyvezető titkárnője lett. Szere-
tetreméltó egyénisége miatt valamennyi munkatár-
sa kedvelte és szívesen dolgozott vele, számos dok-
tori- és kandidátusi disszertáció az ő kezétől kapta 
végleges formáját. 1992. április 13-tól a Magyar Mű-
velődési Intézet igazgatóságának titkárságára került, 
2003-tól pedig ugyanitt, a határon túli magyarokkal 
foglalkozó munkacsoport ügyintézője volt egészen 
2008. július 31-ig, amikor kérte nyugdíjazását. 

Fucskár Zsuzsa kenyérkereső munkája mel-
lett szívességből és jókedvvel segített az 1988-ban 
megalakult Erdélyi Szövetség adminisztrációjában, 
az 1990-es évek elejétől pedig a moldvai csángók 
érdekeit szolgáló Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület gazdasági ügyintézőjeként 
vett részt a szervezet munkájában. De nem volt 
szinte senki, aki ne fordulhatott volna hozzá biza-
lommal, éppen néhány napja emlékeztünk a Ma-
gyar Művelődési Társaság közgyűlésén rá és a tőle 
kapott segítségre, amit ezután nélkülözniük kell.

Családja – férje, testvére, keresztanyja, kereszt-
lánya s azok családjai – után talán én köszönhetek 
neki a legtöbbet. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
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népdalkörré alakított szakszervezeti rendezvénye-
inek, vagy a Kodály nyomában járó kulturális tú-
ráknak, a Népművészeti Baráti Kör egyetlen fillér 
támogatás nélkül megvalósított előadásainak szer-
vezésében, a Honismereti Szövetség és a Lakatos 
Demeter Egyesület munkájában mindig számíthat-
tam, számíthattunk rá. S aki ismeri a civil szerve-
zetek nehéz, sokszor az egykori szegénylegényeké-
hez hasonló életfeltételeit, az tudja igazán értékelni 
ezeket az önzetlen szolgálatokat.

Fucskárné Kis Zsuzsára egész életében a jókedv 
és a segítőkészség volt jellemző. Még egészségének 
romlásakor, fogyatkozó energiáival is arra töreke-
dett, hogy megfeleljen vállalt feladatainak. Ezért 

szerette és becsülte őt mindenki két munkahelyén, 
számtalan kapcsolatában, negyven esztendőn ke-
resztül, egészen – ha nem is váratlanul, de mégis 
hirtelen bekövetkezett – haláláig.

Úgy emlékszünk rá, mint olyan emberre, akinek 
volt véleménye a világról. Szeretném hinni, hogy 
nemcsak mi kaptunk tőle – munkát, segítséget, vi-
dámságot – de a velünk és általunk végzett munka 
az ő életét is sokszínűbbé, tartalmasabbá tette.
Kedves Zsuzsa, nyugodjál békében. Még nagyon 
sokáig fogunk emlékezni Rád.

Halász Péter

(Elhangzott 2009. január 23-án, a Bakáts téri templom-
ban tartott gyászszertartáson.) 

Kosztolányi Dezső: Halotti Beszéd

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, 
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja

a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég: 
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
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„60 + 20”
Beszélgetés Matyaczkó Olgával

Tikász Mariann: Olga, a közelmúltban két évfordu-
lót is ünnepelhettél. A 60. születésnapodat és intézeti 
életednek 20. évfordulóját. Ünnepeltél-e?

Matyaczkó Olga: Nem nagyon, mert nem vettem 
észre ezeket a napokat. Elég sűrű munkával telnek 
itt, az intézetben a napok. Mondhatni elszállt felet-
tem, titkoltam is a kollegák előtt a koromat, nem 
szoktuk ezt megünnepelni, inkább a névnapok ke-
rülnek előtérbe. 

T. M.: Az életrajzi adatokat nézegetve, nagyon kíváncsi 
lettem, hogy ki is ez a Matyaczkó Olga? Nem egy szok-
vány történet, hogy valaki a közgazdasági technikum 
elvégzése után történelem-népművelés szakra iratkozik, 
azt elvégezvén vallástörténetet, valláskritikát, filozófiát 
tanul. Meglepett. Mi volt ez? Kényszer, diplomahalmo-
zás, útkeresés?
M. O.: Közgazdasági technikumba azért jártam, 
mert a családom felismerte, hogy „nagy jövő van” 
benne. Ebben nekik igazuk is volt, mert a ’60-as 
években igen nagy jövője volt ennek, az osztály-

társaim közül sokan diplomata szakra kerültek a 
közgazdasági egyetemre.

Én is derekasan küzdöttem ezekkel a tárgyak-
kal, nagyon jó eredménnyel érettségiztem, egy da-
rab négyesem volt az akkor kötelező 9 tantárgyból. 
Némelyiket nagyon meg is szerettem. Ehhez még 
annyit, hogy később nagy hasznát vettem, mert 
bárhol voltam, ahol költségvetést kellett készíteni, 
vagy a magánéletben kellett tervezni, soha nem 
futottam ki a pénzből. Átláttam mindent, előre ter-
veztem. Szakmailag nagyon jót tett a könyvelés, a 
tartozik-követel világa, mert ez később bármilyen 
kulturális szakterületen igen jól használhatónak 
bizonyult.

Azonban később egyre népszerűbb lett Debre-
cenben a „durkológia”, a népművelés szak és min-
den olyan emberkét, aki vonzódott a kultúrához, 
ez nagyon vonzotta.

Mivel énekes is voltam a Kodály kórusban, ezen-
kívül irodalmi színpados is, Debreceni Tibor József 
Attila Irodalmi Színpadában, úgy éreztem, hogy az 
érdeklődésemnek ez jobban meg fog felelni.

A történelemről meg annyit, hogy már egész kis 
gyerekkoromban − mikor még olvasni sem tudtam 
− már érdekelt, igaz akkor még csupán a képes le-
xikonok szintjén.

Abban az időben két szakot kellett választani, 
így jött össze a történelem és népművelés szak. 

T. M.: Ezt értem, de mi a helyzet az akkoriban csak foxi-
maxinak „becézett” Marxista Leninista Egyetemmel? 
Azt sem érezted kényszernek? 
M. O.: Nem, nem éreztem kényszernek. Abban az 
időben minden valamire való kulturális munka-
társ, annak ellenére, hogy volt egyetemi vagy főis-
kolai diplomája, általában elvégzett még a marxis-
tán egy szakosítót. Ezeken a szakosítókon kiváló 
oktatók voltak, az esztétika szakon is, de én nem 
ezt választottam, hanem a vallástörténet - vallásfi-
lozófiát. Ezen a szakon olyan óriási oktatók voltak, 
mint Hahn István, Gecse Gusztáv, vagy Hermann 
István, a filozófus. Nagyon jó tanáraink voltak, 
olyanok, akik máshol nem oktathattak. 

Nagyon sokat tanultam és nagyon büszke is va-
gyok erre a kurzusra, erre a két éves szakra. Ké-
sőbb valamiféle „túlteljesítésből” elvégeztem a sza-
kosító kiegészítőket is, a végén kaptam egy teljes 
foxi-maxi diplomát. Ami egyébként fölösleges volt, 
mert már volt egyetemi diplomám, de valahogy 
úgy éreztem, hogy akkor már befejezem. 

A másik a filozófia szak az ELTÉ-n, oda meg 
azért mentem, mert Debrecenben, nem volt filo-
zófia szak. A történelemhez és egyáltalán a gon-
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dolkodáshoz, nálam nagyon hozzátartozott a 
filozófia. Az emberiség kultúrájának egy nagyon 
fontos része, az emberiség filozófiája, különböző 
korok elképzelései a világról, az emberről úgy ál-
talában. Nagyon vonzott, és a mai napig nagyon 
szeretem. 
T. M.: Említetted, hogy énekeltél, és színjátszottál; hogy 
kerültél kapcsolatba az amatőr művészettel? Ki volt, aki 
ebben az irányban elindított, vagy ez úgy benne volt a 
levegőben?
M. O.: Az éneklés az benne volt, mert régen, főleg 
Debrecenben nagyon nagy volt a zenei élet. Ná-
lunk az teljesen természetes volt, hogy egy 10 éves 
kislánynak hangversenybérlete legyen. Tíz éves 
koromtól az Aranybikában tartott ünnepi hangver-
senyekre, ahol különböző nagyszerű előadók lép-
tek fel, nekem minden évben bérletem volt.

Azt már nem tudom, hogy később hogyan ke-
rültem be különböző kórusokba, de hát ez így el-
indult a maga módján. Énekeltem mást is, népdalt. 
Annak idején, ’68-ban országos énekversenyt is 
nyertem a pécsváradi Leányvásáron. Tehát nekem 
az éneklés olyan, mint a levegővétel, ez teljesen 
normális dolog. 

Az irodalmi színpadról meg úgy szereztem tu-
domást, hogy a barátaim szóltak, hogy van egy 
nagyszerű tanár, Debreceni Tibor, és jelentkeztem. 

Később még két együttesben játszottam, a Rap-
szódiában, amit Fényes Márta vezetett, ő is kivá-
ló rendező volt, no meg az Egyetemi Színpadon, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem színpadán, 
ahonnan Rencz Antal, meg Gali László indult, akik 
már rendeztek is ott.

Mindig szerettem aktívan részt venni a kulturá-
lis életben, és ennek nagyon jól megfelelt a debre-
ceni egyetem légköre is, és nagyon jól megfelelt a 
népművelés szak is. 
T. M.: Debrecen már/még a ’60-as években is kulturális 
központ volt?
M. O.: A többi város kulturális életét nem ismerem, 
de Budapest mellett Debrecen és Szeged nagyon 
erős volt a ’60-as években, ebben biztos vagyok.
T. M.: Színjátszás és éneklés, adta volna magát, hogy 
ebbe az irányba mozogj tovább, de te mégis elmozdultál 
a tánc irányába. Honnan volt a vonzalom? Vagy az ének 
és a tánc mindig is összetartozott?
M. O.: A tánc az mindig megvolt. Jártam is táncolni 
egy jazz-balett stúdióba, ez tény, és inkább onnan 
vitt el az éneklés és az irodalmi színpad. Énekkel 
fel is léptem egy néptánc együttesben, így az ének 
és a tánc összefonódott. 

Tény, hogy nem nagyon volt szabadidőm. Ab-
ban a nagyon kevés szabadidőmben pedig tanul-

ni is kellett. Még pedig rendesen, az ’50-es, ’60-as 
évek iskoláiban naponta kellett tanulni, másra nem 
volt időm, csak a kultúrára és az iskolára, de ezek 
nagyon rendesen mentek. A szüleim, nagyszüle-
im (mert sokáig a nagyszüleim neveltek) hagytak 
ilyen irányban mozogni, tehát azt lehet mondani, 
hogy volt egy viszonylagos szabadságom.

T. M.: A tánc mikor lett meghatározó az életedben? 
M. O.: Amikor elvégeztem a népművelő szakot 
és felkerültem Budapestre, különböző helyeken 
dolgoztam, mindenütt elég széles volt a kultu-
rális paletta. Dolgoztam kerületi közművelődési 
csoportvezetőként, vagy főelőadóként különböző 
házakban. Volt, amelyikben, mint igazgató. Min-
denhol nagyon erős volt a tánc, ezt már abban az 
időszakban is nagyon szerettem. 

A leginkább azonban akkor kerültem közel a 
tánchoz, amikor a Kassák klubban dolgoztam, ahol 
a táncház-mozgalom indult. Sebő Ferenc, Halmos 
Béla, akikkel ugye most is van szerencsém egy ház-
ban dolgozni, ők csinálták a Sebő-klubot. Néhány 
évig én voltam a Kassák klubnak a vezetője, és ab-
ban az időben ott nagyon nagy táncélet volt. Akkor 
az igen jelentős dolog volt egész Budapesten. 
T. M.: Mondhatjuk akár, hogy már a táncház-mozgalom 
bölcsőjénél is ott voltál?
M. O.: Igen, bizony ott voltam. És emiatt is kerül-
tem később ide, pontosan e miatt kerültem az inté-
zet akkor még különálló tánc osztályára.
T. M.: Teljesen önálló osztályként működött?
M. O.: Hogyne, az összes művészeti ágnak külön 
osztálya volt. Volt külön dráma osztály, volt kü-
lön osztálya a képzőművészetnek, sok kollegával. 
Járták az országot, nagyon sokat dolgoztak. Külön 
volt a tánc és zene osztály, ahol külön foglalkoztak 
a népzenével, a kórus mozgalommal. Tulajdonkép-
pen a tánc osztályon ismerkedtem meg a társas-
tánccal. Amikor egy nagyon nagynevű, Guller Já-
nos nevű táncoktató innen nyugdíjba ment, akkor 
én örököltem meg a társastáncot. 
T. M.: Egészen addig nem volt kapcsolatod a társastánc-
cal?
M. O.: Nem, addig komolyabb kapcsolatom a tár-
sastánccal nem volt, csak a néptánccal. 
T. M.: Nem is táncolod ezeket?
M. O.: Dehogynem, tánciskolai szinten néhány 
táncot azért természetesen el tudok táncolni, mert 
fiatal korunkban ezeket mi ismertük, de táncot én 
soha nem oktatok, a saját tánctanfolyamon sem. 
Tanítok tánctörténetet vagy kapcsolódó táncpeda-
gógiát, de úgy szoktam mondani, hogy a táncot, 
azt a mesterek tanítsák! 
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T. M.: …és tanítják, a társastánc képzés változatlanul 
él és virágzik. 
M. O.: Változásokon ment keresztül az utóbbi 
években, mert volt néhány szerencsés év, amikor 
adhattunk táncpedagógus papírt. Ez ugyan nem 
számított diplomának, de egy rendelet értelmében 
igen komolyan vették. Amikor ezt visszavonták, 
már csak csoportvezető tanfolyamot indíthattunk, 
aminek az a lényege, hogy amatőr versenyzők 
szakszerű oktatását biztosítja a csoportvezető. Az 
ugyanis teljesen mindegy, hogy milyen kis helyen 
vagy, egy pici községben, vagy nagyvárosban, és 
az is teljesen mindegy, hogy a kocsmárosné vagy 
éppen egy pedagógus tanítja, de egy biztos, hogy 
az angol keringőt a világ valamennyi táján ugyan-
úgy, szakszerűen kell oktatni. 

Ismétlem teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, 
tehát egy nagyvárosban, egy óriási operabálon, 
vagy egy helyi kis művelődési közösségben, ezt 
meg kell tanítani a csoportvezetőknek, mert ez 
szakszerűség nélkül nem megy. 

T. M.: Hogy’ látod, az utóbbi idők táncos tévéműso-
rai (Megatánc, Szombat esti láz) változtattak-e a tánccal 
kapcsolatos közvélekedésen, nőtt-e az érdeklődés?

M. O.: Úgy látom, hogy ennek is, mint minden-
nek két oldala van, tehát van egy pozitív hatása, a 
tánc benne van a közvéleményben, és nagyon sok 
ember, aki eddig azt hitte, hogy ez egy vicces, ko-
molytalan dolog, az rájött arra, hogy bizony e mö-
gött óriási munka van. Ezt megtanulhatták ezekből 
a sorozatokból. Munka, fantázia, szívósság, stb. 
kell hozzá, tehát ez minden módon pozitív.

Ami negatívabb, hogy csúcsra törne minden kis 
amatőr versenyző, aki azt gondolja, hogy nagyobb 
munka és befektetés nélkül meg lehet csinálni. Te-
hát a sztárságra törekednek. Szerintem ez negatív 
hozadéka a dolognak. De ugyanígy van ez a mozi, 
vagy bármi másnak a műfajában is. Örülök ezek-
nek a műsoroknak, főleg a Megatáncnak, mert sok 
műfaját mutatta be a táncnak. 

Nálunk sem a társastánc az egyetlen, vannak 
még történelmi táncok, foglalkozunk balettel, és 
ami nagyon érdekes, kortárs balettel, modern tánc-
cal, ilyen tanfolyamaink is vannak. Tehát ez egy 
szélesebb táncpaletta, ami felé az elmúlt évek alatt 
egy kicsit nyitottam. 

T. M.: Az intézet hajdan volt számtalan jó hírű tanfo-
lyama közül egyedül a táncképzés az, ami ma is műkö-
dik. Hogyan sikerült megtartanod?
M. O.: Igen, mondhatni, hogy szakadatlanul és tö-
retlenül van, és még ki is bővítettük más műfajok-
kal, amik azelőtt nem voltak. 

Az a helyzet, hogy szerintem ez némi dacosság-
nak is köszönhető, mert volt néhány év, amikor ez 
szinte − hogy’ mondjam − fekete pont volt. Amikor 
úgy gondolták, hogy ez az 50-es, 60-as években rög-
zült, régi típusú tevékenység, hogy erre már nincsen 
szükség. De hát közben fordult az élet egy nagyot, 
kiderült, hogy az élethosszig tartó tanulásba sok 
mindennek a tanulása belefér. Akár még nyújthat 
valamiféle külön keresetet, életpályát, arról nem is 
beszélve, hogy a fő cél változatlan: a civil társada-
lomról beszélünk, régen úgy hívtuk, hogy amatőr 
művészek, most meg, hogy civil társadalom. Mitől 
civil a társadalom? Többek között attól, hogy a civil 
hegedül, a civil táncol, tehát nem hivatásosokat néz 
pusztán, hanem önmaga is kedveli a művészetet és 
egy bizonyos fokig bekapcsolódik. Tehát ez egy élet-
minőség javító tényező, aminek minél jobban előtér-
be kellene kerülni. Egy nagyon szétszakadt társada-
lomban, ahol elég nagy az elidegenedés, ahol elég 
jól manipulálja a média az embereket, az ebből való 
kiszabadulás esélyét adja az alkotó tevékenység. 
T. M.: Hogyan jelenik ez meg a mindennapi életben?
M. O.: A városban sok salsa klub működik. Ennek 
az oka, hogy az emberek egész nap rohangálnak, 
frusztráltak, ha a másik ember hozzájuk szól, meg-
rettennek, vagy a legkisebb kommunikációra már 
agresszióval válaszolnak. Kell ezeknek az emberek-
nek egy kioldás, egy barátságos csoport. A salsa nem 
egy egyszerű társastánc. A salsa tulajdonképpen egy 
olyan közösségi összejövetel, ahol a táncosok újabb 
táncolókhoz lépnek, akik velük táncolnak, aztán 
megint újabbakhoz. Aztán négyes figurák vannak, 
amit négyen táncolnak. Különböző csoportos meg-
nyilvánulások, amit levezényel a hozzáértő, aki a 
salsa klubot vezeti. Így az emberek egy társas, tán-
cos kommunikációra vannak kárhoztatva, ahol min-
denkinek kommunikálni kell egymással. Ezt élvezik, 
mert végre egy csoport, egy kis kioldódás, végre egy 
olyan emberi kapcsolat, amit nem kell kontrollálni, 
hanem csak annyi, hogy jól érezzük magunkat. Ez 
a hangulat vonzza borzasztóan az embereket: hogy 
ezzel is tudok egy kis kapcsolatot létesíteni, avval is 
pár szót váltani. Ugyanaz, ami a városi táncházakba 
vonzotta a fiatalokat. Nem csak a táncolást akarják, 
hanem egy közösséget. Ez most ugyanaz. Csak ez 
most a latin zene. A latin zene nagyon vidám, ez kü-
lön segítség a jó hangulathoz.
T. M.: Ezek lennének a hajdani táncházak mai megfe-
lelői?
M. O.: Azért szerencsére virágoznak most is a 
klasszikus magyar táncházak is. Mellettük megfér-
nek ezek a salsa klubok, ha úgy tetszik most „salsa-
táncházak”. 
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Vannak még más érdekességek is, amik speciáli-
san női dolgok, például ilyen a hastánc, amit a nők 
együtt csinálnak, amelyben megmozdulnak a női 
belső szervek is. Öntudatot ad, mindenki szépnek 
érezheti magát, ez egy nagyon réteg műfaj. Nem a 
magamutogatás a célja, elsősorban ezeknek a nők-
nek a közössége a lényeg, akik valamiféle csodát 
akarnak csinálni. 

T. M.: Korábban az említett táncok: latin táncok, has-
tánc egyike sem különösebben népszerű Magyarorszá-
gon, sokkal kedveltebb volt a keringő, vagy a palotás. Mi 
okozta a változást?
M. O.: A keringő és a palotás kifejezetten ünnepi 
tánc, ahol az emberek nagyon szépen felöltöznek, 
éreztetik a társadalmi rangot is. Egy bálon, a mai 
időkben is, a résztvevők megerősítik a hierarchiá-
ban való helyüket, vagy éppen be akarna kerülni 
oda.

 Az említett latin táncok, vagy akár a hastánc 
pedig pontosan a hierarchiától való menekülés és 
távolságtartás eszközei.

Egy széki táncház hallatlanul demokratikus. 
Ott teljesen mindegy, hogy ki milyen rangban, 
beosztásban van, együtt táncolunk, mulatunk, és 
jól érezzük magunkat. Ugyanez van a salsánál is, 
egyszerre ott lehet egy mérnök és egy középiskolai 
tanuló, teljesen mindegy, és ez így még üdvösebb 
az emberi természetre. 
T. M.: A tanfolyamokon melyik réteg, korosztály van 
jelen?
M. O.: A tanfolyamaimra általában a huszonévesek 
jelentkeznek, akik előtte már amatőr versenyzők 
voltak. Ők adják a felét a tanfolyami hallgatók-
nak. Mindenki táncközelben volt. A tanfolyamot 
sem lehet úgy elvégezni, hogy valakinek ne legyen 
ritmusérzéke, mozgásmemóriája, hiszen többfajta 
tánc tanítását tanulják meg, és ez anélkül egysze-
rűen elsajátíthatatlan, hogy ne legyen meg ez a tán-
cos szakmai előélet. Jobbára az amatőr tánc- életből 
jönnek. 
T. M.: Főleg fiatalok?
M. O.: Igen, 18 évestől, tulajdonképpen 18 év az 
alsó korhatár, de szoktak jönni éppen érettségizők 
is, akik már táncoltak. De huszonévesek, egy-egy 
harminc közeli, aki hajdan táncolt.
T. M.: 1985 óta középiskolában is tanítasz. Onnan is ér-
keznek tanítványok?
M. O.: Nem, nem, a középiskola ez egy egészen 
más világ. Ott talán azért tanítok, mert itt az in-
tézetben a derékhadat, hogy finoman mondjam, 
olyan középkorú kollégák alkotják, mint én ma-
gam. Az a helyzet, hogy muszáj ebből néha egy 

kicsit kiszabadulni. Az iskola és az intézeti munka 
nagyon jól megtermékenyíti egymást. Ott hallot-
tam például először a 60 órás, akkreditált, pedagó-
gus továbbképzésekről. Ennek alapján dolgoztam 
ki azt a nagyon hosszú, egy évtizedig működő 60 
órás tanfolyamot, amivel a pedagógusok sok gye-
reket tudtak megmozdítani. Tehát valahogy érezni 
kell azt az igényt is, ami az iskolák felől jön. 

Egy másik területen is nagyon segítenek az isko-
lai tapasztalatok. Az amatőr művészetek egy része 
átvonult a művészeti iskolákba. Most már művé-
szeti iskolákban vannak a hajdani művelődési há-
zakban, közművelődési hálózatban lévő táncosok, 
oktatók. Ha nem ismerné az ember az iskola törvé-
nyeit, akkor nem lehetett volna ebbe az intézetnek 
visszakapcsolódni. Már pedig igen szerencsésen 
vissza lehetett kapcsolódni, nagyon örülök, hogy 
minden országos versenyre hívnak, sok verseny 
szakmai előkészítésébe bevonnak, minősítő verse-
nyekbe, vagy most ez évben a társastánc országos 
tanulmányi verseny szabályainak az elkészítésébe. 
Szerintem az iskola meg a közművelődési terület 
között nem szabadna szakadékot képezni, sokkal 
inkább összetartoznak. Valamivel nagyobb átjár-
hatóság jobb lenne. Más az, amikor az ember érzi, 
hogy milyen egy középiskola, hogy milyen a lég-
köre, hogy ott esetleg az amatőr csoportok meddig 
tudnak mozogni, milyen mozgásterük van. 

Egyébként nagyon szeretek tanítani, történel-
met tanítottam, majd filozófiát, mert közben elvé-
geztem azt is. Most már csak tánc-dráma modult 
viszek, amit negyedik osztályosoknak minden 
osztályban megcsinálunk a gimnáziumban, azért, 
hogy mikor végez, érezze, hogy humán gimnázi-
umba járt, ahol rámutattak néhány olyan területre 
is, amit az iskolai tananyag nem írt elő. 

T. M.: Mitől vagy te kicsit más, mint a többi tanár? Mi-
ért tanítasz másképpen − mert, gondolom, másképpen 
tanítasz, mint a többiek?
M. O.: Biztos, hogy másképpen tanítok. Ennek 
is vannak előnyei, hátrányai. Az előnye az, hogy 
sokáig voltam TIT előadó, és legkülönbözőbb he-
lyekre kellett elmennem. Hol egy munkásszállóra, 
hol egy egyetemi klubba. Teszem azt, mind a két 
helyen a milétoszi filozófusokról kellett beszélni. 
Így az ember megtanult azoknak az embereknek a 
nyelvén beszélni, akikhez szólt. Mind a két helyen 
lehetett bonyolult dolgokról bonyolultan, vagy bo-
nyolult dolgokról egyszerűen beszélni. Ez minden 
oktatáshoz nagyon jó előtanulmány. Biztos, hogy 
másképp oktatok egy kicsit, mert nem vagyok any-
nyira didaktikus, van hozzá szókincsem, jól tudok 
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fordulatokat használni, jobban érzem a hallgatósá-
gomat a középiskolában is. Ez biztos, hogy előny.

A hátrány meg az, amitől más vagyok. Bennem 
van egy más típusú gondolkodás: bizonyos iskolai 
keretek ellen az ember lázadozik, amit értelmetlen-
nek talál, vagy üres járatnak, ami pont az oktatástól, 
a gyerekektől veszi el az időt. De hát ebben már las-
san a kollegák utolérnek, mert most már annyi ilyen 
van, hogy úgymond már egy csapatot alkotunk. 
T. M.: Lázadókból van sok, vagy az értelmetlen felada-
tokból?
M. O.: Sok-sok értelmetlen pótcselekvést kell meg-
csinálni. Ezek a számítógépes táblázatok nem az 
én világom, de mindent kitöltünk. Talán most már 
egyre jobban érzi mindenki, hogy inkább az em-
berekre kellene koncentrálni, és most már az isko-
lában is nagy változások lesznek. A tanuló ifjúság 
egy része már kezd inkább veszélyessé válni, más 
része nagyon fásult, harmadrésze, akik meg ki-
válóak − azoknak a tehetséggondozására nincsen 
elég idő. Szóval én úgy gondolom, ez egy átmeneti 
időszak, és később majd mindenki rájön, hogy az 
emberekre jobban kellene koncentrálni. Legalábbis 
én ebben reménykedem. 
T. M.: Hogyan lehetne ezt megtenni? Mi kellene eh-
hez?
M. O.: Nem tudom. Ezekre nehéz válaszolni. A 
rendszerváltozáskor azt hittem, hogy felfogják, 
hogy tényleg a kiművelt emberfőkben van egy or-
szág minősége, hogy tényleg azokkal lehet jó mun-
kát végeztetni, azokkal lehet adót fizettetni, és így 
tovább.

Úgy gondoltam, hogy rájönnek arra, hogy ehhez 
egy középiskolában 18-20 embernek kellene len-
ni egy osztályban, hogy esetleg humánblokkokat 
képeznek, hogy esetleg reálblokkokat képeznek, 
ahol egyszerre próbálnak megközelíteni dolgokat. 
Egyszerre tanítani történelmet, filozófiát, kultúrát, 
stb. Mindez szinte az egyéni foglalkozás szintjén 
történne, mint egy vizsgafelkészítés.

Sajnos nem ez következett be, úgy gondolom, 
hogy ebben az oktatási rendszerben, ahol senkit 
nem lehet eltávolítani, akkor sem, ha zavarja a ta-
nítást, az órát, vagy rossz példát mutat a többiek-
nek, ebben, ezeken kellene változtatni. Kevesebb 
emberrel, minőségibb munkát kellene végezni. 

Ez megint azt feltételezi természetesen, hogy 
több oktatóra lenne szükség, ezzel szemben egyre 
kevesebb oktatót akarnak, egyre több emberhez. 
Szerintem ez ballépés, de a gazdasági dolgok erő-
sen beleszólnak a döntésekbe.

A másik, ami fontos az én meglátásomban, 
hogy nem kell mindenkinek gimnáziumot végez-

nie. Csak azoknak kellene gimnáziumot végezni-
ük, akik tovább lépnek főiskolára, egyetemre. A 
többieknek pedig jó szakmákat kellene tanulniuk, 
nagyon jó emberektől, akik a szakmai fogásokat 
átadják, mert rájuk is igen nagy szükség lenne. 
Nem kellene nekik olyan dolgokat végig hallgat-
niuk, amelyek őket nem érdeklik. Mert, így ez egy 
kínlódás. Az ember végül csak középszintet pró-
bál elérni, az alsókat megpróbálja felhúzni, sajnos 
a felsőket pedig lenyomni arra a szintre, ami nem 
tudom, hogy igazán alkotóképes értelmiséghez 
vezet-e. 

T. M.: Szép, gazdag munkásság áll mögötted. Mi az, 
amire igazán büszke vagy, mi az, ami Matyaczkó Olga 
nélkül nem jöhetett volna létre?
M. O.: Az első, az a kis klub, ami nagyon sokáig 
működött a Benczúr utcában, a Postás Művelődé-
si Központban, szinte önálló kis intézményként, a 
Pinceklub. Annak a nagyon érdekes programját pár 
évig én állítottam össze. Jöttek oda dzsesszisták is, 
akik később fellegváruknak kiáltották ki ezt az in-
tézményt. Úgy érzem, hogy abban elég erőteljesen 
benne voltam.

A Kassák klubban, bár nagyon szerettem az ot-
tani munkát, az nem volt igazán az én szellemi ter-
mékem, még akkor sem, ha utólag nagyon büszke 
vagyok az ott eltöltött időkre. Egy másik, furcsán 
idetartozó dolog, hogy amikor a Budapest Galé-
riában voltam kiállítási osztályvezető, akkor volt 
szerencsém Fajó Jánosnak segíteni a Józsefvárosi 
Galéria működtetésében, ami kicsit szintén több 
volt, mint egy átlagos munkaviszony. Úgy érzem, 
hogy az egy igazán szép munka volt.

Nehéz, mert olyan sok helyen nem dolgoztam az 
elmúlt évtizedek alatt, de az biztos, hogy itt az inté-
zetben ennyi idő alatt, táncreferensi munkakörben 
sikerült sok újat behozni. Ennek nagyon-nagyon 
örülök, és annak is, hogy nagyon sok területen, 
akármerre megyek, mindenhol vannak tanítványa-
im. A tanfolyamot tematikájában is megváltoztat-
tam, új dolgokat telepítettem.

T. M.: Komoly szereped volt abban is, hogy 2000-ben, 
amikor a Tánc évét ünnepeltük, létrejöhetett „A tánc a 
képzőművészetben” kiállítás. 
M. O.: Igen kiállítást is csináltunk, amit kellene 
most is. Nagyon szép kiállítás volt, képzőművészet 
és tánc viszonylata, tehát voltak szobrok, festmé-
nyek, grafikák. Bizony ezt meg lehetne ismételni. 
Nagyon irigylem a fotósokat, akiknél az egyik fő 
téma a tánc, hiszen a mozdulatot, annak is a legki-
sebb részét akarják megörökíteni, ezt a különleges-
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séget. Ezt még egyszer el lehetne játszani, mert a 
képzőművészek is szeretik a táncot.
T. M.: Máris a  terveknél vagyunk. Egy ilyen kiállítás az 
egyik, és hogyan tovább?
M. O.: Részben megváltozott az intézmény, sok-
kal több az MMIKL-ben az olyan típusú munka, 
ami az összes dolgozótól nagy összefogást kíván. 
A nagyobb projekteknek létrehozására és megva-
lósítására gondolok. Ezek nem kevés energiát igé-
nyelnek.

Másrészt úgy érzem, hogy továbbképzésekre, 
oktatásra, tehát a szakmai munkára most is szük-
ség van.

Egy teljesen új dolog, ami idáig nem volt, a vir-
tuális munka, információt kérnek tőlünk: szak-
emberek nevét, címét, ha valamit meg akarnak 
valósítani, tanácsot kérnek. Az, hogy az ember a 
régi tanítványaival is napi szakmai kapcsolatban 
van, ez nagyon sokat jelent. Én nem is idegen-
kedtem ettől, annak ellenére, hogy nem vagyok 
már annyira fiatal. Az első naptól kezdve nagyon 
élveztem ezt. Azt, hogy nagyon gyorsan rövid-
re lehet zárni mindent, vannak ötletek, amik 
felmerülnek. Van weblapunk is (www.mmikl-
modern.atv.hu ), amit a modern tánc tanfolyam-
okhoz működtetünk, szakmai cikkeket teszünk 
fel, olyan videókat, amit fel tudnak használni a 
You Tube-ról, és még sok hasznos információt. 
A kapcsolattartás a szakemberekkel és a megyei 
munkatársakkal ily módon sokkal egyszerűbbé 
vált. Most például a Reneszánsz év alatt is láttuk, 
hogy mennyire jól fel lehetett használni az inter-
netes kapcsolatot. Ez egy érdekes dolog, amit to-
vábbra is fejleszteni kell. 

T. M.: Van e olyan, amit nem kérdeztem tőled, ám szíve-
sen beszélnél róla?
M. O.: Talán az iskolai részhez, hogy van az iskolá-
ban egy dráma szakkör is, ami tíz éve működik, és 
szintén a kulturális munkát segíti elő. 

Mindenféle szakkörbe mennek már a gyerekek 
− a karatétól a számítógépes tanfolyamon keresz-
tül, mindenbe −, de közben megszűnnek a klasszi-
kus iskolai közösségek. 

Nagyon örülök, hogy a dráma szakkörrel vala-
mit sikerül megmenteni, darabokat lehet előadni, 
a gyerekek megismerkednek a klasszikusokkal, ez 
egy nagyon fontos dolog. Borzasztóan sok energiát 
kíván és hát néha az ember nagyon el is keseredik, 
mert ma már egész egyszerűen megteszi azt egy 
gyerek, hogy azt mondja, hogy eljön, és mégsem 
jön el a próbára. Tehát egy kicsit keményebben 
mennek már a dolgok. De úgy érzem, hogy még 

kellően tudok egyensúlyt tartani, és ezt a munkát 
nagyon szeretem. 

T. M.: Akkor marad a tanítás is?
M. O.: Nem vagyok benne biztos, miután most már 
évről évre egyre csökkentettem ennek mennyiségét, 
ezt még nem döntöttem el. Lehet, hogy marad, le-
het, hogy nem, nem tudom. Egy biztos, hogy a tánc-
dráma óráknak nagy hasznuk van. Néha hívok 
egy-egy barát tánctanárt, aki csekély óradíj fejében 
felvállalja, hogy megtanít a gyerekeknek egy-egy 
táncot. Az egyik órán egy reneszánsz bevonulós 
táncot, a másik órán egy salsát, tehát van egy kis 
tánctanítás is. De a legfontosabb az, hogy a gyere-
kek megismerik a táncstílusokat, tudnak különbsé-
get tenni a különböző táncműfajok között, tudják 
majd, hogy mi a különbség a musical és az operett 
között, a dráma, a tragédia, a groteszk és a klasszi-
kus dráma között. Tehát az cél, hogy a kultúrában 
el tudjanak igazodni.  

Egyébként a többség nem jár színházba, moziba, 
lassan csak szórakozóhelyekre, nem néznek olyan 
filmeket, amiket mi megnéztünk, szinte sehonnan 
nem kapnak már kulturális információt. 

A tananyagot akarják megemészteni, bekerülni 
egy egyetemre vagy főiskolára, de azon kívül szin-
te semmit. A tánc-dráma modul elvégzésével azon-
ban el tud igazodni a táncos műfajok és a színházi 
műfajok között. 

T. M.: Gyakorlatilag újra ott vagyunk, hogy a népműve-
lésre, a népművelőkre igen nagy szükség van.
M. O.: Igen, pontosan. Nálam ez eléggé elszakítha-
tatlan egységben van: az oktatás és a népművelés. 

T. M.: Akkor ehhez a munkához kívánok Neked sok si-
kert, örömet és jó egészséget. Köszönöm a beszélgetést.
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Pedagógus a kultúra horizontján
Vannak olyan életutak, amelyek évtizedeken át ha-
tást gyakorolnak környezetükre. Ök térben és idő-
ben egyaránt ott vannak, ahol feladatuk van, ahol 
tenni kell hivatásból vagy éppen csak ügyszeretet-
ből. Ők azok, akik a szakma és a köz életének élenjá-
rói, szellemi ébrentartói és folytonos ösztönzői, tevé-
keny résztvevői. Ma már talán gyérülő társaságnak 
is nevezhetjük öket, de még itt vannak közöttünk. 

Itt van közöttünk Tungli Gyula tanár úr is, aki 
Pápán, de a tágabb térben, Veszprém megyében, 
sőt, hazánkban és külföldön is ismert személyi-
ség. Középiskolai tanár, majd főiskolai docens volt, 
Nyitrán nyelvi lektor, nyelvkutató, honismereti, 
művelődéstörténeti szakember, s nem kevésbé: 
szakcikkeket, tanulmányokat, köteteket író és szer-
kesztő pedagógus. 

Időben is hosszú volt a megtett út szülőfalujá-
tól, Izsáktól a tanári pályáján át a szakmai hírnévig. 
Magyar és történelem szakos tanárként egyetemi 
doktori címmel indult el a tudományos-szakmai 
pályán. Neve, személyisége összeforrott a nyelvtu-
dománnyal, a művelődés- és helytörténettel. Sok-
oldalú egyéniség, akit nem csak a feladatok talál-
tak meg, hanem ő maga is kereste azokat a fontos, 
mások számára is segítséget adó, személyeket és 

közösségeket gazdagító teendőket, amelyek for-
rásvilága a pedagógia volt. 

Hetvenöt év már bő életkor ahhoz, hogy az élet-
út, a több, mint fél évszázados munkásság mélta-
tása ne elhamarkodott legyen. Comeniusi periodi-
zációval is meghatározhatnánk kedves barátunk 
munkásságának a szakaszait: a kezdő tanárságra 
hogyan épültek rá az alkotó évtizedek alatti, ér-
demmé nemesült tettei. 

Különös tehetsége volt és van a magyar nyelv, 
a hazai művelődéstörténet kutatásában, könyvek, 
tanulmányok írásában, szerkesztésében. Élmény-
anyagai egyrészt szülőföldje környékéhez, a Keme-
nesaljához, tanult tudásvilága a tudományokhoz, a 
tanításhoz, tanítványaihoz, a vele munkálkodók-
hoz köti. Számára a közösségi létforma és az el-
mélyült egyéni munka, a személyes individualitás 
harmóniája olyan keret, amely élete tér- és idődi-
menzióját egyesíti. 

A közösség elbirtoklása, az ebbe történő beépülés, 
a saját arculatunk megjelenítése nem csak a személyes 
pszichikai erőről és képességről tanúskodó tett, ha-
nem tudati művelet is, amelyek által leszünk otthon 
embertársaink között. Ő mindenütt otthon tudott len-
ni: középiskolai és főiskola tanítványai között, a hon-
ismereti szakkörösök körében, pedagógus kollégái, a 
honismeret-, a művelődés- és iskolatörténet-kutatók 
társaságában is. Tanárként, elhivatott kutatóként ve-
hetett részt hazai és külföldi konferenciákon, s számos 
alkalommal előadóként. Ott, ahol a tudományok for-
rásai vannak, Tungli Gyulának helye volt, s ott is, ahol 
a tudományok terjesztése volt a feladat.

Személyében Pápa és Veszprém megye (s más 
vidékek is) azt az elhivatott embert köszönthetik, 
aki nem kitűnni, hanem alkotni akart. S ha mások 
– akiknek tiszte az ilyen is -, észreveszik a tehet-
séggel, szorgalommal munkálkodót, s ha néhány 
pillanatra meg is állítják az elismerés egy-egy jelé-
vel, Tungli Gyulánál ezek mindig újabb ösztönzést 
jelentettek a még elmélyültebb és tudatosabb mun-
kához, a még többet tenni akarásához.

Pályatársai, az őt ismerők mindig felfigyelnek 
egy-egy újabb ilyen elismerésére, mert ezek hoza-
dékai az újabb szellemi alkotások, a közös munka 
élményt adó új alkalmai, a jóízű beszélgetések – ez 
utóbbiak akár egy jó pohárnyi sági bor mellett.

Tungli Gyula közelmúltbeli újabb kitüntetése – 
minisztériumi elismerése –, nem csak neki adhat 
újabb késztetést az alkotómunkához, hanem mind-
azoknak is, akik ott vannak pályája ívén közelebb 
vagy távolabb, de mindig vele. De azért, most, a 
gratuláció csak neki szóljon!

Tölgyesi József 

Tungli Gyula
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A második erdélyi írónemzedék
A két világháború közötti kisebbségi lét első évti-
zedének legnagyobb tanulsága az volt, hogy kisebb-
ségi helyzetben többségi tudattal élni nem lehet. 
Ennek a felismerésnek a logikus következménye a 
szigorú múltkritika (miért jutott kisebbségi helyzet-
be az erdélyi magyarság?) és a tudatos jövőépítés 
követelményrendszerének a felállítása; olyan élet-
stratégia kialakítása, mely egyaránt kedvez mind az 
önvédelemnek, mind az önszerveződésnek. A máso-
dik erdélyi írónemzedékhez tartozó Bözödi György 
máig legnevezetesebb könyve, a huszonkét évesen 
írt Székely bánja mindkét kívánalomnak eleget tesz; 
arra a felismerésre épül, hogy a jövő érdekében vál-
lalni kell a hamis utópiák lebontását, másrészt tuda-
tosítani kell egy szervezettebb gazdasági és szellemi 
élet megteremtésének módjait és lehetőségeit.  

Bözödi születésének 95. évfordulóján a szép-
írót, a szociográfust, a történészt idéztük egy kis 
konferencián a jövő évben másfél századát „töltő” 
Erdélyi Múzeum-Egyesület patinás székházában, 
a kolozsvári Rhédey házban. Kiderült, hogy leg-
markánsabban szociográfusként él a köztudat. A 
hetven évvel ezelőtt megjelent Székely bánja című 
munkája öt kiadás után is állandó hiánycikk. 

Érdemes eltöprengeni: mi ennek a magyarázata? 
Azon is, hogy a második világháború után miért 
nem sikerült kiteljesítenie életművét. Nehéz dolga 
lesz Bözödi reménybeli monográfusának, amidőn 
munkájának Bözödi és a román Gulág című feje-
zetéhez kíván majd adatokat gyűjteni. Mert hiába 
próbálták őt kálváriás sorsáról faggatni annak ide-
jén, 1945 utáni lelki sérüléseiről még Sütő András-
nak sem beszélt. „Mélységes mély volt, és senkivel 
meg nem osztható magányban sajgott Gyurka lelki 
sérülése – jegyezte fel 2003-ban Sütő. – Tündökle-
tes indulása után oly váratlan brutalitással teperte 
le őt a »felszabadulás«, hogy harmincöt éves korá-
ban az életmű torzóban maradt, alkotókedve és le-
hetősége darabokra törött. Minden, amit a börtön-
évek után írt, alkotott, levéltárakban kutatott, csak 
keserves kísérlet volt, hogy visszataláljon hajdani 
önmagához, hogy tudós álmait, regényírói terveit 
megvalósítsa.”1 

      
A két világháború között otthonirodalmat (Mol-

ter Károly telitalálat-értékű kifejezése) teremtő kor-
társaihoz, Balázs Ferenchez és Tamási Áronhoz ha-
sonlóan Bözödi György is azt a helyet, azt a világot 
írja le, amelyik létezésének értelmet ad, amelynek 
jövőjéért írástudói felelősséget érez. Azokat a szá-

1 Sütő András: „Álmodban feladnám a szemüvegedet…” 
Hitel, 2003. 6. 6–13.

lakat keresi, amelyek összekötik a létének értelmet 
adó világot a történelemmel, a nemzeti léttel, az 
emberiséggel. Éppen ezért megkülönböztetett je-
lentősége van annak, hogy miként készült fel műve 
megírására; illetve annak, hogy a felismert igazság 
kimondásához miként találta meg a nélkülözhetet-
len történelmi távlatot és az életsugárzó napi ben-
sőségességet.

Ha így vizsgálódunk, menten kiderül, hogy 
például a történelemmel társbérletben élő Bözödi 
Györgyre nagy hatással volt Bölöni Farkas Sándor, 
aki száz esztendővel korábban felfedezte az ame-
rikai demokráciát, és akinek Észak-amerikai uta-
zás című kötetét a huszadik századi szociográfiai 
írások „ősapjának” tekinti. A másik útitársa Orbán 
Balázs, aki maga is Bölöni Farkas könyvéből tanul-
ta „az öntudatos hazaszeretetet s a szabadság imá-
dását”. Harmadikként Balázs Ferencet említi, aki 
1929-ben „szociográfia-szerű képet nyújtott szinte a 
kerek világ feléről, új meglátásokkal, új eszmékkel 
gazdagítva addigi képünket a világról”, és akinek 
mészkői kísérleti telepe, az egész Aranyosszéket 
átfogó társadalomreformeri munkássága ösztön-
zőleg hatott a Székelyföld felfedezésére. Hatott rá 
továbbá – az Erdélyi Fiatalok közvetítésével – bu-
karesti Dimitrie Gusti professzor monografikus 
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szociológiai iskolája. Társadalomfeltáró érdeklő-
dését növelte a magyarországi szociográfia egyre 
erőteljesebb hullámverése.

A kolozsvári román egyetemen jogot, történel-
met, irodalomtörténetet hallgat; két évig teológus 
(bevallása szerint azért, hogy a székely szomba-
tosok – szülőfaluja, Bözödújfalu zsidó vallású 
székely-magyarjainak történetét – megérthesse. 
„A teológiára is azért mentem – fejtette ki élete 
végén Gálfalvi Györgynek –, mert belebolondul-
tam a szombatosok históriájába, s azt hittem, hogy 
ott kedvemre búvárkodhatom. A Székely bánjában 
jól kimutatható, hogy a történelmi fejezeteket na-
gyobb erudícióval írtam.”2) Bölcsészeti és teológi-
ai tanulmányai mellett 1932-től újságírói munkát 
végez (előbb a Keleti Újság, majd az Ellenzék 
munkatársa); az Ellenzék és a Korunk 1935-től 
megjelenteti székelyföldi riportsorozatát; erről az 
időszakról vallja: „Termékenyítő légkörben éltem. 
Éjszakába, sőt reggelig nyúló beszélgetéseink ér-
lelték ki a tervet, amelynek első megnyilvánulásai 
hírlapi riportok voltak, helyszíni jelentések a mu-
landóság veszélyével, de a maradandóság csírái-
val magukban.”3 Négy évig gyalog és szekéren 
járta a falvakat, egy nyáron át pedig kerékpáron; 
Megtörtént, hogy a csendőrség őrizetbe vette, 
mert kíváncsiak voltak arra, hogy útjai során mifé-
le jegyzeteket készítget (lásd A Kisküküllő völgye 
című fejezetet). A felkészülés lényeges mozzanata 
a Székely emberek – zsidó istenek című 1935-ben 
megjelent tanulmánya,4 ugyanis ennek a megírása 
során ismeri fel a Székely bánja alapkoncepcióját: 
a székelységről hamis tudat él, sőt maga a székely-
ség sincs tudatában a saját valóságos történelmé-
nek. Ezért az újságíróként végzett helyszíni megfi-
gyeléseit történelmi oknyomozással egészíti ki. A 
székely szombatosokról írt tanulmány joggal te-
kinthető a Székely bánja közvetlen előzményének, 
azonban arról sem feledkezhetünk meg: Bözödi 
nem csupán ebben a műfajban szerzett addigra 
jártasságot; költőként és elbeszélőként is jelen volt 
az irodalmi lapok hasábjain, sőt elkészült három 
regény kéziratával, amelyek azután láttak napvi-
lágot, hogy 1938-as műve ráirányította a figyelmet 
az író személyiségére;

Nem „kezdő műfaj” tehát Bözödi pályáján a 
szociográfia: több műfajban kipróbált írástapasz-
talattal rendelkezett már, amikor úgy érezte, hogy 

2 Gálfalvi György: Bözödi György galibái. I. h.
3 Bözödi György: A Székely bánja forrásánál. I. h.
4 Újabb kiadását lásd in B. Gy.: Földre írt történelem. 
Válogatott írások – Nagy Pál gondozásában. Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. 5–38.

felismerései „azonnali” összegezéséhez épp ezt 
érezte a legalkalmasabbnak; mindez jól érzékelhe-
tő a sorok között vibráló lírai hevületből, a hangu-
latteremtő erő jelenlétéből; az már valószínűleg „a 
történelmi idő” sürgetésének tudható be, hogy az 
írónak nem volt kellő „türelmi ideje” – az egyéb-
ként két kötetesre tervezett – mű arányos szerkeze-
tének a kialakításához. 

A Székely bánja kéziratának az elolvasása után 
Kovács László, az Erdélyi Szépmíves Céh lektora 
jóindulatúan azt tanácsolja: a szerző érdekében tíz 
évig zárolják a kéziratot, sőt a fiók kulcsát is adja át 
neki. Mire az Erdély felfedezése igézetében élő fi-
atal írótársak (tizenheten) úgy döntenek: a könyv-
nek haladéktalanul meg kell jelennie. És saját költ-
ségükön napvilágra segítik a művet.5 Mely valóban 
nem hibátlan alkotás, szerkezeti fogyatékosságai 
közismertek, de megszületése pillanatában kellett 
nyomdába adni, mert – és ez is a szociográfia mű-
faji sajátosságai közé tartozik – „a mondanivalója 
fontosabb, mint a formája”.

Amit az is igazol, hogy a könyv későbbi kiadá-
sai során Bözödinek alkalma nyílt (részben) pótol-
ni művének – a korabeli szigorú kritika jelezte és 
általa is érzékelt – hiányosságait. Ám ettől alkotása 
lényegében nem vált teljesebbé. Szemléleti okok-
ból. Azon nem akart és nem is tudott kedvezőbb 
történelmi körülmények között, a negyvenes évek 
elején sem változtatni. Sőt, többségi helyzetben ér-
zékelte igazán, hogy művére nagyobb szükség van, 
mint megírása idején. Hogy mi történt volna akkor, 
ha 1938-ban hallgat a „jó szóra”? Történelmietlen a 
kérdésfelvetés, de mégsem árt elgondolkozni raj-
ta. Tíz esztendő múltán ki sem nyithatta volna a 
kéziratot rejtő fiók zárját. A második világháború 
után ugyanis mindvégig – egészen a haláláig – az 
orwelli szellemőrök felügyelete alatt állt: mikor el-
hurcoltan, mikor szabadlábon.6

Behatóbb tipológiai vizsgálódás során kiderül, 
hogy a szerkezeti arányok és a műfaji rendezőel-
vek érvényesülése teszi sajátossá a szociográfia 
erdélyi változatait. Mindhárom szerző a megisme-
rés kisebbségi keresztútjain szerzi mű-konstituáló 
alapélményeit; a szépírói/esztétikai és a tudomá-
nyos igényszint mindenikben kimutatható, de 
más-más arányban jelentkezik; a szavak és tettek 
azonossága, a példázatok szerepe, a líraiság és 
vallomásosság ugyancsak meghatározó jellemzője 
e műveknek; de még az írói fantázia is szerephez 

5 Bözödi György: A Székely bánja forrásánál. Korunk, 
1967. 9. 1197–1200.
6 Vö. Gálfalvi György: Bözödi György galibái. Látó, 1990. 
2. 127–133.
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jut a valóságértelmezésben: a leginkább Tamásinál, 
némiképp Balázs Ferencnél.

Bözödinél a legerőteljesebb a mű tudományos 
színezete. Nem véletlen, hogy a kortársak egy ré-
sze tudományos vidékmonográfiának vélte. Nem-
csak a történelmi rész kidolgozásához végzett 
önálló kutatásokat, a bejárt települések leírásakor 
is megpróbál tudományos (településtörténeti, 
demográfiai, mentalitástörténeti, gazdasági stb.) 
szempontokat érvényesíteni. Mindez a Székely 
bánja szerkezetét is alapvetően meghatározza: a je-
len kérdéseit sűrítetten bemutató drámai expozíció 
után következik a történelmi oknyomozás, majd a 
jövőteremtő küzdelem érzékeltetése.

Egy Balázs Ferenc-megszállottságú unitárius lel-
kész kálváriáját ismeri meg 1932-ben Bözödi, az ő 
hétéves históriájából bomlik ki aztán az egész szé-
kelységé – „a balladák komor fenségével” (Balogh 
Edgár). (Lukács Sándor Balázs Ferenccel egy idő-
ben került ki Angliába, majd Amerikába. Lőrinczi 
Lászlóval triászban ott alakították ki mindhárman 
erdélyi életépítő elképzeléseiket.) Az expozíciót kö-
vető „félkönyvnyi fejezet”, az Elfelejtett történelem 
– találóan írja Csapody Miklós 1986-ban megjelent 
elemzésében – a kötet legmozgalmasabban és leg-
jobban megírt része. „A székelység valódi történe-
tét logikus okfejtés és összeszedett argumentáció 
kíséri, melyet mint az árnyék követ a »bűnös utó-
pia« felmagzásának kísérteties históriája. Tűzvész, 
háborúk, vér, felekezeti széthúzás, a jog félresöpré-
se, felkelések és bukások. [...] A népi tömegeknek 
ez a leromlása 1867 után felgyorsult, az arányosítás 
(a közös földek felosztása) és a tagosítás ((a birto-
kok egységesítése) csak erősítette a folyamatot. A 
bontakozó kapitalizmus pénzügyi fellendülés he-
lyett a lelkiismeretlen magyar bankpolitika »ered-
ményeit« hozta.”7 A kötet második fele a személyes 
tapasztalatok rögzítése. Jellegénél fogva másnemű, 
mint a históriai fejezet. Tájrajz és állapotrajz köve-
ti egymást a „felemelkedés szigeteinek” keresése 
közben. Sokszor elnagyoltan, vázlatszerűen. Az 
egyenetlenség és az esetlegesség feltűnő jegyeit 
Csapody az újságírói munkából eredezteti, más-
részt – a kötet egészére is vonatkoztva – Bözödi 
történelemszemléletének egyoldalúságával ma-
gyarázza. Csak megerősíteni tudja Venczel József 
és Jancsó Béla kortársi megállapításait: hiányzik 
„a székelyföldi hétköznapok otthonos – nem idilli, 
de békés – világa, láthatatlan marad a nyugalmas 
időkben alkotó, kultúrateremtő székelység”. A fe-
udális rend korlátainak és megtorlásainak az elő-

7 Csapody Miklós: Bözödi és a Székely bánja. Életünk, 
1986. 9–10. 889–898.

térbe helyezésével, a gazdasági viszonyok sokszor 
fárasztó bemutatásával (arányosítás, tagosítás) 
óhatatlanul aránytalanná válik a történelmi tabló 
is, ami ebben a formájában csak növeli az olvasó 
hiányérzetét: miként volt lehetséges az, hogy annyi 
vérveszteség és történelmi igazságtalanság ellenére 
(amihez még jócskán hozzáadódott az önpusztítás 
– a kötet második felében lajstromozott – megany-
nyi kártétele: gyermekhalandóság, egyke, szifilisz, 
öngyilkosság, kivándorlás, hit- és nemzetelhagyás, 
oktalan virtuskodás stb.) a székelység mégis meg-
maradhatott? Bözödi nyilvánvalóan nem érzékelte 
kellőképpen – és erre hívta fel a figyelmet 1986-os 
elemzésében Csapody Miklós is –, hogy „e közös-
ségek nem csupán minduntalan alávetettek, hanem 
még ebbéli állapotukban is szigorú és emberséges 
erkölcsi rend, etikai erkölcsi normák szerint ren-
dezték be és szabályozták tagjaik életét, amint erről 
a fennmaradt faluközösségi határozatok, a rendtar-
tó székely falu írásos emlékei tanúskodnak”.8  

A szókimondás bátorsága leginkább Bözödi 
művét jellemzi. A Székely bánja írója „bátran utat 
vágott kisebbségi népéletünk gátlástalan elemzése 
s így igazi és őszinte nemzeti önismeretünk felé” 
– szögezte le nyomban a kötet megjelenése után 
Balogh Edgár (a kiadást elősegítő nemzedéktársak 
egyike) a nagypéldányszámú Brassói Lapok 1938. 
június 20-i számában.9 A Keleti Újságban Mikó 
Imre is kiemelte a szerző lelkiismeret-ébresztő bá-
torságát, és „szép emberi cselekedetnek” nevezte 
Bözödi munkáját.10 Jancsó Béla ugyancsak „példa-
mutató tett”-ként értékelte az Erdélyi Fiatalok ha-
sábjain (1938. 2. 7–10.) a „helyesebb önismeretünk 
felé” utat törő vállalkozást. (Azzal együtt, hogy – a 
szociológus Mikóhoz és Venczelhez hasonlóan – jól 
látta a könyv számtalan fogyatékosságát.) A kötet 
bővített újrakiadásához írt előszavában Bözödi 
1939 őszén egy mondat erejéig kitér az elutasító 
bírálatokra – Akadtak néhányan, akiknek fájt a fel-
tárt igazság és a könyv megjelenése után is min-
den buzgalmukkal azon voltak, hogy elgáncsolják 
szélesebb körben való terjedését, nehogy közvé-
leményt formáló tényezővé váljék. –, hogy újólag 
leszögezhesse alapállását: Ha nagy tévedéseket és 
mulasztásokat kellett megállapítanom a múltban, 
ezt nem kevés fájdalommal tettem, mert érzem, 
kisebbségi helyzetünk fokozott felelősséget és fo-
8 Uő: uo.
9 Balogh Edgár: Bözödi György könyve a székelységről. Bras-
sói Lapok, 1938. június 20. Kötetben in B. E.: Mesterek és 
kortársak. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 456–458.
10 Mikó Imre: Székely bánja. Keleti Újság, 1938. július 31. 
Kötetben in: Akik előttem jártak. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1976. 64–67.
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kozott körültekintést követel meg az írótól a letűnt 
idők bírálatánál. De az igazság és a jövő érdekében 
vállalnom kellett a küzdelem súlyát, nehézségeit és 
veszedelmét. 

Közismert irodalomtörténeti tény, hogy Balázs 
Ferenc és Bözödi élete végéig verseket is írt, pá-
lyakezdése idején pedig Tamási is kipróbálta tol-
la erejét ebben a műfajban (igaz, kevesen tudják 
már, hogy – kellő írói önismeret híján – publikálta 
is azokat). Vizsgálódásunk szempontjából viszont 
az a leglényegesebb, hogy A rög alatt a halál előtti 
évek „vallomáskényszerében” született: a megér-
tés és a szeretet benső napja ragyogja át az egész 
művet. Bözödi pedig tudatosan visszafogta „lírai 
énjének” erényeit, jóllehet azt vallotta. hogy szoci-
ográfiát nem lehet csak tudományos eszközökkel, 
hiteles tények felsorakoztatásával írni – költői meg-
szállottság, lírai hevület is kell hozzá. Csakhogy 
idegenkedett az előtte járó írónemzedék irodalom-
felfogásától: sokallta a székely világ ábrázolásá-
ban túltengő líraiságot; a tárgyilagosság, a hiteles 
valóságkép megjelenítése volt az eszményképe.11 
Ennek a felfogásnak tudható be, hogy míg a lírai 
szemlélet teszi lélekbe markolóvá Tamási és Balázs 
Ferenc művét, a Bözödiét a történelmi balladák-
ra emlékeztető tragikus látásmód öleli egységbe. 
11  Vö. Bözödi György: Népiség az erdélyi irodalomban. In: 
B. Gy.: Földre írt történelem. Pallas-Akadémia Könyvki-
adó, Csíkszereda. 1998. 112–121.

Amint azt a Székely bánja megjelenése után Balogh 
Edgár is érzékelte: „A társadalomrajz részletein ke-
resztül egységes drámai szerkezet bontakozik ki a 
költői alkotás komor fenségével.”12  

Mindhárom erdélyi szociográfiának – utaltunk 
rá elemzéseink során – központi értékkategóriája 
az élet. „Csodával határos – tűnődik Mikó Imre 
1938-ban a Székely bánjáról írt feljegyzéseiben13 –, 
hogy ez az annyi viszontagságon átment nép a mai 
napig is fent tudott maradni...” Tizenegy székely 
felkelés történelmi freskója önmagában is elegen-
dő lehetett volna e felismeréshez, ám a Bözödi-
könyvben ez csak a kezdet; hozzáadódik az idegen 
érdekekért hozott sok-sok értelmetlen véráldo-
zat, az éhínség és a járványbetegségek pusztítá-
sa, a tömeges kivándorlás (a Kárpátokon túlra és 
Amerikába) okozta vérveszteség, az önsorsrontás 
(alkoholizmus, bicskázás, egykézés, hitelhagyás, 
identitásváltás stb.) és az erkölcsi züllés megannyi 
jóvátehetetlen bűne. 

Ha Bözödi élne, alighanem így dedikálná bará-
tainak műve újabb kiadását: „Hetven és múltán – 
szimultán.”

Cseke Péter
12 Balogh Edgár: Bözödi Györgyről eddig és ezentúl. In: B. 
E.: Mesterek és kortársak. Kritrerion Könyvkiadó, Buka-
rest, 1974. 456–468.
13 Mikó Imre: I. m. 
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Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlová kiai 
ellenzéki politikában1

Hozzászoktunk, hogy egy-egy korszakról a fordí-
tott irányból szerkesszük meg a retrospektív képet, 
talán azért, mert azt gondoljuk, hogy a végkifejlet 
a legfontosabb: a következmény, amely visszame-
nőleg értelmet ad az adatoknak. Jobb lenne pedig 
a kutatást és az értelmezést az elejétől kezdeni: 
tagadhatatlan, hogy mindennek van – sokszor 
logikus, nem egyszer determinisztikusnak tűnő – 
előzménye, mégis igaz az, hogy a történeti helyze-
teknek – legalábbis történésük pillanatában – leg-
kevesebb két kimenetük van. A két világháború 
közötti csehszlovákiai magyar kisebbségtörténet 
kutatásában a politikatörténetet gyakran a har-
mincas évektől eredeztetjük – tehát az okozatból 
magyarázzuk az okokat. Ez az egyik szempont, 
amiért Petrogalli Oszkár életútjának bemutatását 
választottam írásom tárgyául, aki 1925 elején meg-
halt ugyan, tehát csak az első hét év küzdelmeiben 
vett részt, de akkoriban a felföldi magyar politiku-
sok közül ő volt az egyetlen igazi integráló szemé-
lyiség. A másik: mint már többször is mondtam és 
írtam: a két világháború közötti korszak szereplői 
a századfordulón, sokan közülük a századelő po-
litikai küzdelmeiben szocializálódtak; s pályájuk 
akár csak vázlatos áttekintése is cáfolja azt a ké-
pet, amit a cseh-magyar politikai szembenállásról 
a cseh ideológiatörténeti toposzok mechanikus 
átvételével magunk is ápolunk. Ennek archetípu-
sai pedig a demokratikus, illetve liberális (ezek a 
leegyszerűsített történelemképben gyakran szi-
nonimákként szerepelnek), modernizációra kész, 
szociálisan érzékeny cseh – s a vele szemben álló 
arisztokratikus-dzsentris-klerikális, elnyomó, feu-
dális magyar közéleti szereplő. Ezek a közhelyek 
olyannyira átmentek a köztudatba, hogy nem is 
szorulnak igazolásra – jóllehet a szakmai kritikát 
nem állnák ki. Én magam több, e korszakban te-
vékenykedő szlovákiai magyar politikusról írtam 
már kisebb-nagyobb portrét, de a népelnyomó so-
viniszta úri osztály megtestesítőjét eddig sehol sem 
találtam a meghatározó politikai személyiségek 
között. A magyar kisebbségi politika történetének 
első szakaszában jelen van viszont a Jászi Oszkár 
által fémjelzett polgári radikalizmus markáns vál-
tozata,2 a konzervatív, illetve konzervatív-liberális, 
1 A tanulmány első változata előadásként hangzott el 
2007. augusztus 31-én Marosvásárhelyen, a Kisebbségi 
életpályák című konferencián.
2 Filep Tamás Gusztáv: Maléter István és a balítéletek. 
In  uő: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, 
tanulmányok az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar 
kultúráról. Ister, Budapest, 2003. 25–118. p.

keresztényszocialista elemekkel szervesülő náciel-
lenes alkotmányvédelem,3 a munkásmozgalom né-
met klasszikusain nevelődött szociáldemokrácia4  
és így tovább. Petrogalli Oszkár a századelő ma-
gyar függetlenségi – egy csonka parlamenti ciklust 
leszámítva ellenzéki – politizálásának markáns 
alakja. Nem tartozott a radikális szárnyhoz, leg-
alábbis a függetlenségi párt szakadása után nem 
Justh Gyula pártjához csatlakozott, melyből végül 
a Károlyi Mihályé is elágazott, hanem Kossuth Fe-
rencéhez.

Petrogalli munkásságáról nem született rész-
letes összefoglaló tanulmány. A második világ-
háború után ritkán emlegették, politikai nézeteit 
nem fejtegették, írásait nem elemezték. Életútjának 
rekonstruálásához fölhasználtam politikai cikke-
it, írásait, az egyik országgyűlési almanachot, a 
magyar ellenzéki lapokban, így a Prágai Magyar 
Hírlapban 1925 februárjában közölt emlékszöve-

3 Filep Tamás Gusztáv: A jog hatalma – a hatalom joga. 
Szüllő Gézáról. In uő: A humanista voksa. Írások a csehszlo-
vákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918–1945. 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2007. 278–289. p.
4 Filep Tamás Gusztáv: A szociáldemokrata alternatíva 
Surányi Lajos röpirataiban. In uő: A humanista voksa... I. m., 
56–64. p.
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geket és főként unokaöccsének és munkatársának, 
Bothár Sándornak 1925. március 10-étől ugyaneb-
ben a napilapban folytatásokban közölt, Vissza-
emlékezéseim Petrogalli Oszkárra című írását. Már 
ennek első mondatában szerepel, hogy Petrogalli 
„a szlovenszkói és ruszinszkói magyarság vezére” 
volt,5 s e szerepét hallgatólagosan és önként min-
denki elismerte. Az életrajzi adatok vonatkozásá-
ban ez volt fő forrásom, passzusaira csak akkor 
hivatkozom külön, ha idézem őket. Használtam 
továbbá Forgách Géza másfél évtizeddel később 
írt, a Felvidéki mártírok és hősök aranykönyvében meg-
jelent vázlatos, de nyilvánvalóan ideológiaképző 
céllal született Petrogalli-portréját; írója a politikus 
magatartását tartotta követendő mintának az első 
bécsi döntés után Magyarországra visszakerült ki-
sebbségi töredéktársadalom számára. 

Petrogalli apai ágon olasz, Görz történetével 
összefonódó múltú nemesi családból származott, 
apai nagyapja Petrogalli József kincstári bányata-
nácsos volt, az anyai, Hulley Dániel elszegényedett 
Turóc megyei nemesi család sarja, bőrgyára volt 
Besztercebányán, s bár csak szlovákul és németül 
beszélt, fejlett magyar öntudattal bírt, amit a vá-
rosi kaszinó elnökeként is érvényesített. Petrogalli 
Oszkár 1874. október 4-én született Aradon, az 
elemi iskolát is ott végezte, gimnáziumba viszont 
már Trencsénben járt – ahová édesapját, Petrogalli 
Artúr főgimnáziumi tanárt állítólag függetlensé-
gi párti magatartása miatt helyezték át.6 A nagy-
szülők mindkét ágon besztercebányaiak voltak, a 
szünidőket a Petrogalli és a Bothár család új gene-
rációja együtt töltötte itt, egy-egy szomszéd gyerek 
bevonásával meglehetősen vásott társaságot al-
kotva, amelyből utóbb megalapították a „Beszter-
cebányai magániskolát”. Ennek Petrogalli Oszkár 
lett az „igazgatója”; szervező- és irányító képessé-
ge Bothár szerint már itt megmutatkozott. Gyer-
mekkorában is „zoon politikon” volt; elsős gim-
nazistaként a függetlenségi és 48-as párt híveként 
számon tartotta a párt győzelmeit és vereségeit, a 
pótválasztások eredményét, a Magániskola értesí-
tőjébe például A függetlenségi és 48-as párt hódított és 
vesztett kerületei címmel írt vezércikket. A trencséni 

5 Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra 
[I.] Prágai Magyar Hírlap
1925. március 10. , 2. p. (A tanulmányban szereplő 
idézeteket a mai helyesírási irányelveknek megfelelő 
átírásban közlöm.)  
6 Botáron kívül ezt állítja: Forgách Géza: Petrogalli 
Oszkár. A Magyar Egység felvidéki apostola 1874–1925. In: 
Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Felvidéki 
Irodalmi Emlékkönyv. Mefhosz Könyvkiadó, Budapest, 
1940. 215–216. p.

főgimnázium önképzőkörének elnökeként 1895-
ben ő tartotta a március 15-i beszédet. Az igazi 
szellemi-politikai vezetőnek ekkor az intranzigens 
Ugron Gábort tekintette, unokaöccsét pedig lepe-
csovicsozta, amiért az Eötvös Károlynak volt a híve. 
Szintén 1895-ben Budapestre kerülvén joghallgató-
nak, főként a képviselőház karzatán töltötte idejét, 
tagja lett a függetlenségi és 48-as polgári körnek, 
a Kossuth-gyászünnepség szervezőbizottságának; 
a kvótaellenes (azaz az újonclétszám emelése ellen 
küzdő) mozgalom szervezőbizottságának pedig az 
egyik jegyzője. A kormány elleni tüntetések egyike 
után, amikor annak szervezőit a Pester Lloydban 
becsmérelték, a cikk szerzőjét mindannyian párbaj-
ra hívták; ekkor Petrogalli egyik segédje Lovászy 
Márton volt, aki aztán 1918-ban a Károlyi-kormány 
minisztere lett. (Végül az újságírónak csak provo-
kálóinak egyikével szemben kellett kiállnia.)  

Petrogalli az egyetemi ifjúság mozgalmaiban 
Bothár szerint a „nemzeti irányt” képviselte: az 
egyetemi kör választásainál birokra kelő két párt, 
az antiszemitáké és a filoszemitáké mellé szerve-
zett egy harmadikat, a „nemzeti ifjúság pártját”, 
fölrázandó az e téren „lanyha érdeklődésű” fiata-
lokat.7 Ez, gondolom, azt is jelenti, hogy az antisze-
mitizmust és filoszemitizmust nem tekintette poli-
tikának, s kiváltképpen nem tekintette nemzetinek. 
A zsidóságot – bár 1918–1919-es, a „forradalmi” 
időkben való felülreprezentációját károsnak tar-
totta, inkább felekezetként fogta föl, legalábbis erre 
következtethetünk abból, hogy a cseh megszállás 
után szorgalmazta a zsidóknak a magyar kisebb-
ségi küzdelmekben való részvételét. Politikai esz-
mélkedésétől haláláig integrációs politikát folyta-
tott: „Szemben a felekezeti irányokkal már akkor is 
a magyarság nemzeti egységét és szemben a tétlen 
frázispolitikával a tetteknek, a cselekvésnek poli-
tikáját s ez egységes szervezkedés szükség[esség]
ét hirdeti.”8 

1897–1898: katonaévek. Másodévesként be kel-
lett vonulnia – önkéntesnek. Saját választása alap-
ján a tüzérekhez került, a pozsonyi 6-os számú 
ezredhez. Önkéntesi iskolára Kassára vezényelték; 
ezt nem szerette. Leveleiben beszámol arról, hogy 
a tisztek durvák a magyar legénységgel; intelli-
gensek ugyan, de az egyetlen magyar kivételével 
magyarfalók, s egy ipariskolát végzett osztrákot 
műveltebbnek tartanak, mint egy magyar okle-
veles mérnököt. Petrogalli az akkori lajstromozás 

7 Petrogalli erről szóló levelét, illetőleg levéltöredékét 
lásd: Bothár: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra IV. 
Prágai Magyar Hírlap, 1925. március 17., 2.
8 Uo.
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szerint szélsőbaloldali (tehát radikális 48-as) – és 
önmagát is annak tartja: „Mindig szélsőbali voltam 
és szidtam a közös hadsereget, most személyes ta-
pasztalataim alapján felforr bennem a vér, amint 
látom, hogy milyen hátrányban részesül az a fiú, 
csak azért, mert magyar s előnyökben az a másik, 
csak azért, mert osztrák” – idézi Bothár Petrogalli 
egyik leveléből.9 A második félév, már a pozsonyi-
aknál, semmivel sem jobb. Az önkéntesnek hamar 
feszültté vált a viszonya a hadnagyával, ennek sze-
repe lehetett abban, hogy elméleti és gyakorlati fel-
készültsége dacára megbuktatták a tiszti vizsgán, 
így azt csak a következő évben tehette le. Visszatér-
ve Pestre a Bánffy-érában tüntet, tiltakozó gyűlése-
ken vesz részt, 1900 januárjában abszolvál és lete-
szi az első szigorlatot, júniusban jogi doktor lesz. 
Ügyvédjelöltként előbb otthon, Besztercebányán, 
majd egy időben Polónyi Géza, a parlament fő 
debattere irodájában dolgozott, akinek a kedvence 
lett ugyan, de közben kiderült, hogy nem híve az 
ügyvédi rabulisztikának, és az is, hogy nem akar 
meggazdagodni. Még mielőtt Polónyihoz került, 
bíró szeretett volna lenni. Jelentkezett is a buda-
pesti táblánál, hogy nevezzék ki joggyakornokká 
– de kidobták. A Prágai Magyar Hírlapban közölt 
nekrológ szerint 1902-ben, az 1906-1911-es évekre 
készült parlamenti almanach10 és Bothár szerint 
1903-ban – ekkoriban Zboray Aladár irodájában 
dolgozott – végül letette az ügyvédi vizsgát, és iro-
dát nyitott Besztercebányán. Ott egy március 15-i 
ünnepi beszéde tette rögvest ismertté, az 1904-es 
községi választásoknál pedig – noha csak három 
nappal korábban jelölték – ő kapta a legtöbb sza-
vazatot, s minthogy aktív és következetes városi 
politikát képviselt, „a polgárság csakhamar ben-
ne látta a vezért”; „szervezni kezdte előbb csak a 
városi érdek szempontjából, utóbb politikailag is a 
polgárságot”.11 Besztercebánya az emlékező szerint 
úgynevezett „leltári” kerület volt, ahol a hivatalos 
jelöltet mindig ellenállás nélkül megválasztották.
„Egy ízben próbálkoztak meg ellenjelölttel – szeré-
nyen kormánypárti ellenjelölttel – a hivatalos jelölt 
ellen, ezt a kísérletet is a presszió és erőszak fojtotta 
el”.12 Bothár úgy ítéli meg, hogy Petrogalli anélkül 
ébresztette föl a besztercebányai polgárság politi-

9 Uo.
10 Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1906–1911. Rövid 
életrajzi adatok az országgyűlés tagjairól. Szerkesztették: 
Dr. Fabro Henrik és Dr. Újlaki József, az országgyűlési 
gyorsíróhivatal tagjai. A szerzők tulajdona. [Budapest 
1906], 193. p.
11 Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra 
V. Prágai Magyar Hírlap, 1925. március 19., 2. p.
12 Uo

kai öntudatát, hogy vezérségre törekedett volna, 
huszonnyolc éves korában mégis ebbe a szerep-
körbe került. Népszerűsége egyik oka az lehetett, 
hogy ő alapította a városban az „első” (pontosab-
ban valószínűleg: az első magyar) politikai lapot, 
a Figyelőt – amelynek a felelős szerkesztője lett –, 
s hogy annak rendszeres vezércikkírója volt. Poli-
tikai színrelépése és a hetilap megalapítása, amint 
azt az első évfolyam első, 1905. szeptember 24-én 
megjelent száma mutatja, időben egybeesik: ennek 
a számnak a legelső anyaga Kossuth Ferencnek a 
lapot köszöntő, Bécsben föladott távirata, emellé a 
korszak vezető ellenzéki publicistájának, Kaas Ivor 
bárónak Sorakozzunk! című vezércikkét nyomtatták. 
A 2. oldalon kezdődik Petrogalli Zászlóbontás című 
cikke, a 3–4. oldalon pedig mindezek kereteként s a 
vállalkozás indokaként a Zólyom vármegyében min-
den csendes! című jegyzet olvasható.  

Ez a darabontkormány időszaka. Az éppen har-
minc éve kormányzó Szabadelvű Párt, a Tiszák 
pártja 1905-ben megbukott, de a király a győztes el-
lenzéki koalíció helyett – minthogy annak vezetői 
ekkor még nem voltak hajlandók föladni a hadsereg 
magyar vezénylési nyelvére és a kvótára vonatkozó 
követeléseket – darabont testőreinek tábornokát, 
Fejérváry Gézát (aki korábban honvédelmi minisz-
ter volt) bízta meg kormányalakítással, s az ellenzé-
ki pártok vezérlőbizottsága által meghirdetett nem-
zeti ellenállásban több „48-as” és „67-es” párt 
egyesült. Különösen a darabontkormány által – az 
ellenzék szerint alkotmányellenesen – kinevezett fő-
ispánok installálása körül szilárdult meg az ellenál-
lás egységfrontja. A Figyelő 2. számában Petrogalli 
azt indokolja meg, hogy miért kellett sort keríteni a 
Zólyom megyei szervezkedésre. Már nem arról van 
szó, hogy „48-as” vagy „67-es” politikát folytassunk, 
mondja itt: az alkotmány léte vagy nemléte a kérdés. 
Ezt megértették Gömör, Nógrád, Hont, Bars, sőt 
Liptó és Turóc megyék is, mind csatlakozott az el-
lenálláshoz, csak Zólyom késlekedett, pedig a me-
gyét erre kötelezték volna hagyományai.13 Például a 
tavaszi közgyűlésen szereplő, pozitív következmé-
nyek nélkül maradt indítvány elsőként szólította föl 
a tisztviselőket, hogy ne támogassák a kormányt.14 
Az ötödik számban az 1504. évi I. tc.-re hivatkozva 
állítja Petrogalli, hogy nem elég az, ha a vármegyei 
törvényhatósági bizottságok nem szednek újoncot 
és nem vetnek ki adót: meg kell tagadni a magáno-
sok befizetett adójának elfogadását és az önkéntesek 
sorozását is. Mindez az általa idézett törvény alap-

13 –i –r. [Petrogalli Oszkár]: Egyesült erővel. Figyelő. 
Politikai Hetilap. 1905. 2. szám, [1]–2. p. 
14 Megyénk és a nemzeti ellenállás. Uo. 3. p.
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ján: alkotmányos kötelesség.15 E cikk megírására a 
„67-es” kormányokat szerinte mindig kiszolgáló 
Zólyom vármegyei törvényhatósági bizottságnak a 
darabontkormány idején tanúsított látszatellenzéki, 
kétkulacsos magatartása késztette. Nem csoda, hogy 
a hetedik szám Ellentállunk! című vezércikke a köz-
gyűlésnek üzent hadat, amely végül a kormánynak 
adta be a derekát. Az alkotmányvédelem adta 
Petrogalli publicisztikájának gerincét a továbbiak-
ban is; ehhez mint jogász a törvények értelmezésé-
vel, az alkotmány egységességének magyarázatával 
is muníciót szolgáltat. A következő szám vezércikk-
ében azt fejti föl, hogyan állt félre a vármegye az al-
kotmánybontó kormány útjából, hogyan lépett a 
törvényre hivatkozva „a jogfeladás sikamlós teré-
re”, noha „Scire leges non est verba earum tenere, 
sed vim ac potestatem, a törvényeket ismerni nem 
azt jelenti, hogy ismerjük azok szavait, hanem is-
merni kell annak erejét és hatalmát”.16 Az 1687-es, 
1711-es és 1723-as, a bukott szabadságharcok után 
Habsburg nyomásra hozott jogfeladó törvényekkel 
szemben Petrogalli arra hivatkozik, hogy az alkot-
mány s minden eleme a szabadság biztosítására 
szolgál, s amikor az országgyűlések „a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt” cselekedtek, akkor is igye-
keztek új alkotmánybiztosítékokat teremteni. Isme-
retes, hogy a Fejérváry-kormány a választói jog ki-
terjesztésével akarta megakadályozni, hogy a 
szociáldemokraták és a nemzetiségek az egyesült 
ellenzéket támogassák, illetve így akart tömegtámo-
gatást szerezni. Így ennek az elvnek a kormány ré-
széről történt képviselete Bécs – kivált Ferenc Ferdi-
nánd trónörökös – érdekeinek felelt meg, jóllehet 
korábban éppen az osztrák kormányok féltek e kér-
dés bolygatásától. A választói jog „széles alapon 
való” kiterjesztését – az általános választójog ekkor 
még sem itt, sem ott nem szerepelt konkrétan a prog-
ramban – azonban eredetileg az ellenzék jó része is 
helyeselte, ez ott is volt a függetlenségi párt prog-
ramjában. Petrogalli a választójog kérdését „nem-
csak demokratikus, de nemzeti szempontból is” fon-
tosnak tartotta, a koalíciós társak némelyikével s a 
Tisza István mögött álló liberálisokkal szemben is a 
legtisztább ’48-as logikával érvel a jogkiterjesztés 
mellett: „A mi történetünknek egyik legfelemelőbb, 
legmegnyugtatóbb igazsága, hogy minden előre 
megtett lépés a demokrácia útján, minden jogkiter-
jesztés felfrissítette a nemzetet, megerősítette a ma-
gyar nemzetnek anyagi és szellemi kultúráját. A jog-

15 – i –r. [Petrogalli Oszkár]: Október 30. Figyelő. Politi-
kai hetilap. 1905. 5. szám, [1]–2. p.
16 – i –r. [Petrogalli Oszkár]: A törvényesség nevében! 
Figyelő. Politikai hetilap. 1905. 8. szám, [1]–2. p.

kiterjesztéstől nem kell félnünk, bármit mondanak a 
számok, bármily öntelt hangon kiabáljon a dicső tri-
ász: az ügyvivő kormány, a nemzetiségi és nemzet-
közi egyveleg.”17 Petrogalli álláspontja egyértelmű: 
a koalíciós kormány győzelme maga után fogja von-
ni a népnek a nemzetbe emelését. Ez a nép nem 
pusztán a magyar etnikum. A nemzetet és a nemze-
tiségeket nem a nyelvhasználat szerint határolta el,18 
hiszen példái alapján a dunántúli és bánsági néme-
tek, a bihari és szilágysági románok, a bácskai szer-
bek, s amiről közvetlen tapasztalatai is lehettek: a 
békésiek mellett a szepesi, sárosi és zempléni szlo-
vákok is az ellenzéki koalíció mellett sorakoztak föl. 
Azt sem tartotta tragédiának, hogy a választói jog 
kiterjesztésének következtében a nemzetiségi képvi-
selők is nagyobb számban kerülnek be a parlament-
be, hiszen, mint írta, ez csak tünete a már eddig is 
létezett betegségnek, a nemzetiségi izgatásnak, nem 
maga a betegség. De ha a jogkiterjesztés ab ovo nö-
veli a nemzet erejét, akkor miért olyan visszatetsző, 
hogy a kormány (is) ezzel kísérletezik? Mert az or-
szágban minden intézménynek a nemzeti kultúra és 
egység szolgálatában kell állnia. Ezzel szemben a 
hadsereg egészében, a közoktatásügy pedig „jelenté-
keny részében” „a nemzeti aspirációk ellensége”, az 
új kormány pedig, amelyik nyilvánvalóan manipu-
lációs céllal bűvészkedik a szavazati joggal, az alkot-
mány ellen tör: „a jogfosztás aknamunkáját” végzi. 
Ami a nemzetiségek dolgát illeti, Petrogalli nyilván-
valóan az 1868-as nemzetiségi törvényből indul ki, 
amikor azt állítja, hogy az országban egyetlen nemzet 
– következésképpen egy kultúra – van; ebből automati-
kusan következik a magyar hegemónia szükségessé-
gének hirdetése. Ez a korszak politikai csapdáinak 
leg is  mer tebbike – az ő esetében a peremlét, a szlovák 
közegbe ékelt magyar értelmiség veszélyeztetettsége 
is magyarázhatja. De következik ez az elgondolás a 
függetlenségi programból is, amelybe beletartozik 
„a magyar nemzeti egység határai”-nak kiterjeszté-
se. A szlovák nemzeti igények növekedését – innen 
nézve logikusan – a „nemzetiségi izgatások”-nak tu-
lajdonítja, s mint láttuk, az a meggyőződése, hogy a 
demokrácia, a jogkiterjesztés mindent meg fog ol-
dani. Ezt azért is volt olyan könnyű elhinni, mert 
ezekben az években a nemzetiségek sok vezéralakja 
közeledett az ellenzéki koalícióhoz. A magyar füg-
getlenségiek akkori véleménye szerint azért, mert 
17 A szerk.: Az általános választói jog és vármegyénk. Figye-
lő. Politikai hetilap. 1905. 5. szám, 2. p.
18 “A leghatározottabban ellene kell mondanunk azon 
csoportosításnak, mely a nemzeti egység híveinek és 
ellenségeinek táborát anyanyelv szerint csoportosítja, s 
a nem magyar ajkúak számarányából állapítják meg a 
nemzetiségi izgatók híveinek számát.” Uo.
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így vélték kielégíthetni jogos igényeiket. A sokszor 
jogosan gyanakvó Gratz Gusztáv viszont azt állítja a 
dualizmus koráról írott könyvében, hogy ennek tak-
tikai oka volt: a nemzetiségi vezetők látták, hogy a 
magyar ellenzék, ha öntudatlanul is, a Monarchia 
szétbomlasztásán munkálkodik, tehát közvetetten 
és céljai ellenére a nemzetiségek elszakadását is 
szolgálja.19 Petrogalli az egyik 1905. novemberi cik-
kében azt fejtegeti, hogy az északi peremmagyarság 
a nemzeti hegemónia védelmében támogatta a Sza-
badelvű Párt – „igen gyakran ellentétes programok-
kal bíró” – kormányait, noha világos volt, hogy 
azok Bécsnek alárendelt politikája nem vezet az 
igazi nemzeti egységhez: „Az iskolában azt tanulta 
a tót gyerek, hogy itt ez országban a magyar az úr, 
itt csak egy nemzet, egy történelem, egy kultúra 
van és ez a magyar, a hadseregnél ellenben látta, 
hogy a magyar az ő nyelvével éppoly kevéssé bol-
dogulhat, mint ő saját anyanyelvével. – Tehát azt 
tapasztalta, hogy ez országban van egy nagy hata-
lom, amely éppoly kevéssé magyar, mint tót, s ez a 
hatalom a nép szemében a legnagyobb, mert ott 
vannak a katonák, az ágyúk, a puskák.”20 Petrogalli 
bírálja a felvidéki magyarságnak azt a korábbi ma-
gatartását, hogy korábban úgymond a nemzet vé-
delmében támogatta a kormányokat, ha program-
jukkal nem értett is egyet – ez a szemlélet a végeken 
„csak örökös küzdelmet hozott létre”, az egység 
határait azonban „nem tolta ki”. Mostanra a hely-
zet változott: a darabontkormány nemhogy védeni 
akarná a nemzetet, hanem – jog, törvény, alkot-
mány elleni küzdelmében – azok között keresi szö-
vetségeseit, „akik előtt a magyar alkotmány és 
nemzeti egység ideáljai közömbösek, vagy éppen 
ellenszenvesek: a nemzetköziek és nemzetiségi iz-
gatók között”. A nép megtévesztése folyik, a kor-
mány visszaél annak „tudatlanságá”-val, „gyá-
moltalanságá”-val, azt táplálja a tömegekbe, „hogy 
a nemzeti állam megerősítése csak a kiváltságo-
sak, az urak érdekében áll, akik a nép zsírjából és 
verejtékéből élnek”, programjába pedig olyan szo-
ciális terveket vett föl, amelyeket csak nemzedé-
kek alatt lehetne megvalósítani. Ráadásul azt hir-
deti, hogy a szociális állapotokon kizárólag az 
intelligencia „szűkkeblűsége” miatt nem lehetett 
eddig javítani.21 
19 A Ferenc Ferdinánd körül csoportosuló magyarorszá-
gi nemzetiségi politikusok logikája szerint világítja meg a 
kérdéskomplexumot: Milan Hodža: Szövetség Közép-Euró-
pában. Gondolatok és visszaemlékezések. Fordította: Molnár 
Miklós. Előszó: Pavol Lukáč. Kalligram, Pozsony 2004.
20 – i –r. [Petrogalli Oszkár]: A kormány és a Felvidék. 
Figyelő. Politikai hetilap. 1905. 9. szám, [1]. p.
21 I. m., 2. p.

Amikor nem egészen tízhónapnyi működés 
után megbukik a darabontkormány, az ellenzéki 
koalíció paktumot köt a királlyal (ennek lényeges 
elemeit nem hozzák nyilvánosságra), és újra kiírják 
a választásokat. Besztercebányát, ahol Petrogalli 
alapította meg a Függetlenségi és 48-as pártot, az 
ellenállás idején alakult, de „67-es” Alkotmánypárt 
(ifjabb Andrássy Gyula pártja) és a függetlenségi 
párt is magának akarta megszerezni. Petrogalli a 
szövetkezett pártok alkotmánypárti elnökét aján-
lotta jelöltnek, de a polgárság követelésére neki 
kellett elfogadnia a jelöltséget,22 végül a koalíció őt 
tette hivatalos képviselőjelöltjévé; májusban meg is 
választották. Programbeszédének lényeges eleme 
volt, hogy az 1867-es XII. tc.-et maga megalkotója, 
Deák Ferenc is ideiglenesnek tekintette, az volta-
képpen „egy kisegítő expediens, amely kivezetett 
bennünket az abszolutizmus útvesztőjéből”,23 Ti-
sza Kálmán Deák halála után uralkodó, jogfeladó, 
a pártmonopóliumot kiépítő „korrupt rendszere” 
viszont megváltoztathatatlannak tekintette azt. Ti-
szával kezdődött – „a 67-i törvények által terem-
tett félszeg helyzet” következtében – „az összes 
produktív osztályok pusztulása”, százezrek kiván-
dorlása, a teljes fordulat a korábban szabadság-
szeretete miatt tisztelt magyarság nyugat-európai 
megítélésében. Most ki kell vívni a külügy, a had-
ügy és a gazdaság önrendelkezési jogát, vissza kell 
állítani a 48-as törvények hatályát. Ekkor már nem 
egyszerűen a választói jog ilyen-olyan kiterjeszté-
sét, hanem az általános és titkos választójog életbe 
léptetését veszi fel programjába: az osztályparla-
ment helyett népparlamentet követel.24          

1900–1905–1906-ban gyakorlatilag generáció-
váltás folyt le a parlamentben. A válság éveiben 
a 19. századi notabilitásokat az új elit kisöpörte 
a Házból. Ha a parlamenti almanachban szerep-
lő utalás pontos, talán egy évtized alatt a régiek 

22 Az Alkotmánypárt állítólag nem tartotta be a függet-
lenségiekkel kötött megegyezés feltételeit, ezért “pro-
vokáltatott a központ döntése”. Választási mozgalmak. 
Figyelő. Politikai hetilap. 1906. 17. szám, [1.] p. (Csak az 
előzményekből tudható, hogy az Alkotmánypártról van 
szó, az a cikkben nincs megnevezve.)
23 I. m., 2. p.
24 “Általános választói joggal nem látja veszélyeztetve 
a nemzeti egységet, bár híve a nemzeti egységnek, mert 
az szükséges az európai béke és súlyegyen szempontjá-
ból – ezt követeli az összes nemzetiségek boldogulása és 
érdeke. A nemzeti egység nem vesz el jogokat, csak ad 
és megerősíti azt. Küzd a progresszív adó behozataláért, 
hogy a terhet a polgárok aránylagosan és nem egyenlően 
viseljék, az egészséges alapokra fektetett iparpolitikáért, 
a kisgazdák érdekéért, a munkásügy igazságos szabá-
lyozásáért.” Stb. I. m., 2-3. p.
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egyhatoda, egyötöde maradt képviselő. Felülvizs-
gálatra szorul tehát az a sztereotípia, amely több 
fontos kisebbségtörténeti munkában, így Angyal 
Béla – témánkban eddig a legjobb – Érdekvédelem 
és önszerveződés főcímű könyvében is szerepel, s 
amely szerint a csehszlovákiai magyar politika 
kezdeteinél régi típusú politikusok, a régi hatalom 
képviselői álltak, s ők teremtették meg a kerete-
ket. Igaz lehet ugyanakkor, amit Gratz állít, hogy 
a „megifjodás” nívócsökkenéssel járt; ő kimon-
dottan a függetlenségiek új generációjáról írja: „A 
párt soraiban sok fiatal ember foglalt helyet, akik 
nem annyira szakszerű beszédekre, mint inkább 
parlamenti heccekre és obstrukciós trükkökre 
éreztek magukban tehetséget.”25 Világos – ezek 
az obstrukció évei. Petrogalli tehát egy új elitnek 
volt a tagja, és felkészültsége alapján nem sorolha-
tó a Gratz által bírált csoportba. Tény ugyanakkor, 
hogy a későbbi csehszlovákiai magyar kisebbségi 
politika reprezentánsaiból alig találunk ekkor né-
hány személyt a Képviselőházban. A Nógrád me-
gyében megválasztott függetlenségi és 48-as párti 
Jankovics Marcellen és Petrogallin kívül talán csak 
az 1918 végi megszállást követő időszak hamarosan 
a trianoni Magyarországra települő vezetői, Bartal 
Ferenc (Pozsony megye, Dunaszerdahely kerület, 
függetlenségi és 48-as párt) és a Néppárthoz tarto-
zó Beniczky Ödön jutott be a házba (ő Liptó megye 
Rózsahegy kerületében, szlovák településterületen 
győzött), a későbbi szlovák politikai vezérek kö-
zül pedig Milan Hodža és Ferdinánd Juriga a „tót 
párt” képviseletében. Petrogalli e ciklusban a vá-
ros érdekében fejtette ki képességeit; elsősorban a 
helyi iparospolgárság emberének tartották – bele-
értve a szlovákokat is. Tudott szlovákul – ez, úgy 
tudom, nem volt általános a későbbi csehszlovákiai 
magyar politikusok körében –, választói természe-
tesen többségükben, kortesei sejthetően legalább 
részben szlovákok voltak.26 Az 1868-as törvény sze-
rinti nemzetfölfogása nem tehette szlovákellenesé 
– az állam lebontásán vagy a Bécs szempontjának 
megfelelő konföderálásán dolgozó nemzetiségi 
eliteknek ekkor még nem voltak tömegei; sok más 
pártállású szlovák politikussal is emberi viszonyt 
sikerült kialakítania. Bothár írja emlékezéseiben, 
hogy volt olyan radikálisabb magyar politikus, aki 
e téren túl elnézőnek tartotta Petrogalli fölfogását. 

25 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország történe-
te 1867–1918. Magyar Szemle Társaság, Budapest 1934, 
II. köt. (A Magyar Szemle könyvei IX.), 7. p.
26 Forgács szerint “a vidék szlovák lakossága is vezéré-
nek tekintette”. Forgách Géza: Petrogalli Oszkár... I. m., 
216. p.

A fentieket igazolhatja az is, hogy Petrogalli 1920–
1924-ben a prágai centralizmus ellen, Szlovenszkó 
autonómiájának érdekében a magyar–szlovák ösz-
szefogást szorgalmazta. Ezt nemigen tehette volna 
meg ilyen előzmények nélkül.

Petrogalli a Házban az idézett almanach sze-
rint a naplóbíráló bizottság tagja volt, Bothár 
szerint az igazságügyi bizottság tagja, majd elő-
adója lett;27 a legbefolyásosabb képviselők között 
tartották számon; igyekezett segíteni a rászoru-
lóknak, de nem volt kijáró ember.28 (Más helyütt 
az szerepel az emlékezésben, hogy címeket éppen 
szerzett másoknak, ha kellett – de nevetett rajta.) 
Ő maga nemcsak címet: hivatalt sem fogadott el. 
Wekerle, Andrássy Gyula és Kossuth Ferenc köré-
be tartozott – a legbensőségesebb viszonyt az ide-
áljaként tisztelt Apponyi Alberttel alakította ki, s e 
kapcsolat később is megmaradt. Falán ott függött 
Kossuth Lajos és Deák Ferenc képe is. Szemléletét 
hűen szemlélteti az a beszéde, amelyet 1909-ben, 
a Függetlenségi és 48-as párt kettészakadása után 
mondott el választóinak.29 Annak indoklását tar-
talmazta, hogy a „baloldal” radikalizálódása ide-
jén miért nem ment át a Just-pártba. Három és fél 
évvel korábban, amikor megválasztották – kezdte 
gondolatmenetét –, a bizalom nem az ő személyé-
nek szólt, hanem a magyar nemzeti függetlenség 
eszméjének, amelyet akkor is, azóta is képviselt, 
dacára azoknak az „igaztalan vádak”-nak és „gyű-
löletes rágalmak”-nak, amiket a Kossuth-pártban 
maradtakra szórnak egykori párttag-társaik. Ő 
a „gyűlölködésnek és piszkolódásnak hangját” 
viszonzásul sem fogja használni. E beszámolót 
alkotmányos kötelességének tartja, mert „irány-
adó”-nak tekinti választói „véleményét és ítéletét”. 
(A háború utáni Csehszlovákiában, már kisebbségi 
politikusként, a folyamatos kontroll híve volt, még 
a képviselők visszahívásának jogát is demokrati-
kus alapelvnek tartotta. Amikor az 1923-as közsé-
27 Forgách azt állítja, hogy ott volt “minden fontosabb” 
bizottságban. Uo.
28 Ugyanott így jellemzi Bothár unokatestvérét mint 
szónokot: „Hangja kissé tompa, érctelen, a frázisokat 
kerüli, nyelvezete azonban kifogástalanul szép, beszéde 
sohasem pongyola, kifejezései kerekdedek, szónokiak, 
a tartalom higgadt, okos és meggyőző. Sohasem beszélt 
felesleges dolgokat és amit elmondott, érdekesen, a 
hallgatóságot lebilincselően mondta el. A hang erejét 
és ércét pótolta a beszédből kisugárzó erő, a meggyő-
ződés és lelkesedés.” Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim 
Petrogalli Oszkárra VI. Prágai Magyar Hírlap, 1925. 
március 21., 2. p.
29 Petrogalli Oszkár Dr. Besztercebánya sz. kir. város ország-
gyűlési képviselőjének 1909. évi november hó 21-én tartott 
beszámoló beszéde. Besztercebánya 1909.
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gi, járási és nagymegyei választásokon az ellenzéki 
pártok kétharmados többséget szereztek, több cik-
ket írt arról, hogy a kormánytöbbség már csak pa-
píron van meg. „A parlament nem képviseli a nép 
akaratát”.30 Egy évtizeddel korábban, kormány-
párti képviselőként is így gondolkodhatott.) A párt 
egységét, mint Petrogalli mondja, a személyi ellen-
tétek már régen megbontották; a végleges szaka-
dást a jegybank kérdésének megítélése váltotta ki. 
A Kossuth-párt programjában szerepelt a közgaz-
dasági önállóság, s ennek feltétele volt a pénzügyi 
függetlenség, tehát a magyar nemzeti jegybank 
fölállítása. A közös bank szabadalma 1911. január 
elsején járt volna le. Kossuth Ferenc a nemzeti bank 
megvalósítása érdekében tevékenykedett mindad-
dig, amíg ennek volt realitása; ahhoz, hogy 1911-re 
legyen bank, törvényt kellett volna hozni erről, a 
király azonban megmondta, hogy azt nem fog-
ja szentesíteni. Ezt a kérdést az adott helyzetben, 
tekintettel a megosztott nemzeti közvéleményre s 
a korábbi nemzeti ellenállás tanulságaira – itt arra 
utalhat, hogy amikor a darabontkormány leállítot-
ta az önkormányzatok költségvetési támogatását, 
az ellenállás sok helyütt megszűnt –, nem volt 
szabad kiélezni. Ezt „az alkotmányosság szem-
pontjából igen elszomorító tény”-nek tartja, mert 
azt bizonyítja, hogy a törvényhozás két tényezője 
között nincs erőegyensúly, a nemzeti akarat megint 
alulmaradt a királyéval szemben „egy olyan kér-
désben, melyet nem speciálisan a 48-as törvények 
biztosítottak, de egy oly jog érvényesítésénél, me-
lyet a 67-es kiegyezés kifejezetten fenntartott. Ha-
bár tehát a 48-as párt magára hagyatva folytatta a 
küzdelmet az önálló bank megvalósításáért és an-
nak keresztülvihetősége most lehetetlennek bizo-
nyult, ez nem jelenti a 48-as politikának a csődjét, 
de igenis jelenti a nemzeti erőnek, a népképvise-
letnek, magának az alkotmányosságnak gyönge-
ségét”.31 „Mindaddig, amíg egy adott helyzetben 
programom valamely pontját keresztülvihetőnek 
tartom – mondja e beszédében –, habár küzdelmek 
árán is, kötelességem a küzdelmet abba nem hagy-
ni [...], ellenkező esetben jogosan érhetne az elvfel-
adás vádja. De ha, tisztelt Polgártársaim, látom és 
tudom, hogy annak megvalósítása most lehet[et]
len, és én mégis hirdetem annak lehetőségét, és 
ösztönzök mindenkit, aki bennem megbízik, hogy 
tartson ki e jognak dátum szerinti megvalósításá-

30 (p.) [Petrogalli Oszkár]: Ügyetlen ügyeskedések. Prágai 
Magyar Hírlap, 1923. október 12., [1.] p.
31 Petrogalli Oszkár Dr. Besztercebánya sz. kir. város ország-
gyűlési képviselőjének 1909. évi november hó 21-én tartott 
beszámoló beszéde. I. m., 6–7. p.

nak követelése mellett, akkor én ámítok.”32 A poli-
tikában, emlékeztet itt Kossuth Lajos megállapítá-
sára, „nem az a legnagyobb hiba, ha az ember a célt 
el nem éri, hanem ha a célon túlmegy”. Ha az ellen-
kező utat választotta volna, zsákutcába vitte volna 
a nemzetet; ha ez volna a 48-as politika, akkor ez 
azt jelentené, hogy kudarcról kudarcra kell vezetni 
a függetlenségi eszme híveit a kiábrándulásig. Ez 
katasztrófapolitika volna – az igazi 48-as politika 
útja „hosszadalmas, fárasztó, gyakran unalmas. 
A folytonos építésnek a munkája, amely lépésről 
lépésre viszi előre az országot a nemzeti függet-
lenség megvalósulása felé”. Ő azért csatlakozott a 
48-as függetlenségi Kossuth-párthoz, mert annak 
vezetője, Kossuth Ferenc képviselte ezt az utóbbi 
koncepciót. A kibontakozás útja mindemellett a 
határozott lépések politikája; ígéri, hogy – hiszen 
ezzel bízták meg választói – nem fog letérni „a de-
mokratikusan liberális haladás” útjáról.33   

A koalíció a párthasadás logikus következmé-
nyeként megbukott, a szakirodalom szerint rom-
halmazt hagyva maga után. Ez azonban nem en-
nek a kormánynak a differentia specificája, hanem 
e korszakban mindegyiké. Maga Kossuth Ferenc 
azóta is fekete bárány, bár kétségtelen, hogy az őt 
így értékelő munkák általában a permanens forra-
dalom ideológiáját terjesztették; az bizonyos, hogy 
a koalíció összes hibája dacára a szabadságjogok 
korlátozása a későbbi évekhez, Tisza munkapár-
ti kormányzásához fűződik. Tény azonban, hogy 
a választójog kiterjesztése a koalíciós korszakban 
egy lépéssel sem jutott előbbre. 

A következő választásokon, 1910-ben az új kor-
mány előbb meg akarta venni Petrogallit: indul-
jon munkapárti jelöltként, vagy pártonkívüliként, 
vagy hagyjon fel a politikával, s magas bírói vagy 
közjegyzői széket kap; amikor ezeket visszauta-
sította, presszióval megbuktatták. Ezt a kerületet 
az ellenzék és a kormánypárt is fontosnak tartot-
ta – Petrogalli mellett Apponyi Albert, ellenfele, 
Serényi Béla földművelési miniszter mellett maga 
a miniszterelnök, Tisza István korteskedett. A kö-
vetkező, a városi választásoknál a kormány csak a 
harmadik menetben győzött, valószínűleg akkor 
is csak törvénysértés útján. A helyi eredményeket 
kétszer is meg „kellett” semmisíteni.

A Petrogalli által képviselt politikustípusnak a 
megértéséhez jó lesz idéznem egyik kortársát – s 
részben sorstársát –, az egykor szintén a budapesti 
parlamentben (csak éppen liberálisként/munka-
pártiként) helyet foglaló, majd a csehszlovákiai 

32 I. m., 9., 7–8. p.
33 I. m., 12. p.

a
r

cK
ép

eK
 -

 F
ile

p 
Ta

m
ás

 G
us

zt
áv

: P
et

ro
ga

lli
 O

sz
ká

r 
a 

m
ag

ya
ro

rs
zá

gi
 é

s 
a 

cs
eh

sz
lo

vá
ki

ai
 e

lle
nz

ék
i p

ol
it

ik
áb

an



102

magyar kisebbségi politika első éveiben is szerepet 
játszó Molnár Bélát, aki éppen a Prágai Magyar 
Hírlapban értekezett a politikai erkölcsről. Molnár 
szerint a századforduló évtizedeiben fordulat tör-
tént a politikus és az erkölcs viszonyának megítélé-
sében: „... Magyarországon az utolsó évtizedekben 
a politika a többé-kevésbé ügyes köpönyegforga-
tások színjátéka volt. Elveket hol be-, hol kikap-
csoltak, s addig konzervatív politikusok, ha a ha-
talomból kikapcsolódtak, azonnal a szocialistákkal 
kezdtek kacérkodni, akiket az általános választó-
jog beígérésével igyekeztek magukhoz édesgetni. 
[...] ... kétségtelenül megállapítható a magyar po-
litikai életnek 1867 óta erkölcsi szempontból való 
lassú, de fokozatos leromlása, s amíg Deák Ferenc, 
Irányi Dániel idejében lehetetlen lett volna erkölcsi 
és politikai halál nélkül az egyik közjogi vagy elvi 
alapról átszaltómortálézni a másikra, ez később 
mind gyakoribb mutatvány lett. Csak Tisza István 
volt kellemetlen, amint fölényesen szarkasztikus 
mosolyával nézte ellenfeleinek a hatalom megszer-
zéséért való nyaktörő trapézmutatványait. Reá is 
fogták, hogy elvi tekintetben a mindinkább divat-
ból kiment, közveszélyes konokság betegségében 
szenved.”34 

Az első világháború kitörése után Petrogalli is 
bevonult, megjárta az orosz frontot, ahonnan 1916-
ban tüdőtágulással és szívbajjal katonai kórházba 
került, majd pótkeretparancsnok lett Verőcén – itt 
horvátokkal került kapcsolatba, megismerte a ma-
gyarokkal közös vonásaikat –, később Szegeden. 
Ezután fölmentették és századossá nevezték ki (ko-
rábban megkapta a Signum Laudist). Leszerelése 
után városában újjászervezte pártját. Hogy ebben 
szlovákok is szerephez jutottak, szemléletesen pél-
dázza Bothár következő – egy hamarosan fontos 
szerephez jutó, Petrogalli által megvetett ember-
típusra utaló – megjegyzése: „A szervezőgyűlésen 
lelkes, sőt soviniszta magyar beszédet tartott egyik 
barátja, aki az összeomlás után még sovinisztább 
szlovák beszédekkel gyönyörködtette hallgató-
ságát, s nyomban oszlopos tagja lett a národny 
výbornak.”35 1917-ben, Tisza bukása után, a király 
által a választójog kiterjesztésével megbízott – és 
ebbe hetek alatt belebukó – Esterházy Móric mi-
niszterelnöksége idején Zólyom megye főispánjá-
vá akarták kinevezni Petrogallit, vagy udvari ta-
nácsosi címet akartak adományozni neki. Egyiket 
sem fogadta el.

34 Molnár Béla: Kell-e erkölcs a politikai élethez? Prágai 
Magyar Hírlap, 1925. február 13., 1. p.
35 Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra 
[VII.] Prágai Magyar Hírlap, 1925. március 24., 2. p.

Az összeomlás után nem azonosult a Károlyi-
forradalommal. Részben azért, mert – állítólag – 
monarchista volt, talán azért sem, mert látta az új 
elitnek a kormányzásra való alkalmatlanságát, és 
tudta, hogy az ország területi egysége a tét. Ami-
kor a polgári forradalmat a Kerenszkij-korszakhoz 
hasonlította, ami után a bolsevizmus jön, környe-
zetében sem hittek neki. A polgárság őt akarta a 
Nemzeti Tanács élén látni – ezt tudomásul vette és 
teljesítette. A hadsereg szétesésével a Felföldön föl-
lángolt az erőszakhullám, a rablás általánossá vált 
és az emberölés sem volt ritka. A Petrogalli vezette, 
nemzetőrséget szervező és „permanenciában” mű-
ködő besztercebányai Nemzeti Tanács azonban, 
melynek hatásköre gyakorlatilag az egész megyére 
kiterjedt, meg tudta őrizni az élet- és vagyonbiz-
tonságot. Petrogalli bevonta a Tanács munkájába a 
szociáldemokratákat, sőt a kommunistákat is, s a 
közbiztonság érdekében a helyi szlovák výborral is 
egyetértésre jutott. Amikor a Károlyi-kormány be-
tiltotta az ellenállást, ő táviratban követelte Vavro 
Srobártól „a teljes amnesztiát a megszállásig történ-
tekért” (a városból ugyanis többen részt vettek egy 
korábbi ruttkai csetepatéban), majd a Houdek had-
ügyi referenstől kapott választáviratot „a lakosság 
megnyugtatására közhírré tette”.36 1918. december 
22-én éjjel aztán telefonáltak Zólyomból, hogy a 
csehek hajnali fél egykor megszállják a várost. 

Petrogalli a megszállás után néhány hónap-
ra visszavonult, de ez nem jelentett passzivitást. 
Meggyőződése volt, hogy otthon kell maradni, a 
közigazgatásban dolgozóknak le  kell tenniük a 
hűségesküvel össze nem tévesztendő fogadalmat, 
az első, 1920-as választások előtt pedig bekapcsoló-
dott a politikai szervezkedésbe. Döntő kérdés volt 
ekkor, hogy részt szabad-e venni a békeszerződés 
magyarországi törvénybe iktatása előtt kitűzött 
választásokon, nem származik-e valamely nem 
kívánt jogkövetkezmény a magyarok aktív maga-
tartásából, nem teremtődik-e ezáltal az a látszat, 
hogy önként, végleges tényként fogadják el a meg-
szállást. Azokkal szemben, akik fegyveres ellen-
támadásban reménykedtek, Petrogalli úgy foglalt 
állást, hogy nem kell várni Magyarország háborús 
beavatkozására – ha ilyesmire készülne, azonnal 
kihívná a győztes, „vagy magukat győztesnek tar-
tó” államok bosszúját. Az új állam alapjára kell he-
lyezkedni, és ki kell harcolni a törvényes jogokat, 
ennek eszköze pedig a magyar politikai egység és a 
többi nemzeti kisebbséggel kötött szövetség. Gya-
nítom, elsőként, de mindenképpen az elsők között 
keresett kapcsolatot a szudétanémet vezetőkkel. A 
36 Uo. 3. p.
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nyugat-szlovenszkói és pozsonyi magyar közéle-
ti személyiségeket az egységes magyar nemzeti 
párt létrehozásának ügyével kereste föl; Kassára 
Bothárt küldte ugyanezzel a céllal. Az egységes 
párt részben a magyar pártkeret alakuló kétpólu-
sossága – keresztényszocialisták, kisgazdák – mi-
att nem jöhetett létre, döntő súlya azonban a po-
zsonyi teljhatalmú minisztérium döntésének volt, 
amely akadályozta az első Magyar Nemzeti Párt 
megalakítását, majd végül betiltotta azt. (Végül 
ugyanilyen névvel a csehek szerveztek egy akti-
vista [kormánytámogató] pártot, amely indult is a 
választásokon.) Petrogalli az első Magyar Nemzeti 
Párt szervezésénél, úgy tűnik föl, a háttérben ma-
radt, tisztséget nem kapott vagy nem vállalt – An-
gyal Béla könyvében nem is szerepel a neve ilyen 
összefüggésben –, a halála után róla megjelent 
írásokban viszont bőven olvashatunk erről. Tudni 
lehet, hogy bár a Kisgazdapárthoz állt közel – egy 
ideig a tagja is volt, kilépésének indokaként tudo-
másom szerint az szerepelt, hogy csak pártonkí-
vüliként képviselheti hitelesen az egységpolitikát 
–, pártelkötelezettség nélkül vett részt a választási 
harcokban. Talán szervezési hiba folytán nem ke-
rült föl a képviselőjelöltek listájára; valószínűleg a 
besztercebányai kerületben akarták jelölni, de ott a 
magyarok végül nem állíthattak listát. Utóbb sze-
nátornak szánták, ehhez viszont nem volt meg a 
törvényben előírt életkora. (A következő, 1925-ös 
választásokat már nem érte meg.) A gyűléseket vé-
gigjárta, szónokolt, de – mint Bothár Sándor utal 
rá – megfeledkezett róla, hogy még érvényben van 
a katonai diktatúra. 

1920. április 14-én hazatért körútjáról – másnap 
Bothárral együtt letartóztatták, és a szlovenszkói 
„Magyar Otthonba” internálták. A hatóságok 
nagy összeesküvési műpört állítottak össze, s en-
nek több mint negyven gyanúsítottja gyűlt össze 
Illaván, többek között pozsonyiak és kassaiak is. 
Vele április 29-i kihallgatásakor tudatták, hogy a 
Magyar Országos Véderő Egylettel (MOVE) állt 
kapcsolatban, de a vádat egyelőre nem közölték 
vele. A letartóztatottak egy-két kivételtől eltekint-
ve nem is ismerték egymást, legtöbbjük pedig azt 
sem tudta, hogy mi az a MOVE. Magát az állító-
lagos összeesküvés részleteit is csak a Slovenský 
Denník egyik becsempészett számából ismerték 
meg. Ez az orgánum – nem egyetlenként a cseh la-
pok közül – jóval később, aktív politikus korában is 
úgy emlegette Petrogallit, mint akit hazaárulásért 
internáltak, és aki amnesztiával szabadult. Valójá-
ban bizonyítékok hiányában ejtették a vádat. Hat 
hónap múlva, szeptember 24-én bocsátották el – 

közben Bothár barátjával együtt gömbölyűre hízott 
az étkeztetésüket vállaló kassai polgárság koszt-
ján, ugyanis a belügy közben mégis úgy döntött, 
hogy két összeesküvést kell kreálni; az egyiknek a 
székhelyéül Kassát nevezték ki, és Petrogalliékat 
ide helyezték át. Mindez része volt az ellenzékiek 
stigmatizálására kidolgozott tervnek; ő maga letar-
tóztatásuk okaként előbb csak arra gondolt, hogy 
a választások idejére ki akarták vonni a forgalom-
ból a magyar pártok aktivistáit. Aztán megértette, 
hogy mindez a Népszövetséghez küldött magyar 
beadványok lehetséges hatásának tompítására 
szolgált, illetve általában arra, hogy a kisebbsége-
ket illojalitással lehessen vádolni az európai közvé-
lemény, illetve a „csehszlovák” nemzet előtt.37 IV. 
Károly második visszatérési kísérletének bukásáig 
Petrogalli rendőri felügyelet alatt állt, így nem ve-
hetett részt azon az 1920. december 7-i ótátrafüredi 
pártközi értekezleten, amelynek az egyik kezdemé-
nyezője volt, ahol a Szlovenszkói és Ruszinszkói 
Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottságát 
megalakították, s ahol felolvasták azt az elaborátu-
mot, amelyben ő rendszerezte először a kisebbség 
sérelmeit.38 A Közös Bizottság határozott úgy 1922. 
február 4-én, hogy Losoncon fölállítják a pártok 
központi irodáját. Forgách Géza, aki az iroda tit-
káraként munkatársa volt Petrogallinak, így látta: 
„Ettől a naptól kezdve Petrogalli Oszkár kezei-
ben futottak össze a felvidéki magyarság politikai 
megnyilvánulásainak életszálai, s a testvérpártok 
minden közös akcióját ő vezette, irányította, és a 
legtöbbet ő maga kezdeményezte is.”39 Az általa 
irányított „országos mozgalmak” közül Forgách 
kettőt említ meg példa gyanánt: az 1922. decembe-
ri  Petőfi-ünnepségeket és a nem sokkal később a 
magyar iskolák, óvodák érdekében Csehszlovákia 
minden magyarlakta városában és sok községében 
– „Dévénytől Aknaszlatináig” – megtartott tilta-
kozó gyűléseket. A Csehszlovákiai Magyar Nép-
szövetségi Liga megalapítása és megszervezése is 
részben az ő nevéhez kapcsolható.

A kisebbségi korszakban, amelyben 1925 elejéig 
vehetett részt, a magyar politikai élet két lényeges 
intézménye kapcsolódik a nevéhez, továbbá fontos 
szerepe volt a magyar pártok közötti megállapodá-
sok, egyezmények létrejöttében.  

Elsőként a két nagy magyar ellenzéki párt már 

37 Ezt fejtegeti például – megerősítve, amit Bothár írt 
erről, több belügyi eljárásra utalva – egyik cikkében: (p.): 
Irredentizmus. Prágai Magyar Hírlap, 1923. augusztus 8., 
[1.] p.
38 Forgách Géza: Petrogalli Oszkár... I. m., 219. p.
39 I. m., 220. p.
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említett losonci központi irodájára kell utalnom; 
ennek létrehozásában a fő érdem az övé, ő lett az 
igazgatója is. Az iroda igyekezett egybefogni a pár-
tok érdekvédő tevékenységét, s a kisebbségi élet 
minden lényeges eseményét dokumentálta. Politi-
kai munkák, adatsorok, napi jelentések, kulturális 
és gazdasági állásfoglalások, háttéranyagok ké-
szültek itt, illetve a később megszervezett, az igaz-
gató haláláig az „anyaintézményhez” kapcsolódó 
prágai irodában (például a parlamenti interpelláci-
ókhoz, beszédekhez); szakszerűségüket nyilván 
elősegítette, hogy Petrogalli gyűjtötte és részlete-
sen ismerte az egyetemes politikai-politológiai és 
jogi szakirodalmat.40 Másodikként a pártok közös, 
központi napilapja, a Prágai Magyar Hírlap emlí-
tendő, amelynek egyik alapítója, a kezdeti hónapo-
kat leszámítva végig, tehát 1922 őszétől haláláig a 
főszerkesztője volt. A szerkesztőség napi munkájá-
ban aligha vett részt, hiszen nem költözött föl Prá-
gába – bár több vezércikkét is ott írta –, a politikai 
irányvonal volt az, amit ő határozott meg, s ha 
máshogyan nem, saját írásaival része volt az érve-
lésmód, a nyelvezet kialakításában is. A kiadásra 
szervezett vállalat szindikátusa azért akarta őt lát-
ni a főszerkesztői székben, mert ő „mint a közpon-
ti iroda igazgatója, a magyarság egységét képviseli 
s így neve a legalkalmasabb a lap irányának a kife-
jezésére”.41 Alkotmányos érzékről, jogismeretről, 
politológiai felkészültségről tanúskodó, sokszor 
metsző logikájú, nemegyszer ironikus, a legfonto-
sobb aktuális politikai, gazdasági, szociális kérdé-
sekben haladéktalanul állást foglaló cikkeit – me-
lyet a cseh kormánysajtó több utalásból kitetszően 
gyakran idézett, illetve vitatott –, itt közölt beszé-
deit a kisebbségi közösség aktív része iránymuta-
tónak, programalakítónak tekintette. A harmadik 
dolog, amit meg kell említenem, az 1925-ben kötött 
érsekújvári egyezmény volt, amely Petrogalli halá-
la után máris megrendült ugyan, de amelynek vég-
ső eredménye volt sokak szerint a pártegység tíz év 
múlva bekövetkezett összekovácsolása. Valószínű-
leg az ő érdeme, hogy 1923-ban az Országos Ke-
resztényszocialista Párt és a Kisgazdapárt több ke-
rületben közös listával indult a nagymegyei 
választásokon, így nem egymás ellen fecsérelték el 

40 Az iroda fontos kiadványa: A kisebbségek nyelvi jogai. 
Kiadta és magyarázó bevezetéssel ellátta: a Szlovenszkói 
és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi 
Irodája. Prága 1926.
41 Jelentés a Prágai Magyar Hírlapról. In Angyal Béla: 
Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt 
történetéhez 1919–1936. Fórum Kisebbségkutató Intézet – 
Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 
2004 (Fontes Historiae Hungarorum 1.), [217.] p.

erejüket. Erről a mások által egyébként nem cáfolt 
kortársi tanúságtétel mellett korabeli sajtóközle-
mény is tanúskodik.42 A keresztényszocialisták és a 
kisebb létszámú liberális Magyar Jogpárttal egye-
sülő és hamarosan Magyar Nemzeti Párttá alakuló 
kisgazdák viszonya viszont a következő évben any-
nyira megromlott, hogy már a Közös Bizottságot 
sem működtették. Petrogalli agilitásának volt kö-
szönhető, hogy 1925. január 6-án a két párt mégis 
asztalhoz ült Érsekújvárban, megszületett az 
egyezmény, az újabb pártközi vezérlőbizottság, to-
vábbá a választási közös lista elve. Utalnom kell az 
1925-ben esedékes pártszövetségnél a szakadás 
kapcsán támadt mendemondára. Az alakuló Ma-
gyar Nemzeti Párt választási szövetségre töreke-
dett, s Petrogalli volt az, aki kirobbantotta a vitát 
Lelley Jenővel, a keresztényszocialisták akkori ve-
zetőjével, aki állítólag demokratikusabb, a csehek 
felé megbékélőbb politikát akart folytatni. Az Or-
szágos Keresztényszocialista Párt belső vitája 
Lelley csoportjának marginalizálásával, majd kizá-
rásával, Szüllő Géza pártelnökké választásával zá-
rult, de a két magyar párt választási szövetsége 
nem jött létre. Én a források alapján úgy látom, 
hogy Lelley a Csehszlovák Néppárttal létesítendő 
koalíció révén akart a kormányba kerülni, és lapjá-
ban, a Népakaratban azzal érvelt a magyar egység 
ellen, hogy nem lehet közös politikát építeni sza-
badkőművesekkel, protestánsokkal, zsidókkal; ez 
nem demokratikus szemléletre vall, sokkal inkább 
„a hatalom akarásá”-ra. Petrogalli e szemlélet mi-
att vitte kenyértörésre a dolgot. Megemlítendő még 
jogvédő tevékenysége, amit, mint Forgách állítja, a 
besztercebányai büntetőbíróság előtt, gyaníthatóan 
koncepciós perekben vád alá helyezett emberek, 
továbbá amelyet „a hontalanok, a nyugdíjasok és 
az elbocsátott volt magyar közalkalmazottak” ér-
dekében kifejtett.43 Ő képviselte például a védelmet 
Giller János, a Magyar Nemzeti Párt majdani tarto-
mánygyűlési képviselője katonai büntetőperében, 
melyről tanulmányt tervezett, de nem készült el 
vele. (Politikai és publicisztikai tevékenységéért 
nem fogadott el pénzt, Bothár Sándorral közös 
ügyvédi irodájukat végig fönntartották, ám ott a 
munka nagy része alighanem unokatestvérére há-
rult.) Az úgynevezett illetőségi jog vitájában – a 
csehek a helyi illetőség állítólagos hiányára hivat-

42 Utal rá Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. 
Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 
1918–1938. Fórum Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 
Galánta–Dunaszerdahely, 2002 (Nostra Tempora 6.), 98.; 
271. p. . 
43 Forgách Géza: Petrogalli Oszkár... I. m., 222. p.
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kozva utasították ki az új államból az ott honos, ám 
a kormány számára kellemetlen magyar értelmisé-
gieket, politikusokat – egyike volt azoknak, akik a 
vonatkozó törvények ismeretében tisztázták és 
képviselték a magyar álláspontot (ez azon kevés 
kérdés egyike volt, amelyben később némileg sike-
rült mérsékelni a jogsérelmeket). Amit erről írt, egy 
könyvbe is bekerült,44 amit azért említek meg, mert 
alig egy-két olyan kiadványra akadhatunk rá a 
könyvtárak katalógusaiban, amelyben a neve szer-
zőként van föltüntetve. Cikkei, tanulmányai, be-
szédei nincsenek összegyűjtve, bibliográfia sem 
készült róluk. Abban, hogy 1938 után például 
Forgách Géza olyan sűrűn idézte emlékét, nyilván 
az játszott szerepet, hogy ő volt a magyar kisebb-
ség politikai egységének egyik első szorgalmazója, 
tehát az 1936-os pártegyesülés után őt lehetett az 
egységmozgalom őseként föltüntetni, persze nem 
alaptalanul. Utaltam rá, hogy Petrogalli Bothár 
Sándor emlékezéseiben, továbbá a nekrológokban 
– részben a magyarországi sajtóban is – az egész  
csehszlovákiai magyarság vezéreként van aposzt-
rofálva. Lehetséges, hogy ezt méltatói szimbolikus 
szerepnek tekintették, azok ugyanis, akik a magyar 
miniszterelnökségnek és a külügyminisztérium-
nak a kisebbségekkel kapcsolatos iratanyagát föl-
dolgozták, nem találtak benne lényeges adatot ar-
ról, hogy milyen kapcsolathálót épített ki a 
budapesti politikusokkal, vagy legalábbis nem ír-
tak erről. Úgy tudom, hogy nemigen járt át Ma-
gyarországra, nem iparkodott lobbizni. Lehet, 
hogy tekintélye közvetett módon alakult ki, hiszen 
például egyik legjobb barátja, Szent-Ivány József 
gyakran ütötte a vasat a magyar fővárosban, 1925-
ös egységteremtő kísérletét, amelynek kiinduló-
pontja a Magyar Nemzeti Párt létrehívása volt – s 
amelynek előkészítésében Petrogallié lett a kulcs-
szerep  –, Bethlen István támogatta. Tudták, hogy 
Petrogalli a kisebbség egyik legképzettebb – parla-
menti múlttal, ellenzéki és kormánypárti tapaszta-
latokkal is bíró – politikusa, ráadásul az általa már 
fiatalkorában, majd függetlenségi párti politikus-
ként is képviselt egységeszme ekkor Budapesten is 
népszerűbb volt, mint a sokáig egymást emésztő 
kisgazda és keresztényszocialista különpolitika, a 
fővárosból is ezt erőltették. De ne feledjük, hogy 
44 Lásd Az illetőség jogvitája Szlovenszkó és Ruszinszkóban. 
Petrogalli Oszkár dr. ügyvéd, a Prágai Magyar Hírlap főszer-
kesztője, Dérer Iván dr. ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő és 
Kamrás József dr. komáromi ügyvéd vonatkozó jogi fejtegeté-
seivel és Komárom városnak a köztársaság elnökéhez intézett 
feliratával. Szerkesztette: dr. Alapy  Gyula, Komárom 
város képviselőtestületének tagja. Komáromi Lapok 
könyvkiadó-hivatala, Komárom 1924.

Andrássy Gyula és Apponyi Albert, Petrogalli régi 
barátai ekkoriban még mindig fontos tényezők a 
magyar parlamentben. Ellenzékiek voltak, de ez 
nem zárta ki, hogy Bethlen fontos kérdésekben 
hallgathasson rájuk. Arról, hogy a központi iroda 
vezetője mennyire volt népszerű a csehszlovákiai 
magyarság körében, ismét csak közvetett ismerete-
ink lehetnek: politikai beszédeit és vezércikkeit si-
ker és elismerés övezte – de nyilván saját közegé-
ben, a magyar ellenzéki pártok hívei között. Az 
bizonyos, hogy ismerte a politika természetét, és 
nem volt haragtartó. A kisebbségi politikában olya-
nokkal is együtt dolgozott, akik korábban, a hábo-
rú előtt az ellenfelei voltak, például báró Kürthy 
Lajossal, aki Zólyom vármegye főispánja volt az-
előtt. A cseheket becsülte, csak a nacionalizmusu-
kat utasította el. Egyszer a vonaton Karel 
Kramářzsal akadt össze, és megkérte, „Mondja 
meg, miért gyűlöli annyira a magyarokat”.45 Aztán 
hosszan elvitatkoztak. A Híradó című pozsonyi lap 
róla írott nekrológja magas, őszülő-kopaszodó, so-
kat cigarettázó, közvetlen, őszinte, a titulusokat 
nem kedvelő, mindenkit meghallgató, segítőkész, 
kedélyes, tapintatos és szerény emberként, „A ma-
gyarokat összetartó egyik vaskapocs”-ként írja le 
őt.46 Ez az ábrázolás nem mond ellent a Bothár 
cikksorozatából összerakható jellemképnek, azzal 
a különbséggel, hogy szerinte unokatestvére ké-
nyelemszeretetét a közügyek iránti lelkesedésével 
leküzdő, de alapjában ideges természetű ember 
volt. E vonásának meg az utolsó éveiben kifejtett 
rendkívüli aktivitásnak nyilván volt szerepe ab-
ban, hogy ötvenegy éves korában, a legnagyobb 
harcok közepette pillanatok alatt halt meg, szív-
szélhűdésben.

Petrogalli a maga jogászi, közjogi-függetlensé-
gi, 48-as szemléletével bele tudott illeszkedni az új, 
csehszlovák, úgymond demokratikus rendbe, és 
cikkeiben mindvégig annak alapelveit kérte szá-
mon a kínkeservesen egybetartott, Szlovenszkót 
nyomorba döntő és korrupcióikról hírhedt cseh 
kormánykoalíciókon. De követelte a Magyarország 
függetlenségét garantáló trianoni szerződés ren-
delkezéseinek betartását is akkor, amikor Beneš 
nyilvánosan a magyar gazdasági életbe, sőt a bel-
politikába való közvetlen beavatkozást sürgette a 
nyugat-európai politikusoknál és a közvélemény 
előtt. Többször leírta, hogy az állam és a rendszer 
nem azonos; az ellenzékieknek – a kisebbségieknek 

45 Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra 
[XII.] Prágai Magyar Hírlap, 1925. április 9., 2. p.
46 (yxy): Visszaemlékezés Petrogalli Oszkárra. Híradó, 
1925. február 10., 2. p.
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is – a rendszert kell megdönteniük. A szlovákokkal 
és a szudétanémetekkel való, részben általa kez-
deményezett kapcsolatépítési tervekben, amelyek 
1925-ben (de már az ő halála után) egy rövid időre 
realizálódni látszottak, ott volt egy későbbi konfö-
deráció esélye is.

Kérdés, hogy ő is a revízió jegyében kezdett-e el 
dolgozni. Nyíltan vallotta, lapjában is leírta a ma-
gyar kisebbségi álláspontot, hogy a közösség kény-
szer alatt fogadta el a főhatalom-változást, és nem 
ért egyet az új állapotokkal. Viszont az irredentiz-
mus az új állam szétbomlasztásáért folytatott aktív 
munkát jelent, amelynek ő nem híve, egyszerűen 
azért, mert épelméjű ember nem akar világháborút 
kirobbantani, ez pedig ahhoz vezetne. Elsősorban 
a magyarok érdeke, hogy ne legyenek ellenséges 
államok által körülzárva, innen tehát egyetlen út 
vezet: a kiegyezésé. Az 1925-ig regnáló cseh kor-
mánykoalíciók – sokszor utal erre a napi esemé-
nyeket kommentáló cikkeiben – azonban mind 
térdre akarták kényszeríteni Magyarországot. Ha 
megbuktatásukkal egy szélesebb alapú – más vo-
natkozásban meg szűkebb, amennyiben az egyik 
legsovinisztább irányzat, a csehszlovák szociál-
demokrácia kimaradt volna belőle –, a kisebbségi 
pártokra is épülő koalíció tudott volna kialakulni, 
ez magával hozhatta volna a konföderációs elv 
győzelmét, következményeképpen pedig a békét 
Magyarországgal. Ha egy ilyen helyzetben vissza-
állították volna a helyi autonómiákat – Petrogalli 
erről is több cikket írt lapjába –, előbb-utóbb egy-
szerűen okafogyottá vált volna a revízió terve. 
Lényeges adalék Petrogalli függetlenség-értelme-
zéséhez, hogy amikor meghallotta, hogy Magyar-
országon a sok kis ellenzéki párt mellé még egy 
függetlenségi pártot is szerveztek, ezt mondta 
volna „rezignált mosollyal”: „Hát nem elég nekik 
a függetlenségből, hiszen már annyira független az 
a szegény Magyarország, hogy barátja sincsen”.47 
Publicisztikájában a sérelmeket mindig a demok-
rácia szempontrendszeréből értelmezte. Ez a mun-
kája kétirányú. Bírálta a forradalmi alkotmányból 
eredő jogfosztó törvényeket – például a rendtör-
vényt, mely drasztikusan korlátozta a kritikát –, az 
állampolgársággal való visszaélést – tízezrek meg-
fosztását az állampolgárságtól –, a Szlovenszkót 
sújtó gazdasági diszkriminációt, és egyáltalán a 
nyomort keltő gazdasági állapotokat. Másrészt 
folyamatosan nyomon követte a cseh kormányok 
nyugati nyilatkozatait és főleg az ottani megíté-
lését, amely nem volt olyan egységesen elismerő, 

47 Bothár Sándor: Visszaemlékezéseim Petrogalli Oszkárra 
[XI.] Prágai Magyar Hírlap, 1925. április [7.], 2. p.

mint a szimplifikáló monográfiákban szerepel. 
Fontosnak tartotta a nyugat-európai közvélemény 
tájékoztatását. 1922-ben eljutott Angliába – az an-
gol parlamentarizmus és demokrácia lett számára 
a minta –, otthon pedig tárgyalt a Csehszlovákiába 
látogató Scotus Viatorral. Egyik vezércikke címe: A 
skót megtette kötelességét – a skót mehet. Az írás ar-
ról szól, hogy a jeles szerzőt csehek megtámadták, 
amint óvatosan kritizálni merte a csehszlovákiai 
kisebbségi viszonyokat is. A háború utáni eldur-
vult európai közállapotokért a sovinizmusokat tet-
te felelőssé, bírálta például a németgyűlöletet szító 
francia kormányt.48 Csehszlovákiában pedig a bé-
csi tempót látta átütni a demokrácia külső jegyein, 
vagyis inkább annak terminológiáján: „A régi oszt-
rák közigazgatás, a bürokrácia rozsdás gépezete 
nyikorog tovább a köztársaságban. A régi osztrák 
politikai intrikák, ügyeskedések, egyik pártnak ki-
játszása a másikkal szemben, az egyes politikusok 
hiúságának, egyéni ambícióinak, szorult helyzeté-
nek kihasználása, politikai morzsák osztogatása, 
a gyökeres megoldásnak elkerülése tartották fönn 
az osztrák kormányokat”, s ezeket az eszközöket 
alkalmazta aztán Tusár, Beneš és Švehla is.49 A 
kormánypolitikát és következményeit az ő egyik 
beszédéről is beszámoló cikk köztescímei effé-
leképpen minősítették: Nemzeti imperializmus 
– agresszív külpolitika – gazdasági válság – kor-
rupció.50 Az 1923-as nagymegyei választásoknál – 
amelyek után egyébként a Bohemia című lapban 
egységes ellenzéki front létrehozására hívta föl a 
német közvéleményt51 – bekerült a Zólyom megyei 
bizottságba. Egyik cikkében arra mutatott rá, hogy 

48 A húszas évek elejének közhangulatáról egy helyütt 
ezt írta: “Mintha évszázadoknak minden haladása, alko-
tása elpusztult, nyomtalanul eltűnt volna, olyan vadság 
tombol Európában. Ma arcpirulás nélkül hirdetik az 
erőszakot és jogtalanságot, hazafias pátosszal takarják el 
a cinikus valótlanságot [sic! nyilván valóságot]. Mindenki 
látja az ösvényt, ahová Európa népeit sodorják azok, akik 
a népek sorsáért felelősek, de nem keresnek sehol módot 
arra, hogy a katasztrófát megakadályozzák, minden 
művészetük abban telik ki, hogy megzavarják az emberek 
tisztánlátását, pillanatokra galvanizálják és így megsze-
rezzék maguknak a tapsokat, az ünnepeltetést azok részé-
ről, akiket romlásba taszítanak.” (p.) A francia tragédia. 
Prágai Magyar Hírlap, 1923. december 13., [1.] p.
49 (p.) [Petrogalli Oszkár]: Autonómia vagy kommuniz-
mus? Prágai Magyar Hírlap, 1923. október 14., 1. p.
50 Lelley Jenő dr. komáromi beszámolója. Petrogalli Oszkár a 
politikai helyzetről – A ker. szocialista és a magyar kisgazda-
párt lelkes összetartása. Prágai Magyar Hírlap, 1923. június 
26., 2. p.
51 Petrogalli Oszkár cikke az ellenzék egységes frontjáról. 
Prágai Magyar Hírlap, 1923. október 13., 2. p.
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a kormány – amelyet a forradalmi nemzetgyűlés 
feljogosított a megyei bizottságok tagjai egyhar-
madának kinevezésére – itt sem veszi figyelembe 
a nép akaratát, hiszen a kinevezettek révén egyne-
gyed résznyi kormánypárti kisebbségből többséget 
tud alakítani. Egy másik ezzel kapcsolatos cikknek 
már a fogalomhasználata is mutatja, hogy 1923-as 
ellenzéki tevékenysége egyenes folytatása az 1905-
ösnek: „A Zólyom megyébe kinevezett darabon-
tok egytől egyig az ’államfenntartó’ pártok tagjai 
s valamennyien ’csehszlovák’ nemzetiségűek, azaz 
a kormány meghamisította a politikai arányt és 
a nemzetiségi arányt. Nem fogjuk engedni, hogy 
ezek a darabontok a bizottságokban kényelmesen 
érezzék magukat és feledésbe menjen az, hogy mi-
ért és hogyan lettek bizottsági tagok.”52 A bizottsá-
gi munkát lényegesen korlátozta, hogy törvény til-
totta a megyegyűléseknek a politikai kérdésekben 
való véleményformálást. Petrogalli tehát cikket írt 
a követendő módszerről: a kulturális és gazdasá-
gi követeléseket nem a politika nyelvén kell elő-
adni. A kormány azt mondja, hogy a kultúra és a 
gazdaság nem politika. Akkor tehát így kell szóvá 
tenni a törvény által megkívánt magyar iskolák hi-
ányát, a tanidő rossz beosztását; így kell követelni 
a közművelődési és kulturális egyesületek vissza-
állítását, közművelődési tanácsok, népkönyvtárak 
létesítését, az elkobzott (nevelési célokat szolgáló) 
alapítványok visszaadását, a gyártelepek visszaál-
lítását, a munkaalkalmakat. Ott, ahol a szlovákok-
nak a magyarokkal közös sérelmeik vannak (Besz-
tercebányáról például törvénytelenül Zólyomba 
helyezték át a megyeszékhelyet, azt vissza kell 
telepíteni), egyeztetni kell velük.53 

Cikkeiből végezetül egyet idézek hosszabban. 
A citátum, olyan kérdéshez kapcsolódik, amellyel 
keveset foglalkozunk: a határon túli magyar zsi-
dóságnak a magyar kisebbségi életben való rész-
vételéhez, s ez önmagában is fontos. Ráadásul iga-
zolja – amit nemegyszer kétségbe vonnak –, hogy 
a magyar ellenzéki pártok, illetve irányítóik 1938 
előtt nem akarták kitessékelni a zsidókat a magyar 
kisebbségből – bár ez a tendencia is megjelent a 
pártokban, de átütőerő nélkül. Az is kiderül belő-
le, hogy volt olyan kisebbségi politikus, aki bírálni 
merészelte a demokrácia szempontjából a magyar-
országi politikát. Petrogalli ez esetben a numerus 

52 Fölkészül az ellenzék a megyei csatára. Az ellenzéki párt-
szövetség programja az egyes nagyzsupákban. 
Prágai Magyar Hírlap, 1923. december 24., 4. p.
53 Az utolsó momentumot lásd ugyanott, a többit: (p) 
[Petrogalli Oszkár]: Kötelességeink a megyei bizottságokban. 
Prágai Magyar Hírlap, 1923. november 3., [1.] p.

clausus kapcsán, máskor a választói jog kapcsán 
volt kénytelen megtenni ezt. 1923-ban a prágai par-
lament egyik német képviselője aláírásokat gyűjtött 
annak érdekében, hogy a helyi német egyetemen 
bevezethessék a numerus clausust, és a listájára 
magyar honatyák neve is fölkerült, volt, akié jogta-
lanul, viselőjének hozzájárulása nélkül. Petrogalli 
alább idézendő cikkében tisztázta a magyar pártok 
és a saját ezzel kapcsolatos álláspontját:

„A szövetkezett ellenzéki pártok sem a közös, 
sem a vezérlőbizottságban ezzel a kérdéssel soha 
nem foglalkoztak, egyszerűen azért, mert nem 
volt semmi ok arra, hogy foglalkozzunk vele. Soha 
egyetlen hang sem szólalt meg ezen intézmény 
mellett, nem volt senki, aki a numerus clausus 
mellett fölszólalt volna, s így nem volt alkalom 
annak visszautasítására sem. Sőt az Ungvárott ez 
év májusában megtartott közös bizottsági ülés al-
kalmával Korláth Endre többünknek bemutatta 
beszédének tervezetét, amelyet a másnap Munká-
cson megtartott magyar nemzeti kongresszuson 
kívánt elmondani. E beszédnek azt a részét, amely 
a zsidókérdéssel foglalkozott, mi, jelenlévők együtt 
szövegeztük meg, s ebben kifejezést adtunk azon 
várakozásunknak, hogy a zsidóságnak az a része, 
amely a jó időkben magyarnak vallotta magát, a 
magyarság mostani küzdelmében is híven ki fog 
tartani, s a zsidóságnak ez a hűsége meg fogja oda-
át, a határon túl is értetni az illetékesekkel, hogy a 
numerus clausus fönntartása igazságtalan. Tehát a 
mi politikánk nem ad alapot s nem mutat föl előz-
ményeket, amelyek arra engednének következtet-
ni, hogy mi itt akarjuk a numerus clausus behoza-
talát, ellenkezően, azt mutatja, hogy mi szívesen 
vennők annak eltörlését ott is, ahol az érvényben 
van. Természetes, hogy ennek az óhajnak kifejezé-
sénél többet nem tehetünk, mert más ország dolga-
iba beleavatkozni nincs jogunk.

Ami az én álláspontomat illeti, az igen egysze-
rű és világos. Én helytelennek és rossznak tartom 
a numerus clausus intézményét először elvi állás-
pontomnál fogva. Itt, a köztársaságban az úgy-
nevezett kisebbségi nemzeteknek minden jogát 
az illető nemzet népességi számaránya szerint ál-
lapítják meg. E számarányban osztják ki az isko-
lákat, éspedig az oktatás minden tagozatában. E 
számarányt veszik alapul, amikor engedélyezik a 
közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban a ki-
sebbségi nemzet nyelvének használatát. Ez az iga-
zi és általános numerus clausus. Nem foglalkozom 
most azzal, hogy a kisebbségi jogok gyakorlása 
terén is csak a numerus clausus elvét ismerik el, a 
gyakorlatban még ezt az elvet sem valósítják meg. 



108

Amikor én támadom ezt az elvet, nemcsak azért 
teszem, mert annak érvényesítését nemzetemre 
nézve károsnak és rossznak tartom, de támadom 
azért, mert igazságtalannak, antidemokratikusnak, 
barbárnak tartom. És nem változik ez az álláspon-
tom akkor sem, ha ezt az elvet csak egy szűkebb 
téren, az egyetemi oktatás terén és egy felekezet-
tel vagy fajjal szemben alkalmazzák, amelyhez én 
nem tartozom.

Szerencsétlennek tartom ezt az intézményt a 
gyakorlati eredmény szempontjából is. Meggyő-
ződésem, hogy azt az eredményt, amelyet elérni 
akarnak azok, akik ez intézményt behozni kíván-
ják, nem érik el. A numerus clausus nem hozza 
meg az eredményt, amelyet az intézmény hívei 
várnak tőle, hogy így megakadályozzák azt, hogy 
a zsidóság elözönölje a szellemi pályákat és visz-
szaszorítsa onnan a nem zsidókat. Mindössze azt 
az eredményt hozza magával, hogy a nemzet és a 
zsidóság között szakadékot létesít. 

De ha így elvi és gyakorlati szempontból hely-
telen általában a numerus clausus, egyenesen ve-
szedelmes ennek a kérdésnek fölvetése a mi hely-
zetünkben. Nekünk senkit nem szabad elzárnunk 
attól, hogy csatlakozzék a mi küzdelmünkhöz. 
Csatlakozzék teljes odaadással és minden keserű-
ség nélkül. Ezt azonban nem várhatjuk el azoktól, 

akiket felekezeti vagy faji önérzetükben megtáma-
dunk. A mi harcunkat elnyomott nemzetünk jogai-
ért csak a demokrácia fegyvereivel vívhatjuk meg, 
és önmagunkat sebeznők meg, ha ebben a harcban 
olyan fegyvereket használunk, amelyekkel csak a 
demokrácia ellen hadakozhatunk.

Még egyet kell megjegyeznem. Én és velem 
együtt sokan azok közül, akik együtt küzdünk, 
ezt az álláspontunkat híven fogjuk szolgálni, füg-
getlenül attól, hogy a zsidóság milyen álláspontot 
foglal el velünk szemben. Nem fogjuk álláspon-
tunkat megváltoztatni azért, mert a zsidóság, ép-
pen csak Zólyom megyét kivéve, a többi megyében 
elhagyott és jónak látta, hogy felekezeti vagy zsidó 
nemzeti alapon külön tömörüljön, s azóta is, példá-
ul sok helyen a bíróválasztásoknál, szavazataival 
nem minket, hanem ellenségeinket támogatja. [...]

Hiszem, hogy ez a szerencsétlen incidens, ame-
lyet a boldogtalan numerus clausus fölidézett [...], el 
fog simulni, s mindnyájan tudatára jövünk annak, 
hogy nemzetünk súlyos helyzetében nem engedhet-
jük meg azt a kedvtelést, hogy egymással marakod-
junk; a zsidóság is tisztán fogja látni, hogy ha a ma-
gyarság a jogaiért folytatott küzdelemben elbukik, 
úgy ezzel saját sorsa is meg lesz pecsételve.”54 

54 Petrogalli Oszkár: Numerus clausus. Prágai Magyar 
Hírlap, 1923. december 5., [1.] p.
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A magyar kultúra perspektívái az ibériai kulturális térben
A „világfalu” és a totális globalizáció korában nem 
kérdéses, hogy a világszintű verseny a gazdasá-
gon túl a kultúra minden aspektusában is egyre 
érezhetőbb. Az egyes nemzeti kultúrák világszerte 
versenyben állnak egymással. Különösen kemény 
küzdelemre számíthatnak a viszonylag kis népek 
nyelvileg is elszigetelt kultúrái, amelyek közé a mi-
énk is tartozik. Ezért kell jelen lennünk kulturálisan 
szűkebb környezetünkön túl is külföldön, legalább 
a nagy világnyelvek központjaiban. Napjainkban 
– jogosan – sokat emlegetett (gazdasági) verseny-
képességünkkel párhuzamosan kulturális téren is 
versenyképesnek kell lennünk egyrészt földrajzi-
lag, másrészt a kortárs áramlatokban. Mi, magya-
rok méltán gondoljuk, hogy oktatási, tudományos 
és művészeti téren világszínvonalon működünk és 
alkotunk. Ez azonban önmagában már kevés: kul-
túránkat, eredményeinket kommunikálnunk kell, 
és el kell vinnünk a Föld távolabbi és magyarul 
nem értő közönségei felé. Azon túl, hogy a spanyol 
(és „testvérnyelve”, a portugál) bolygónk lakói 
közel egytizedének nyelve, e kérdéskörnek más 
is aktualitást ad: a közelmúltban született döntés 
arról, hogy a kulturális kormányzat új szakdiplo-
mata poszttal kívánja megerősíteni (illetve inkább 
megalapozni) kulturális pozícióinkat a hispán vi-
lágban. Sok éve váratott magára ez a döntés, így az 
új szakdiplomata poszt létrehozásakor semmikép-
pen sem az lehet a kérdés, hogy „miért?”, hanem 
az, hogy „miért csak most?”.

A két ország közötti, oly sokszor hivatkozott 
földrajzi távolság nem is oly nagy: például Moszk-
va messzebb van, mint Barcelona. Spanyolország-

ban – főleg a képzettebb értelmiség körében – a 
magyar kultúra nem teljesen ismeretlen, ám két-
ségtelen, hogy még a legképzettebbek sem tudnak 
sokat rólunk néhány klisén (Duna, Habsburgok, 
Puskás stb.) túl. Ezért a magyar kultúrdiplomácia 
legfontosabb feladata Ibériában az, hogy Magyar-
ország végre kerüljön fel Spanyolország térképére, 
a már meglévő kapcsolódási pontok és kapcsolatok 
segítségével, valamint újak által kultúránk szer-
vesen illeszkedjék be nemcsak Madrid, hanem a 
tartományok pezsgő kulturális életébe is. Fontos, 
hogy a magyar kultúra ne szigetként, elkülönülten 
tűnjön fel, hanem kerüljön be rövid idő elteltével 
a helyi kulturális vérkeringésbe. Ezért bemutat-
kozásunk akkor lehet igazán hatékony, ha annak 
képviselői népszerű, nagy presztízsű helyszíneken 
vagy alkalmakkor (színházak, mozik, múzeumok, 
kiállítótermek, koncerttermek, fesztiválok stb.) ta-
lálkozhatnak a spanyol közönséggel.

Annak ellenére, hogy általánosan Spanyolor-
szág sajnos nem mutat jelentősebb érdeklődést a 
kelet-európai térség kultúrája iránt, mégis tapasz-
talataim alapján úgy vélem, hogy a félszigeten – ta-
lán futball-múltunk vagy híres gasztronómiánk és 
borkultúránk okán – általános rokonszenv övezi a 
magyarokat és Magyarországot, amit érdemes ki-
használnunk kulturálisan, turisztikailag és gazda-
ságilag is.

Jelenlegi találkozási pontok
Mivel Spanyolországban – látszólag – mindent a 
nulláról kell kezdeni, a stratégiának egészen más-
nak kell lennie, mint a régóta jól működő magyar 
intézetek (Berlin, Bécs, Róma, Párizs stb.) esetében, 
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ahol a fizikai infrastruktúra mellett rendelkezésre 
áll az esetenként évtizedes kapcsolati infrastruktú-
ra is. A magyar-spanyol kapcsolatok viszont több 
mint ezer évesek, és igen sokszínűek, az iroda-
lomtól az ingatlanbefektetésekig, a történelemtől a 
gasztronómiáig, a turizmustól a sportig terjednek, 
néhány eklatáns példát említve a sok közül. Első 
lépésként érdemes e kapcsolatrendszert alaposan 
feltérképezni, hiszen e meglévő hálózatból érde-
mes kiindulni. Szükség van teljesen új, „trendi” 
kezdeményezésekre is (gerillamarketing, fényszín-
ház stb.), ám úgy vélem, ezek akkor lehetnek sike-
resek, ha valamilyen előzményük, viszonyuk már 
van a meglévő, hagyományos kétoldalú kapcsola-
tokhoz. Ilyenek a meglévő testvérvárosi kapcsola-
tok, amelyek között határon túliak is akadnak. (Saj-
nos ezek száma összesen sincs tíz.) Mindenképpen 
kívánatos lenne újak kialakítása. (Ebben kitüntetett 
szerep juthat a Kultúra Magyar Városa cím évente 
változó képviselőinek – tavaly Miskolc, Gyula és 
Tokaj, idén: Balatonfüred, Szombathely.) Olyan te-
lepülés is van Spanyolországban, ahol szinte adja 
magát a kapcsolatfelvétel: a közel kétszázezer la-
kosú, levantei Castellón de la Planában szobra és 
kultusza van egy magyar királylánynak, Magyar-
országi Jolántának (Violante de Hungría).

Felvetődik a kérdés, hogy milyen fogadtatásra 
számíthat az erőteljesebb magyar kulturális je-
lenlét Spanyolországban. Minden bizonnyal nyi-
tottság és érdeklődés fogadná, hiszen a magyar 
megjelenések a hetvenes évek óta igen sikeresek 
a félszigeten. Történelme folytán e régió amúgy 
is fél évezrede hagyományosan nyitott más, távoli 
kultúrák iránt (Madridot, Barcelonát, Lisszabont a 
Föld legkozmopolitább városai között tartják szá-
mon), eddig elsősorban a visszafogott jelenlét és a 
megfelelő, célzott információk hiánya akadályozta 
nagyobb ismertségünket. A hangsúlyosabb meg-
jelenésnek mindenképpen „ideje volt”: a spanyol 
fővárosban nemcsak a világnyelvek kulturális in-
tézetei működnek sok éve, hanem (kulturálisan) 
hasonló méretű versenytársaink (Cseh Központ, Ro-
mán Kulturális Intézet – sőt Lisszabonban is!) is jelen 
vannak.

Nem szabad megfeledkezni a kultúrdiplomáciai 
tevékenység gazdasági hozadékáról sem. Spanyol-
ország a magyar beutazó turizmus hatodik leg-
jelentősebb piaca mintegy 151 ezer vendéggel és 
390 ezer vendégéjszakával évente, ráadásul folya-
matosan dinamikus növekedést produkál, annak 
ellenére, hogy kutatások szerint a spanyolok 90(!) 
százaléka nem is szokott külföldre utazni. S e szá-
mok még nem tartalmazzák a további spanyol és 

portugál nyelvű turistákat a világ minden tájáról. 
E vendégkör szinte kizárólag kulturális céllal láto-
gat Magyarországra, ami jól illeszkedik a nemzeti 
turisztikai marketingszervezet aktuális terveihez, 
melyek szerint 2009. a Kulturális Turizmus Éve 
Magyarországon. Egyértelmű, hogy a nemzetközi 
kulturális területen történt befektetések, akár rö-
vidtávon is, jelentős hasznot hoznak a teljes nem-
zetgazdaság számára.

A másik fontos témakör a kétoldalú gazdasági 
kapcsolatok területe. Spanyolország – még a világ-
méretű válság ellenére is, egyelőre – egyre aktívabb 
befektetési és kereskedelmi partnere Magyaror-
szágnak. E kapcsolatok további élénkítése a célja 
a nemrég kezdődött spanyolországi Magyar Gaz-
dasági Évadnak. A kétoldalú gazdasági kapcsola-
tok szereplői a jövőben nemcsak gazdasági téren 
lehetnek fontosak: mindenképpen számítani kell 
rájuk az újfajta kulturális finanszírozási modellek 
(Art & Business, szponzoráció) esetében is. Az e té-
ren aktív állami szereplőknek szorosan együtt kell 
működniük, hiszen ez szinergiaként a befektetett 
szellemi és anyagi erőforrásoknál jóval nagyobb 
haszonnal járhat.

Spanyol kulturális piac – magyar szempontból
Nem vállalkozhatom itt ennek a végtelenül gazdag 
kulturális térnek a teljes bemutatására, mindösz-
sze néhány – magyar szempontból érdekes vagy 
fontos – jellegzetességre hívom fel a figyelmet. Bár 
nem vagyok híve (főleg nem a nemzetiségi alapon 
történő) általánosításoknak, mégis megpróbálok 
néhány megállapítást tenni az „átlagos spanyol 
kultúrafogyasztóra”. A Turizmus Zrt. korábbi ku-
tatásaiból kiderül, hogy hazánk kultúrája iránt el-
sősorban az idősebb középkorú (40-70 éves), kép-
zett, nagyvárosi réteg mutat érdeklődést. Emellett a 
Spanyolországban kivételesen széles és befolyásos 
művészvilág, amely mindig is élen járt a legújabb 
kezdeményezésekben (Dalí, Buñuel, Almodóvar, 
Miró, Calatrava stb.), nyitott (lehet) hazai művé-
szeink, építészeink legformabontóbb kezdeménye-
zéseire is. Ez azonban, minden jelentősége ellenére 
is, csak egy szűk, elit réteg. Tudomásul kell venni, 
hogy az átlagos spanyol polgár (beleértve a diplo-
másokat is) nem feltétlenül művelt és tájékozott, és 
különösen keveset tud nemcsak Magyarországról, 
hanem az egész térségről. (Egyetemi professzor is 
felteszi azt a kérdést, hogy Magyarországon oro-
szul beszélnek-e.) Ezért az elitkultúra mellett még 
sokáig szükség lesz a legalapvetőbb információk 
közvetítésére is. E tevékenységet jól támogathatja a 
„könnyedebb kultúra” exportja: itt, többek között, 
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a zarzuela hagyományokon felnőtt spanyolok köré-
ben biztos sikerre számító operettre, a népi kultúrá-
ra (népművészet, népdalok, néptánc), szórakozta-
tó filmjeinkre vagy a magyar animációra gondolok. 
Korunk „multikultúrájában” egyre inkább polgár-
jogot nyer a gasztronómia és a borkultúra. Mind-
kettő a legmagasabb szinteken van jelen Ibériában, 
sőt a konyhaművészet terén a spanyolok körében 
hagyománya van a legkülönlegesebb új próbálko-
zásoknak (a franciáktól átvett és továbbfejlesztett 
Nouvelle Cuisine-nek) is, így nemcsak hagyomá-
nyos ételeinkkel érdemes megjelennünk.

Spanyolország nagy ország, kizárólag Madridból 
nem lehet az egész félsziget közvéleményét „lefed-
ni”. (És akkor még szó sem esett Latin-Amerikáról.) 
A Spanyol Királyság 17, kulturálisan és minden te-
kintetben egymástól nagyban különböző autonóm 
tartományból áll, amelyek közül kettő Afrikában 
van (Ceuta és Melilla), kettő pedig az anyaország-
tól igencsak távolabb fekvő (ám milliós lakossággal 
bíró) szigetcsoport (Kanári- és Baleári-szigetek). 
Az országban a spanyol mellett három hivatalos 
nyelvet beszélnek: a katalánt (további változatai a 
valenciai és a baleári), a baszkot és a gallegót. Tá-
gabb értelemben e kultúrkörhöz kapcsolhatjuk 
Andorrát és Portugáliát is. Fentiekből következik, 
hogy Magyarország megismertetéséhez differenci-
ált megközelítésre van szükség (akár nyelvileg is, 
bár elmondható, hogy – Portugália kivételével – a 
kasztíliai spanyol azért alapvetően mindenhol mű-
ködik) az egyes régiók tekintetében. El kell menni, 
jelen kell lenni kulturálisan a kis- és nagyvárosok-
ban (ezek nem ritkán milliósak), csak ez vezethet si-
kerre. Bár nem ez az elsődleges cél, de fontos lenne 
a magyar közönséget is jobban megismertetni Spa-
nyolországgal, hogy végre elfelejthetőek legyenek 
buta kliséink az „őrült spanyolról”, a bikaviadalról 
és a flamencóról. (Esetleg még a paella ismert.)

Hazánk minden változatossága ellenére sok-
kal egységesebb ország, mint España. Itt a sokszí-
nűséget hazai nemzetiségeink, (a spanyolországi 
helyzethez képest mindenképpen) sokszínű vallási 
térképünk és a határon túli magyar kultúra válto-
zatossága képviseli, amelyek új távlatokat nyithat-
nak a hazánkról kialakult spanyolországi kulturá-
lis képre vonatkozóan.

Úgy vélem, kulturális kapcsolataink intenzíveb-
bé tételét a legtöbb esetben érdemes valamilyen 
apropóhoz, évfordulóhoz kötni. Erre a következő 
években több lehetőség is adódik, ezek közül egy 
rövid válogatás:

2009: Haydn-év; Passuth László halálának 30. 
évfordulója; a rendszerváltás, a magyar-osztrák 

határnyitás 20. évfordulója; Radnóti-centenárium; 
2010: Pécs Európa Kulturális Fővárosa; Ángel Sanz 
Briz, 5200 budapesti üldözött 1944-es megmentő-
jének centenáriuma; 2011: Liszt-év; Magyarország 
az Európai Unió soros elnöke (ráadásul Spanyol-
országot követően a spanyol-magyar-belga trojka 
tagjaként); 2012: Juan Gyenes és Müller Miklós 
(2013) magyar származású spanyol fotóművészek 
centenáriuma.

Tekintettel anyagi korlátainkra a központi forrá-
sokon túl egyre inkább nyitni kell az újfajta finanszí-
rozási modellek felé: a gazdasági élet szereplőinek 
bevonására (Art & Business), pályázati pénzekre és 
a civil szférára, önkéntesek mozgósítására gondo-
lok. A források bizonyára elégtelenek arra, hogy a 
negyven (vagy a nyelvterületet tekintve négyszáz-) 
milliós spanyol kulturális piacon meghatározóak 
legyünk, ám az érdekelt piaci szereplők magánfor-
rásait is ügyesen bevonva ahhoz talán elegendőek, 
hogy apró, de jól időzített és elhelyezett akciókkal 
elősegítsék a hosszútávú pozitív tendenciákat.

Stratégiai célok és partnerek
A magyar kulturális diplomácia legfontosabb céljai 
spanyol földön a következők lehetnek:

– Egy új, dinamikus és egységes országimázs el-
terjesztése, megismertetése. Kulturális pozícióink 
erősítése minden téren, különösen versenytársa-
inkhoz képest. Egyedi megjelenés. A hozzánk irá-
nyuló kulturális turizmus elősegítése.

– Földrajzi diverzifikáció kulturális téren mind-
két irányban. A magyar megjelenésnek korántsem 
csak a két fővárosra és Barcelonára kell összponto-
sulnia. Ezt kívánják a hazánkba irányuló spanyol 
beutazó turizmus adatai is. (96%-uk csakis Buda-
pestet látja!)

– Pécs, mint Európa 2010-es Kulturális Főváros-
ának megismertetése és kiemelt népszerűsítése.

– A remélhetőleg a közeljövőben megvalósuló 
Magyar Kulturális Fókusz előkészítése.

– A határon túli magyar kultúra, valamint a 
hazai nemzetiségi és szubkultúrák (cigányság, ha-
gyományos zsidó kultúra) népszerűsítése.

Előbbi célokat természetesen a kulturális kor-
mányzat (vagy annak madridi képviselője) önma-
gában nem képes megvalósítani. Ezért a spanyol 
hivatalos szervek és a Spanyolországban bármi-
lyen formában jelen lévő hazai (hivatalos, kultu-
rális vagy akár üzleti) képviseletekkel való szoros 
együttműködés mellett, szükség van a két ország 
kulturális szereplőivel való jó kapcsolatokra is. Itt 
elsősorban a külfölddel már eddig is kapcsolatban 
álló, egyfajta koordináló szerepet is betöltő vagy 
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központilag létrehozott szövetségekre, ernyőszer-
vezetekre gondolok. Érdemes volna felvenni a 
közvetlen kapcsolatot az egyes szakmai szerveze-
tekkel, kamarákkal, peña-kkal vagy akár vállala-
tokkal. A kölcsönös cserekapcsolatok, a szakmai 
(oktatók, hallgatók, művészek és művészetbará-
tok) és incentive utak a kétoldalú turistaforgalom 
legdinamikusabban fejlődő szegmensét jelenthetik 
a jövőben. (Az átlagos turisták hulláma várhatóan 
mérséklődni fog: akinek nincs speciális érdeklődé-
se, kötődése Magyarországhoz, az életében legfel-
jebb egy ízben két-három napot tölt el nálunk, és 
sajnos nem jön többet.)

A Spanyolországban élő magyaroknak (illetve 
leszármazottaiknak) vagy hosszabb-rövidebb ideig 
kint dolgozó honfitársainknak szintén fontos sze-
rep jut. Ők természetesen más-más megközelítést 
igényelnek, koruk szerint és aszerint, hogy mely 
kivándorlás utáni generációt képviselik.

E kultúrkörben Közép-Európa általában még 
mindig egy egységként él az emberek fejében. Ezért 
kiemelkedően fontos a közeli versenytárs országok 
és kultúrák (V4, de Ausztria, Románia, Szlovénia, 
Horvátország is) képviselőivel való együttműkö-
dés. A spanyol tour operátorokkal való folyama-
tos, aktív, jó kapcsolat kiemelkedő jelentőségű ott, 
ahol az „ilyen távolra” utazók nagyobb fele még 
mindig utazási irodákon keresztül utazik. A helyi 
tour operátorok azért is fontosak, mert legtöbbször 
ők biztosítják a portugál és latin-amerikai utazók 
európai programjait is.

Felvetések műfajok szerint
Annak ellenére, hogy a spanyol-magyar irodalmi 
kapcsolatok Cervantesig és Lope de Vegáig nyúl-
nak vissza, egészen a XX. századig nem beszélhe-
tünk komoly szerepről egymás irodalmi életében. 
A Nyugat korától kezdve azonban már magyarul 
is elérhetőek spanyol szerzők művei, és egyre több 
magyar regény és vers olvasható spanyol (sőt kata-
lán) nyelven. Évente 8-10 magyarul íródott könyv 
jelenik meg spanyolul, a kiváló magyar műfordítói 
gárda, illetve a Magyar Könyv Alapítvány pályá-
zatainak köszönhetően. 2007 októberétől kezdve 
működik a Literatura Húngara Online (www.lho.es) 
honlap spanyolul és katalánul, amely a magyar iro-
dalom bemutatásán túl számos egyéb információ-
val is szolgál. (Ez az oldal volna továbbfejleszthető 
a magyar kultúra egyéb ágainak bemutatásához.) 
Spanyolországban ismerik és kedvelik Márait és 
Passuthot (hispán témájú regényeinek köszönhető-
en), mint Nobel-díjas elismert Kertész Imre, filozó-
fus szakmai körökben olvassák Lukács Györgyöt 

is. Érdekes módon azonban kortárs irodalmunk-
nak (pl. Konrád, Esterházy, Krasznahorkai stb.) a 
kiváló fordítások ellenére sem sikerült átlépnie a 
nagyközönség ingerküszöbét, a megjelent köny-
vek visszhang nélkül maradtak, és nem is nagyon 
fogynak. Klasszikus költőink sem ismertek (a spa-
nyol nyelvű világban ez alól talán csak Kuba kivé-
tel), pedig többek között Simor András szakavatott 
tolmácsolásában jó részük olvasható.

Az Ibériai-félsziget a világ képzőművészetének 
közel ezer éve egyik legfontosabb központja, ám 
a magyar képzőművészet gyakorlatilag ismeretlen 
errefelé. Ezen lehet változtatni, bár igaz, hogy a 
tetemes szállítási és biztosítási költségek (itt a vi-
szonylag nagy távolságnak is szerepe van) miatt a 
képzőművészeti alkotások vendégkiállításai kevés-
bé kivitelezhetőek. Kár, mert például Madridban bi-
zonyosan sikere lenne egy olyan kiállításnak, amely 
bemutatja a Szépművészeti Múzeum spanyol gyűj-
teményének néhány darabját, ennek kapcsán pedig 
kiállíthatók magyar klasszikus festők művei is. A 
spanyol közönség hagyományosan fogékony a kor-
társ képzőművészetre is. Sajnos azonban a magyar 
kortárs képzőművészet külföldi értékesíthetőségi 
lehetőségei igencsak korlátozottak. Kortárs spanyol 
kiállítások hazai fogadására már vannak jó példák 
(pl. a Kiscelli Múzeum szerepel a SEACEX, a spa-
nyol kultúra exportjával foglakozó állami társaság 
/náluk ilyen is van!/ hivatalos partnerei között, és 
már több spanyol vonatkozású kiállításnak is ott-
hont adott.) A kortárs képzőművészet terén kulcs-
szereplő lehet a Madridban élő, elismert festőmű-
vész, Fodor-Lengyel Zoltán (1963), a cádizi Királyi 
Szépművészeti Akadémia akadémikusa.

A fotóművészetnek is nagy hagyományai van-
nak Spanyolországban. (Itt a kiállítási logisztika 
is egyszerűbb, olcsóbb.) Fotóművészeti bemutat-
kozásunkat két emigrációban híressé lett honfitár-
sunk köré érdemes szervezni: Juan (János) Gyenes 
(Kaposvár, 1912 – Madrid, 1995) és Müller Miklós 
(1913, Orosháza – 1999, Llanes).

A korábbi századok építészetében kitűnő kap-
csolódási pontnak tartom a szecessziót. (Spa-
nyol földön – leginkább Katalóniában jellemző 
– modernismo-nak hívják.) Barcelona a központja 
a közel 80 európai várost összefogó „A szecesszió 
európai útja” elnevezésű szervezetnek, amelynek 
Budapest (Ernst Múzeum) és Kecskemét mellett, 
Szabadka is tagja. A szecesszió olyan sokszínű 
építészeti örökségünk, amelynek az Ibériai-félszi-
geten is nagy hagyományai vannak (Gaudí, Puig 
i Cadafalch), és amelybe számos város tud bekap-
csolódni határainkon innen és túl. Spanyolország 
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a kortárs építészet terén is világhatalom (Zaera, 
Calatrava, Rafael Moneo stb.). Sajnos tehetséges, fi-
atal építészeink híre csak elvétve jut el ebbe a világ-
ba. Itt is akad azonban biztató jel: egy Madridban 
élő magyar építész, Nyáry Erika kezdeményezésé-
re sikeres együttműködés kezdődött a magyar és a 
madridi építészkamara között.

A történelmi kiállítások, konferenciák a magyar és 
a spanyol történelem kevés találkozási pontjai kö-
zül kapcsolódhatnak valamelyikhez. Ehhez néhány 
ötlet: középkori dinasztikus kapcsolatok, az ibériai 
Szent Jakab- és a magyarországi Szent László-kul-
tusz hasonlóságai, a hazai Szent Jakab-kultusz (pl. 
Ják, amelynek neve egyesek szerint a Jakab névből 
ered, és Santiago de Compostela kapcsolata máris 
adott lehet), közös Habsburg uralkodóink, magya-
rok a spanyol polgárháborúban (bizony, mindkét 
oldalon harcoltak), Ángel Sanz Briz (1909-1980), 
budapesti üldözötteket mentő diplomata. Szub-
kultúráink (zsidóság, cigányság) bemutatása ko-
moly érdeklődésre számíthat Spanyolországban, 
és nemcsak a mintegy ötvenezres zsidó közösség 
körében, hiszen az iszlám mellett, az ország kul-
túráját alapvetően határozta meg az ötszáz évvel 
ezelőtt üldözött judaizmus. E témának egyik bá-
zisa lehet az afrikai kontinensen elterülő, de Spa-
nyolországhoz tartozó város-enklávé, Melilla, ahol 
kb. ezerfős ortodox közösség működik, amelynek 
tagjai igen keveset tudnak európai hittestvéreikről. 
Érdekes volna párhuzamba állítani a két ország 
zsidóságát, mert eltekintve az ősi hasonlóságoktól, 
nagyban különböznek egymástól: a hazai hagyo-
mány döntően askenázi, az ibériai szefárd. A Pi-
reneusi-félszigeten éppen azokból a századokból 
(XVI-XX.) nincsenek zsidó emlékek, amelyekben 
a Kárpát-medencei zsidó közösség kiteljesedett és 
virágzott. Hasonló a helyzet a romákkal: mindkét 
ország évszázadok óta együtt él a cigánysággal, 
ám Ibériában mai napig meghatározó körükben a 
vándor, vásározó életmód, nálunk ma már a letele-
pedés jellemző, és mások a jellegzetes foglalkozá-
sok is (pl. muzsikusok, lakatosok stb.).

Külön kategória lehet a sport, nevezetesen a fut-
ball: Kubala, Puskás, Kocsis és Czibor neve ma is 
„hívószó” szinte minden spanyol számára. Előb-
biek Madridhoz, utóbbiak inkább Barcelonához 
kötődtek.

A Spanyolországban valamilyen szinten ma is 
jelenlévő kortárs magyar filmművészet további nép-
szerűsítésére lenne szükség. A filmek feliratozásá-
val – megfelelő propaganda mellett – elérhető film-
jeink nyilvános vetítése is. Ennél nagyobb sikert 
ígérhet a klasszikus megoldás, a Magyar Filmhét 

– amennyiben megfelelő beharangozás előzi meg, 
vonzó programok kísérik (akár borkóstoló, gaszt-
ronómiai bemutatkozás), és népszerű helyszínen 
zajlik.

A színházi vendégszereplések terén – elsősorban a 
nyelv miatt – kevésbé vagyok optimista, bár sike-
res ellenpélda itt is akad: a Katona József Színház 
társulata évtizede sikeresen lép fel a spanyol világ 
színpadain.

Magyarország zenében és táncban nagyhatalom, 
Kocsis Zoltán, Sass Sylvia, Fischer Iván (BFZ) 
vagy Markó Iván rendszeres vendégei a spanyol 
színpadoknak. A kifinomultabb zeneértők Eötvös 
Péter nevét is ismerik. E területen jól működő kap-
csolatok vannak, a magyar komolyzenei képzés 
Spanyolországban is elismert, fiatal zenészeinket 
szívesen látják fesztiváljaikon, képzéseiken. Itt in-
kább csak a meglévő kapcsolatok összegyűjtésére, 
feltérképezésére van szükség, szerencsére ez a te-
rület már szép eredményeket mutat föl.

Sebestyén Márta, Palya Bea spanyol színpadon 
is garantált sikert aratna, ahogy a magyar operett, 
a hagyományos és a hagyományokra építő modern 
cigányzene és a klezmer is. Megfelelő bevezetővel, 
magyarázatokkal akár az István, a király is bemu-
tatható. További tartalékok rejlenek az egyházze-
nében, a kórusmozgalomban, valamint a modern 
táncszínházi kapcsolatokban. Kodály és a Kodály-
módszer már ismert valamennyire, de további nép-
szerűsítésére még oda kellene figyelnünk.

Latin-Amerika
Az ibériai kulturális teret elemezve – még ha csak 
megemlítés szintjén is – nem hagyható figyelmen 
kívül az amerikai kontinens. Az ibér-amerikai spa-
nyol nyelvterület 19 országot, több mint 10 millió 
km2-t és több mint 300 millió embert jelent. (És ak-
kor még nem számoltunk az önmagában is föld-
résznyi, portugál nyelvű Brazíliával.) Látható tehát, 
hogy ezt a hatalmas területet, nemhogy Madridból, 
de még Mexikóvárosból vagy Buenos Airesből is 
képtelenség rövid időn belül megnyerni a magyar 
kultúra számára. Itt egyelőre csak a kezdeti lépések 
megtétele, a lehetőségek feltérképezése képzelhető 
el. A nyelven túl, ehhez Madrid azért megfelelőbb 
hely, mint Budapest, mert Spanyolország ma is 
Európa kapuja az egykori gyarmatbirodalom or-
szágai felé. Ez nem csak azt jelenti, hogy a Latin-
Amerikából Európába érkező legtöbb repülőjárat 
ma is Madridban landol, hanem azt is, hogy Mad-
rid számos, a spanyol-portugál világot összefogó, 
nemzetközi szervezet központja. E szervezeteken 
keresztül a magyar kultúra számára kapu nyílhat 
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Dél-Amerika országai felé. (Szomorú, hogy az 
utóbbi időben a mindig is szerény magyar jelen-
lét visszaszorulóban van a térségben, egymás után 
zártuk be nagykövetségeinket Montevideóban, 
Caracasban, Limában, Bogotában.)

A térséget (sem kulturális, sem „küldő” turiszti-
kai szempontból) nem szabad lebecsülni, hiszen di-
namikus fejlődés és növekvő életszínvonal jellemzi. 
Mexikó, Chile, Brazília, Argentína és (olajjövedelme-
inek köszönhetően) Venezuela a Föld leggyorsabban 
bővülő feltörekvő gazdaságai közé tartoznak. Bár a 
lakosságnak egyelőre csak csekély része él európai 
értelemben vett kulturális életet, pl. Mexikó vagy 
Brazília esetében 1-2% is milliókat jelent, így pers-
pektíváinkat itt bátran nevezhetjük végtelennek.

A térség jellemzésébe ehelyütt nem kívánok be-
lemenni, általánosan csak annyit, hogy a Spanyol-
országra tett kijelentések többsége – más mértékben 
ugyan, de – megállja a helyét Latin-Amerikára is: 
Spanyolország nagy és változatos ország, a térség 
nagyságrenddel nagyobb és változatosabb; Spa-
nyolországban keveset tudnak rólunk, Dél-Ame-
rikában annak is örülhetünk, ha nem Ázsiában 
keresik országunkat a térképen; Ibériával nem túl 
szorosak a kereskedelmi és egyéb kapcsolatok, Dél-
Amerikával elenyészők stb. Az ilyen típusú össze-
hasonlítások egy vonatkozásban lehetnek kedve-
zőbbek (egyes országokban): a magyar emigrációt 
tekintve. Argentínában, Venezuelában és Brazíliá-
ban viszonylag sok magyar vagy magyar szárma-
zású polgár él, többségük már a sokadik generáció 
képviselője. E közösségek ma még léteznek, és ki-
indulópontjai lehetnek a magyar kulturális terjesz-
kedésnek. Sietnünk kell: az utolsó jelentős kiván-
dorlási hullám 1956-ban volt, így a kinti magyarok 
többsége nagyon idős, gyermekeik, és pláne uno-
káik számára a magyar kultúra már nem sokat je-
lent. Ha az első generációs kivándorlók kihalnak, a 
magyar kultúra helyi szigetei végleg eltűnhetnek a 
befogadó országok kulturális tengerében.

Előbbiek alapján első latin-amerikai lépéseinket 
Caracasban (Venezuela), Buenos Airesban (Argen-
tína) és São Pauloban (Brazília) kell megtennünk 
(„kontaktpontok”), ahol ma még segítségre számít-
hatunk a helyi magyarság képviselői és intézmé-
nyei részéről. Emellett Kubában (Havanna) tartom 
még reálisnak egy Magyar Pont átadását tíz éven 
belül. (Kulturális és civil kapcsolataink Kubával a 
közös szocialista múlt eredményeképpen a legerő-
sebbek Latin-Amerikában.)

*
Meggyőződésem, hogy Magyarország számára az 
Ibériai-félszigeten és Latin-Amerika országaiban 
jelentős, ki nem használt kulturális potenciálok rej-
lenek. E térségre is igaz, hogy bármilyen termék-
kel is jelenünk meg, a magas művészi és szakmai 
színvonal nagyon fontos, hiszen az elitkultúrában 
igen kifinomult, a művészetek iránt fogékony kö-
zönséggel találjuk szemben magunkat. Kultúránk-
nak azonban egyben barátságosnak, érthetőnek és 
vonzónak is kell lennie, ugyanakkor széles töme-
geket kell megszólítania. Hadd idézem itt Bretter 
E. Zoltánt, a Bukaresti Magyar Kulturális Központ 
igazgatóját: „Ha kulturális értékeinket úgy mutatjuk 
be, hogy az az otthonosság érzetét kelti – legyen az kocs-
ma, köztér vagy utca – számíthatunk arra, hogy azt az 
emberek befogadják.”

Véleményem szerint a jövő magyar-spanyol kap-
csolatai semmiképpen sem kétpólusú Madrid-Bu-
dapest együttműködésként képzelhetőek el: ennek 
olyan sűrű szövésű hálónak kell lennie, amely a 
spanyol és a magyar nyelvű világ megszámlál-
hatatlanul sok pontját köti össze egymással (ese-
tenként más nyelvű szereplőket is bekapcsolva). 
Amennyiben e szövedék elég sűrű, és felöleli a 
kulturális, az oktatási, a gazdasági és a mindenna-
pi élet (személyes és civil kapcsolatok) területeit, 
akkor olyan erős kötelék jöhet létre, amely tartósan 
biztosítja mindkét fél számára a kölcsönösen elő-
nyös együttműködést a jövőben.
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„Olyanok az egyes lelki működések, mint egymásba ka-
paszkodó fogaskerekek, az öntudat pedig maga a bonyo-
lult gépezet. A gép sem más, mint az alkatrészek össze-
ge, de azért mégis magasabb egészet és egységet alkot. 
Ám ez a láncolat nem áll meg az individuum határain. 
Az egymással érintkező és kölcsönhatásban élő egyének 
között létrejön az osztályöntudat, a nemzeti öntudat, a 
faji öntudat, és mint legmagasabb egység: az emberiség 
öntudata. Ennek a legfelsőbb tudatnak gondolkodása a 
közművelődés, érzése az emberszeretet, emlékezése a tör-
ténelem.” (Ferenczi Sándor Öntudat, fejlődés. Gyógy-
ászat, 1900. április 1.; más cím alatt: Az öntudat fejlő-
dése. Jövendő Tárca rovata, 1903. július 12.)

A fiatal Ferenczi Sándor1 írásait olvastam néhány 
éve karácsonykor, s annyira vonzott, amit kiérez-
tem belőlük, körülnéztem kicsit a századfordulón, 
századelőn, s ösztönzött, hogy másokkal is érzé-
keltessem. Azt ugyanis hiába mondogattam ma-
gamnak, hogy Ferenczi zseni, tehát nem érvényes 
rá semmiféle szabály, s ilyen ember kapcsán követ-
keztetéseket sem érdemes levonni, tudtam, hogy 
nem így van. Nem hagyott nyugodni a századfor-
duló és az 1900-as évek. Megfordítottam a dolgot. 
Végül is, annak is oka kell legyen, hogy zsenik jel-
lemeznek egy korszakot. Mert ahogy Ferenczi Sán-
dor, ugyanígy a múlt századelőn indultak Bartók 
Béla, Kodály Zoltán és Ady Endre. Ady Endre, a 
szintén zseni. Akit egyébként Ferenczi Sándor nem 

1 Ferenczi Sándor (1873-1933) világhírű magyar ideg-
gyógyász, a pszichoanalízis egyik legtehetségesebb 
úttörője. Freudhoz – mindkettejük számára – fontos 
kapcsolat kötötte.

vállalta el, hogy pszichoanalizál (mondják már, 
hogy nem kellett volna József Attilát sem, csak ár-
tott neki), amikor felkérték rá. Azzal, hogy zsenit 
nem. Akkor még fiatalabb voltam néhány évvel, 
nagyra tartottam az azonnal kritizálni tudást: Per-
sze, Ferenczinek nem kellett magát híressé tennie 
Ady Endrével.

Volt tehát egy korszak, benne Ferenczi Sándorral, 
amely az egyén számára megadta a lehetőséget, 
hogy alakító legyen benne, s ehhez az emberi kör-
nyezetet úgy garantálta, ahogy a szál van a többi 
szál között a sűrűre szőtt anyagban. 

Az ember ezen lehetőségei érdekeltek, és az, 
hogy szolgál az „embergyűrű”. 

Találtam adalékokat, amik ahhoz elégségesnek 
látszottak, hogy lendülettel és ösztönözni akarás-
sal felajánlhassam fiataloknak. Amíg kell tudás-
nak, amikor lehet, a tetthez. Bizonyos dolgokra 
előbb mindig egy-egy ember, aztán egyre több lesz 
képes.   
 
Ferenczi Sándor könyve2, benne az első tíz év írá-
saival, olyan társadalomról árulkodik, amely ma-
gabiztossá teszi az embert. Magabiztossá, de nem 
bántóan; eltökéltté, de nem fanatikusan. S arról 
beszélnek az első tíz év írásai, hogy mindez azért 
lehetett, mert ott és akkor nem kellett, hogy az em-
ber a maga számára mindent maga teremtsen elő, 
mint bűvész a fehér galambot a kalapjából. Mert 
már a családja is őrzött és teremtett is számára érvé-
nyes, használható, tovább vihető kultúrát, s benne 

2 Ferenczi Sándor:  A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 
1897-1908. (Osiris Kiadó Budapest, 1999.)
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értékeket. S amikor felnőttként rákerült a sor, ha-
gyatkozhatott ezen kívül a hasonló értékeket képviselő 
idősebbek inspiráló támogatására, a kortársak segítő 
együttműködésére, és mindazokra a szervezetekre, 
csoportosulásokra, amelyeket létrehozott, vagy örö-
költ és választott magának. S amelyek nem csak az 
útját segítették pontosodni, de kellő visszajelzéssel 
megteremtették a lelki egészségét is. Az útja pedig 
így lehetett a benne meglevők és az általa is ins-
pirált lehetőségek legelőrevivőbb összetalálkozta-
tása, ami akkor, ott – a zsenik esetében a legjobban 
láthatóan - mindennek az újjászülése volt.

Adyval a legérzékelhetőbb megmutatni, hogy mi-
lyen világossá váltak helyzetek az életútban, s mi-
lyen pontosan lehetett kijelölni – emberi környezet 
tekintetében is – a folytatást. 

A huszonnégy éves Ady már másfél éve túl van 
a nagy váltáson, amikor is Debrecen után Nagyvá-
radot választotta újságíróskodása helyszínéül. Azt 
a magyar várost, amelyben a hétszilvafás nemesek 
ivadéka megtalálta az új nagypolgárságot, s a fa-
lusi gyerekkor és a zilahi kálvinista kollégiumban 
töltött diákévek után, amely a hagyományhoz kö-
tődést adták, eltalált az aktualitáshoz. 

1901. május 22-én Fehér Dezső szerkesztőhöz 
írott levelében pontosítja magát a következőkép-
pen: „Másfél éven keresztül a Szabadság munka-
társa voltam. Én… sok kedvvel, türelemmel s nagy 
önlebírással forgattam e lap redakciójában újságíró 
pennámat. Ön tudja azonban, Ön tudhatja a legjob-
ban, hogy sokszor, nagyon sokszor önmagam meg-
tagadásával is… Fiatal vagyok még ahhoz…, hogy 
az élettel, emberekkel, eseményekkel való végleges 
transzigálást, a megalkuvó cinizmust filozófiámmá 
tehessem. …Aki nem csupán arra termett, hogy 
egy számmal növelje a születési és halálstatiszti-
kát: most nem alkudhat. Harcol, ahogy tud. Kezeli 
a viharágyút a butaság, sötétség ránk tornyosuló 
felhői ellen.”

Meg kell jegyeznem, hogy ezt az az Ady írja, aki 
mögött akkoron még csak egy, a Versek című Deb-
recenben kiadott kötet áll, amelyet úgy emleget 
az irodalomtörténet, mint nagy rejtélyt, ugyanis 
annyira semmit sem ígérő. De a nagyváradi Még 
egyszer már Ady Endre. Az az Ady Endre, aki új 
hanggal és új önszemlélettel változtatja meg a ma-
gyar irodalmat. Mégpedig az után az irodalom 
után, amely Arany Jánosban érte el a csúcsát, s a 
nemzeti önbizalom erősítése érdekében a magyar-
ságot dicsőségesnek, fennköltnek ábrázolja. Ady 
az államférfi-írók: Zrínyi, Széchenyi, és a maximá-
lis erkölcsi követelésű Kölcsey hangját folytatja. 

Kimondja, amit lát, boncol, megmutat, elemez, os-
toroz, támad és ítélkezik. Mélyen elégedetlen, s vi-
szonya a megváltoztatandóhoz azért olyan jól átél-
hető, mert elsőül minden kórosat magán mutat be. 
Ő olyan, amilyennek nem kellene, ő nem tud épp 
olyanságától megszabadulni, s szenved. Őszintén, 
úgy, hogy vele szenvedhet, aki magyar.     

A nagy magyarok nem voltak optimisták, nem 
voltak elégedettek. Ady először siratta magát, az-
tán siratta népét. S mindehhez Ady újságírósan 
volt aktuális. Ez ugyan nem tartozott legfőbb költői 
erényei közé, de ettől volt demokratikus. Az akkor 
már hosszan csak a magas régiókban szóló irodal-
mat visszavitte a mindenki irodalmává. Az most 
mindegy ebből a szempontból, hogy ez neki azért 
kellett, mert olyan végtelenül gőgös volt, hogy 
mindenkinek meg akart mutatkozni. Azt akarta, 
hogy mindenki lássa.  

Lehet speciális az ok – persze, hogy minden em-
bernél más és más is –, de ahogy Ady ránéz a prob-
lémákra, s ahogy azokkal valamit kezdeni akar, 
következik a századelőből.  

Ferenczi Sándor híres ideggyógyászként is meg-
őrzi azt a társadalomlátó és társadalom reformer 
sajátságát, amelyet legtisztábban még akkor érzé-
kelhetünk, amikor ő is ott áll, ahogy a huszonnégy 
éves Ady, még minden nélkül maga mögött, amire 
már hivatkozhatna és alapozhatna.

A korszakból származik hát az a társadalom-fi-
gyelő, (Adynál) társadalom-megújító, Ferenczinél 
korrigáló, fejlesztő szerep és szándék, amely rög-
tön teljes egészében megmutatkozik a fiatalkori 
írásai közül az elsőben. 

Már magában véve az furcsának tűnik az ember 
szemében, hogy Ferenczi a turizmussal foglalkozik. 
(Az írás a Turisták Lapjában jelent meg, 1897-ben, A 
turistaság lélektanából címmel.) Aztán érthetőbb, 
hogy miért nyúlt a témához, hiszen a társadalom 
elemzését képes adni a turisták különféle típusai 
kapcsán. Végigelemezheti, hogy ki miért turista, 
miért azok, akik szellemi munkások, miért a fizikai 
dolgozók, miért a cselédek. Megnézi, kinek mire 
jó ez a tevékenység, milyen a hatása az emberek 
közötti viszonyokra, s egyáltalán, mik a szépségei, 
melyek nemesítő hatásai. 

Az a szerep, amelyet első megjelent írásával 
Feren czi betölt, a mai fogalmak szerint a társada-
lomtudósé, de szűkítve azzal, hogy azé a társada-
lomtudósé, aki elkötelezett. Aki azért tartja fon-
tosnak a társadalom-ismeretet, hogy közvetítse, s 
általa az ember lássa, érzékelje magát, viszonyulni 
tudjon magához, hogy a maga dolgaiban meghatá-
rozó lehessen. 
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De érdemes megnéznünk, ahogy Ferenczi írása 
kezdődik: „Egynéhány adattal óhajtok hozzájárulni 
egy még meg nem írt könyvhöz, amelynek hangzatos és 
érdekes címe ez volna: A turistaság pszichológiája. Sok 
szétszórt közlemény jelent már meg ez irányban, és bi-
zonyára előbb-utóbb akad a turistaság tollforgató mű-
velői között valaki, aki a szakfolyóiratokban, egyesületi 
évkönyvekben közölt és önmaga által észlelt tapasztala-
tokat monográfiában foglalja össze.” 

Hangsúlyozni szeretném, hogy hangja, ez a ma-
gabiztos megszólalás nem az ismert ideggyógyászé, 
Freud barátjáé, még csak nem is egy már a pályáján 
levő emberé. Ferenczi ekkor még egy friss diplo-
más, huszonnégy éves fiatalember. Állás nélküli. 
Miskolcról való, Bécsben elvégzett egy orvosi kép-
zést, s most készül a lábát megvetni a fővárosban.

Figyelemre méltónak találom, hogy ebben a 
helyzetben szólal meg így, ezen a hangon. És gya-
korlatilag felkínálja a tudását egy majd más által 
megírandó könyvhöz. Sőt, a jövendőbeli szerzőt 
úgy ösztönzi írásra, hogy metódust is ajánl hozzá. 
Vegye az illető a közölt írásokat, tegye hozzá észlelt 
tapasztalatait, s úgy foglalja össze monográfiában.

Csakis arról lehet szó, hogy a múlt század elején 
a gondolkodni tudók társadalma társadalomban 
gondolkodásra volt ösztönözve, s ahhoz, hogy ez 
hatékony legyen, mindahányan kaptak hozzá egy 
küldetéstudatot, s hogy érvényes legyen, hozták 
magukkal valamennyien a társadalomba ágya-
zottságukból következő motivációikat, és biztos 
elismerésük érdekében a vállalt szerepnek való 
megfelelést is.    

A Ferenczi Sándor írásából származó informá-
ciók, hogy a turistáknak szakfolyóirataik vannak, 
egyesületeik, s azoknak évkönyvei, egy, a társada-
lomszövet részéről való adalék lehet. Ugyanúgy 
van mindez a turistáknak, ahogy lesz, mint később 
meglátjuk, mindez Ferenczinek is, ha ő is tartozik 
már körhöz, pályához, szakterülethez.  

Azért érdemes még Bartók Bélát is, legalább egy 
villanás erejéig megidézni egy a korszak hangját ér-
zékeltetni akaró passzusban, mert a hang, a szintén 
fiatal Bartóké, nem különbözik sem Ferencziétől, 
sem Adyétól abban, hogy ő is önmaga artikulálá-
sán túl, és ugyanolyan öntudattal szólal meg a vi-
lágban.   

Bartók Béla édesanyjához írott leveleiből3 is-
merjük azt a Nagyváradon tanuló, édesanyjának 
haza, Pozsonyba író fiatalembert, aki akkor még 
csak zenei és zeneszerzési tanulmányaiban való 
haladásáról számol be, s kapcsolatrendszeréről a 

3 Bartók Béla Családi levelei (Zeneműkiadó Budapest, 
1981)

nagyvárosban, de egyáltalán nem olyan a hangja, 
mint egy zenetanulásra anyjától egy időre elvált 
diáknak, aki zenét tanul, mert ambíciói vannak, s 
úgy néz ki, adottsága is van hozzá. Ő úgy vált el, 
hogy elindult az útján. Elvált és leszakadt, s köz-
ben minden pillanatban maga mögött is tudta az 
anyját. (Akit még olyan dolgok intézésére is meg-
kérhetett, hogy levelezzen helyette a külhoni zon-
goraszállítási ügyeiben.) De ez is csak azért fontos 
így, mert a hang, ebben a helyzetben (anyának írott 
levél) még jobban érzékeltetheti, hogy a vállalások 
a századelőn nem szimplán az egyének vállalásai 
voltak – társadalmi szövegkörnyezet nélkül –, ha-
nem a helyét tudó, társadalmi szerepet vállaló, ön-
tudatos, magabiztos ember vállalásai. 

Hogy miért lehettek öntudatosak, magabizto-
sak, Ferenczi példáján nézem majd meg a későb-
biekben. Mégpedig követve a család, a mecénási és 
kortársi kapcsolatok, valamint az egyént körülve-
vő szakmai és társadalmi szervezetek erre gyako-
rolt hatását.   

Annyit fontos itt megjegyezni, hogy az érződik 
a korszak megidézett személyein, hogy rajtuk mú-
lónak élték meg a fontos dolgokat. S az emberek és 
emberi szerveződések szerepe az volt ebben, hogy 
ezt erősítse és segítse. Ettől volt a magabiztos hang, 
ez adta az öntudatot, s kinek-kinek közülük az erőt 
is, hogy a rá mért nehézségeket elviselje. (Mert ab-
ból is volt bőven mindegyiküknek.) 

A huszonkét éves Bartók az édesanyjának írja: 
„Grubernénak nagyon tetszik a „4 dal”, mondd 
meg Böskének, hogy becsülje meg őket, mert ezt a 
’leendő magyar Beethoven’ (!) komponálta. Hát én 
nem ismerek jobb magyar dalt azoknál. Ez egyéb-
ként nem nagy mondás, mert roppant kevés ma-
gyar dal van.”

És a következő levelében, 1903. június 27-én, 
Budapestről: „Kedves mama, nahát ilyen fényes 
eredményre nem voltam elkészülve. És az a legör-
vendetesebb, hogy kompozícióm tetszett neki any-
nyira, és hogy éppen a Kossuth. Nem csak maga-
mért örvendek, hanem azért is, hogy egy teljesen 
magyar tárgyú, magyar stílusú, szóval minden te-
kintetben magyar zenemű kerül Angolországban 
előadásra; amely éppen a legnagyobb hazánkfiát 
dicsőíti, s mely éppen Ausztria ellen táplált érzel-
meinknek ad kifejezést. Richternek rendkívül tet-
szett többek közt a Gotterhalte-s rész. Játék közben 
mondta: ’Bravo, grossartig’. Játék után még azt is 
megjegyezte, hogy az a részlet antidinasztikus, s 
ez a tény is nagyon tetszett neki. (Mert az ő fe-
leségének a családja sokat szenvedett a Szabad-
ságharc után.) Mindjárt össze is állította annak a 
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manchesteri koncertnek a programját: 1.) Valami 
idegen 2.) Liszt-Busoni: Spanyol rapszódia (Ját-
szanám én zenekarral) 3.) ’Kossuth’ 4.) Volkmann 
változatok egy Händel téma felett. (Játszanám én 
egyedül.)”

(Megjegyzem még, hogy a leveleken 1903. júni-
us 18-ától a levélpapír tetején, a megszólítás fölött, 
a Kedves mama, fölött ott áll az Isten áldd meg a 
magyart! S ez ott van az 1903-as évben gyakran, de 
legtöbbször a külföldről írott leveleken.)    

Huszonkilenc évesen Münchenből ír Oláh Tóth 
Emilné Bartók Elzának, Vésztőre, Szilad pusztára 
1910. március 4-én. „Most ugyan kijutott a koncer-
tezésből nekem (no, meg az utazásból is). A párizsi 
dolgot kicsit ügyetlenül rendezték ugyan, de bi-
zonyos eredmény mégis lesz. Egy újonnan alakult 
Société egyes hangversenyein játszatni akarja az én 
és Kodály zongoradarabjait, egy quartett társaság 
magyar estét rendezne talán jövőre, egy pár zene-
lap kimerítően fog foglalkozni velünk, az egyikbe 
én cikket fogok írni a magyar népzenéről – szóval 
csupa erkölcsi eredmény!”

Ferenczi szokássá vált munkakedvről beszél, 
Bartók lenyűgözően intenzív. Meg vannak róla 
győződve, hogy a tevékenység, amelyet folytatnak, 
nem csak hogy szükséges, de egyenesen az embe-
riségért való. Ekkora öntudat nincs állandó meg-
erősítés nélkül. S ehhez ott van az a léthelyzet által 
is alátámasztott tudat, hogy az ember szervesen 
illeszkedik, azaz benne van a társadalom legkülön-
félébb kis egységeiben, s ezek a legközvetlenebb 
körökből kiindulva ösztönzik és erősítik őt, elvá-
rásokkal vannak feléje, elsősorban tartják számon 
teljesítményeit, s elismerik. 

Az ember úgy van a világban, hogy tesz érte. 
Jár neki a figyelem, a kritika, de ezt az ember meg 
is becsüli, mint viszont-munkát. Minden ember a 
hozzá legközelebbiekkel szemben a leginkább fele-
lős. A Nagyváradon zenét tanuló Bartók Béla – aki 
minden pillanatban ott tudja maga mögött az any-
ját – levelében Pozsonyban élő anyjával szembeni 
elvárást fogalmaz meg, mindkettejük érdekében. 
Ahhoz a hanghoz, amivel Ferenczi még állás nél-
kül (tehát társadalmi státus, ehhez kötődő megbe-
csülés, s szintén kötődő anyagi javak nélkül), épp 
hogy diplomásan megszólal, szintén hozzátartozik 
a család, amiből elszármazott.   

Ferenczi Sándor családja, mint tudjuk vidéki, 
miskolci. Az akkori vidéki család kellő tágasságá-
val, kellő horizontjával. S még hozzá egy akkora 
országban, amelyikben anya és fia, Bartók és az 
édesanyja, Nagyvárad és Pozsony között váltják 
leveleiket.   

Ferenczi még középiskolai tanulmányait is Mis-
kolcon végezte el, élvezve a világba ágyazottságát 
egy kétnyelvű családban. Egy tíz gyerekes, mű-
velt és felvilágosult családban. Édesanyja, mielőtt 
hozzá ment volna Baruk Fraenkel-hez, aki később 
változtatta nevét Ferenczi Bernátra, Bécsben élt. 
Ferenczi Sándor édesapja miskolci könyvkiadó és 
könyvkereskedő volt, olyan, akinél J. Bard és S. 
Fischer – a későbbi nagy német könyvkiadók – ta-
nultak. Az apa könyvesboltja volt a miskolci intelli-
gencia találkozóhelye, ide járt a város értelmisége, 
s ide tértek be az átutazó művészek. 

Ferenczi alakulása a családban így nem csak 
a család intenzív szellemi életében való részvétel 
következménye volt, ahol olvastak, zenéltek, és ér-
deklődést tanúsítottak a természeti megfigyelések 
iránt. Ez együtt értendő a könyvesbolt világának 
a hatásával. Ezzel a háttérrel maga mögött végzett 
Ferenczi Sándor Bécsben orvosegyetemi tanulmá-
nyokat, majd tér vissza, de nem Miskolcra, hanem 
Budapestre, ahol az első publikációját követő év-
ben, a Rókus Kórházban helyezkedik el. 

Ferenczi felől nézve még az első publikációt, 
fontos, hogy a szerzőt egy átgondolás erejéig izgat-
ja a téma. Önérzékelése pontos: tud a körülötte levő 
világról, s a témáról (beleértve annak irodalmát is) 
annyit, hogy éljen adottságával – a később Freud 
számára is olyannyira vonzó –, „élénk, spekulatív 
észjárásával”. Még nincs meg az útja, de használja 
adottságait, azoknak az elvárásoknak megfelelően, 
amelyek – mint gondolkodót – társadalmi pozíció-
tól függetlenül meghatározzák.

 
Ahogy Bartók Béla már nagyváradi, zenét tanuló 
korában is beszámol társairól, azok előmenetelé-
ről, s a versenyről is, ami ösztöndíjak elnyerését 
biztosíthatta (s ez Bartók Béla anyagi helyzetében 
nagyon is fontos volt), a családon kívüli beágya-
zottságot a kortársakkal kötött inspiratív barátsá-
gok, ismeretségek, szakmai kapcsolatok, valamint 
a segítő szerepben megjelenő idősebb kollegák, is-
merősök, mecénások jelentették. 

Olyanok ezek a kapcsolatok a múlt század ele-
jén, mint amikor egy népcsoport tagjai idegenek 
közé kerülnek, s jó, ha a helyzet megoldását össze-
tartás segíti, s ezt mindnyájan tudják és gyakorol-
ják. Minden cselekedet egyszerre van egészséges, 
ambiciózus érdekből, a másikért, s fontos egy be-
látható, tágabb cél érdekében. 

A magyar szellemi élet páratlan fellendülése, 
melynek emlegetett reprezentánsai Bartók, Kodály, 
Ady, Ferenczi is, az akkori, a társadalmat feszítő 
nagy ellentétes erők következtében úgy intenzí-
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vek, hogy kiteszik magukat a szabad eszmeáram-
lásoknak. Annak a kornak az is a sajátja, hogy alig 
korlátozza a nemzetközi kapcsolatok elevenen tar-
tásához szükséges mozgásokat. 

Az ismeretségekre, barátságokra, szakmai kap-
csolatokra, s közösségként működő szervezetekre 
úgy alapozhat az egyén megvalósítani akarás hely-
zetekben, mint egy egység része, amely az egység 
érdekében is cselekszik, köztudottan az egyén ér-
dekén túli érdeket is szolgál. S valóban korszakos 
törekvés, hogy azt is szolgáljanak. Ezért marad 
meg az egyéni rivalizálás az egészséges, inspiráló 
mederben, s nem működteti egyetlen negatív tar-
tományát sem (sem az információ visszatartásokat, 
sem a lehetőségek, kapcsolatok őrzését, tovább 
nem adását stb.).  

Ferenczi első állását a Rókus kórházban kapja, 
egy olyan osztályon, ahol nem szeretne dolgozni, 
de azt nem éri el, hogy ebben változás álljon be, 
egészen 1898-tól 1900-ig. Ugyanakkor 1899-ben 
megjelenik Spiritizmus címmel első tudományos 
cikke a Gyógyászatban, s megismerkedik Schachter 
Miksával, a Gyógyászat főszerkesztőjével, akivel 
kapcsolatuk erős és fontos barátsággá alakul. 

Ha Ferenczi nem a bujakóros osztályon dolgo-
zik a Rókus kórházban, nem írja meg ekkor a spi-
ritizmussal foglalkozó tanulmányát, s nem kerül 
kapcsolatba úgy Schachter Miksával, hogy hatása 
oly nagy mértékben fontos lehessen, s a kialaku-
ló kapcsolat a későbbiekben oly erősre alakuljon. 
Mert hogy Schachter Miksa 1886-tól, huszonhét 
éves korától volt a Gyógyászat tulajdonos-főszer-
kesztője. Annak a lapnak, amely a konzervatív 
Orvosi Hetilap ellenpontja volt. Schachternek kö-
szönhető, hogy a magyar pszichoanalízis a kezde-
tektől, 1908-tól nyilvánossághoz jutott. 

Itt érdemes elmondani, hogy a Gyógyászat című 
lap baráti köre 1874-ben ellenzéki egyletet alapított, 
Budapesti Orvosi Kör néven. Ennek tudományos 
és szemléleti haszna egyaránt felbecsülhetetlen 
volt, hiszen tudományos előadásokkal és vitákkal 
új szellemiséget vittek a konzervatív orvosi társa-
dalomba. A Kört progresszív nézetek jellemezték, 
amelyek határozottan szemben álltak az Orvosi 
Hetilap körében képviselt szemlélettel. 

A Ferenczit Schachterhez fűző komoly érzelmi 
és szakmai szálak, melyeknek alapja nézet és szem-
lélet azonosságuk volt, Ferenczi Sándor pályakez-
désekor jelenthettek a legtöbbet, hiszen meghatá-
rozták Ferenczi pályakezdését. 

Ferenczi rendszeresen írt a Gyógyászatba tanul-
mányokat, recenziókat. A Gyógyászat mellékleté-
nek, a Honvédorvosnak 1902-től lett főmunkatársa.    

Egy másik szakmai kapcsolat, amely Ferenczi 
életét és pályáját alapvetően módosította, Stein 
Fülöphöz kötődött. Ő volt, akinek Ferenczi Carl 
Gustav Junggal, majd Sigmund Freuddal való 
megismerkedését is köszönhette. 

Ferenczi és Stein Fülöp a Budapesti Királyi 
Orvos egyesület elme-és idegkórtani szakosztályá-
nak ülé seiről ismerte egymást. Így, amikor 1907-
ben Jung a feleségével átutazóban Budapesten 
járt, és Stein Fülöppel találkoztak, hiszen ismerték 
egymást, s Stein korábban volt is már Jungnál Zü-
richben, Ferenczi Stein Fülöp közreműködésével 
ismerkedik meg Junggal. Ennek hatására kezdi el 
asszociációs kísérleteit, majd látogatja meg Jungot 
Burghörzliben, a pszichiátriai klinikán.

Hogy egy ilyen kapcsolat mit képes jelenteni, 
azt még ma is jól megítélhetjük, amikor pedig nem 
az emberiség önszemléletét megváltoztató szemé-
lyek vesznek körül minket. S mégis.   

Stein és Jung az 1907-es találkozásuk során be-
szélték meg, majd Jung az 1907. június 28-án küldött 
levelében írta meg Freudnak, hogy dr. Stein és „egy 
másik idegorvos, Ferenczi dr.” szeretnének Freud-
nál látogatást tenni, és ő szándékukat támogatja. En-
nek köszönhetően látogathatják meg Freudot. 

Ferenczi dr. itt még csak egy másik idegorvos. 
Akinek egyébként Stein Fülöp egyszer már - 1901-
ben - a kezébe adta Freud Álomfejtés-ét, eredmény-
telenül. De amikor másodszorra 1907-ben újra a 
kezébe adja, Ferenczi elolvassa, s „Ércnél mara-
dandóbb”-nak találja. És amikor Stein és Ferenczi 
1908. február 2-án meglátogatja Freudot, Freud és 
Ferenczi találnak egymásra, s kezdődik meg köz-
tük egy érzelmi és tudományos barátság. A kapcso-
lat intenzitására vall az a 2000 levél, amit váltottak, 
s az a sok-sok gondolat, amit sokszor együtt töltött 
szabadságuk alatt mind megbeszéltek, megvitat-
tak. Együttműködésük a pszichoanalízis érdeké-
ben, a szervezet, amelyet létrehoznak, s amely védi 
az elméleti tisztaságot, különösen érdekes tanulsá-
gokkal szolgál, amelyek összefoglalására itt nincs 
lehetőség. Erről ennél részletesebben olvashatunk 
Dr. Linczényi Adorján a Ferenczi Sándor tanulmá-
nyait közlő könyv4 előszavában.  

Ferenczi 1899-től került kapcsolatba Lévi La-
jossal, aki 1913-ben alapító tagja volt a Magyar 
Pszichoanalitikai Egyesületnek. Barátságuk és 
szak mai együttműködésük Ferenczi haláláig tart. 

És megemlítendő barátsága Bródy Sándorral 
is, amely úgy alakul ki, hogy Ferenczi Sándornak 

4 Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Váloga-
tás Ferenczi Sándor tanulmányaiból (Magvető Kiadó, 
Magyar Hírmondó, 1982. Budapest)
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1903-tól népszerűsítő publicisztikai írásai, tudo-
mánytörténeti, ismeretterjesztő cikkei jelennek 
meg Bródy Sándor Jövendő című irodalmi és po-
litikai hetilapjában. (Ilyeneket közölt még tőle Az 
Újság, a Politikai Hetilap, a Politikai Hetiszemle, a 
Jó Egészség.)  

Ferenczi 1903-1904 között számos írást publikál 
Bródy Sándor irodalmi hetilapjában, a Jövendőben. 
A természettudományi rovatban – gyakran másod-
közlésként – Ferenczi írások hívják fel a figyelmet 
egy-egy jelenségre, amik szerinte fontosak, hogy 
bekerüljenek a társadalom gondolkodásába. 
„Olyanok az egyes lelki működések, mint egymás-
ba kapaszkodó fogaskerekek, az öntudat pedig 
maga a bonyolult gépezet. A gép sem más, mint 
az alkatrészek összege, de azért mégis magasabb 
egészet és egységet alkot. Ám ez a láncolat nem áll 
meg az individuum határain. Az egymással érint-
kező és kölcsönhatásban élő egyének között lét-
rejön az osztályöntudat, a nemzeti öntudat, a faji 
öntudat, és mint legmagasabb egység: az emberi-
ség öntudata. Ennek a legfelsőbb tudatnak gondol-
kodása a közművelődés, érzése az emberszeretet, 
emlékezése a történelem.”

Az idézet Ferenczi Sándor Öntudat, fejlődés című 
munkájából való, amely a Gyógyászat-ban 1900. áp-
rilis 1-jén jelent meg, majd olvasható a Jövendő Tár-
ca rovatában Az öntudat fejlődése címmel 1903. július 
12-én. A részt csak a közművelődés szóhasználat 
miatt ragadtam ki belőle, érdekességként. Ferenczi 
is használta valahogy, mi is használjuk valahogy. Az 
viszont fontos, hogy ez időben nem állt meg a tudo-
mányos gondolat a szaklapok hasábjainál. Fontos 
volt, hogy tágabb kört is megcélozzon, hatni akart. 
És nem állt meg az országhatároknál sem. Példá-
ul az Öntudat, fejlődés című írás olaszul: Coscienza 
ed evoluzione. In La mia amicizia…14-19.p. Fran-
cia nyelven: Conscience et developpement. In Les 
écrit…63-70. p. És az már a szakmán belüli viszo-
nyokra is rámutat, hogy fordítanak, s mindent köz-
zé is tesznek, publikálnak, lehetőleg azonnal, hogy 
más is használni tudja. Ennek az állandó kifelé irá-
nyulásnak, és a tudományos hírek közzétételének 
köszönhető, hogy például Ferenczi A háborús neuró-
zisok pszichoanalízise című munkája végén megemlí-
ti, hogy e referátuma sajtó alá rendezése közben ol-
vasta E. Moro tanár heidelbergi gyermekorvosnak 
érdekes munkáját a Moro-reflexről. És tudjuk, hogy 
ennek az információnak köszönhető Hermann Imre 
megkapaszkodási ösztön elmélete. Hermann Imré-
nek, Ferenczi Sándor tanítványának. Mert Ferenczi 
és kortársai iskolateremtők, hisz ahol iskola van, ott 
a gondolatok áramlanak, ösztönző erők működnek, 

megtermékenyítőek egymás gondolatai. És fontos-
nak tartják a mester-tanítvány viszonyt. Amely ek-
kor – a korszakra jellemző intenzív szellemi életben 
– ugyanolyan kézzel foghatóan eredményes, mint 
ahogy azt az erre épülő szakmák esetében leírja 
Kassák Lajos. (Kassák Lajos: Egy ember élete. Mag-
vető Kiadó Budapest, 1983.)

Ferenczi Sándor kapcsolatai, barátságai gyakran 
szakmai egyesületekben, valamely szervezetben 
alakultak ki, erősödtek meg. Ferenczi az említett 
(és más, nem említett) emberi kapcsolatai által, 
valamint az őt tágabban körülvevő emberi kap-
csolatok és csoportosulások mindenféléje és faj-
tája által predestináltan otthonélménnyel lehet 
a világban. Mert mi más az otthonélmény, mint 
mozgásszabadság egy olyan mozgástérben, ahol 
az emberen magán múlnak a dolgok. S ahol a vele 
szemben működő elvárás egyszerre belső és külső, 
amelynek az ember meg is akar, meg is tud felelni, 
s hasznában az egy irányba igyekvők osztoznak, 
tehát érdekeltek egymás megerősítésében. Az ott-
hon élményéhez az kötődik, hogy a másik ismert, 
hozzátartozik az otthonérzetet meghatározó biz-
tonsághoz. S így nem mindegy az, hogy ő is átélje, 
magán múlnak a dolgok. Az otthonélmény értel-
metlenné teszi azt a kérdést, hogy érdemes-e, s ez 
növeli a hatékonyságot. 

A múlt század fordulóján, az 1900-as évek elején 
az értelmiség társadalmi kérdésekkel közügyként 
való foglalkozásának köszönhetően otthonélmé-
nyük a haza határáig feltétlenül, s az emberiség 
ügyének képviselete a szakmákhoz kötődően an-
nál tágabban is átélhető volt. 

Miközben egy ember bizonyos csoportosulá-
sokba (szervezetekbe) maga is beletartozik – az 
egy ügyért szerveződőkön keresztül a szakmaiakig 
–, másoknak érzékeli és tudja létét, ezáltal magát, 
mint a változások meghatározóját éli át. (Az egyén 
e meghatározó voltának maximális élményét adják 
a forradalmak és forradalmi helyzetek.) A sokféle 
szerveződés az újabbnak, a másabbnak könnyen 
megadja az esélyt. A szellemi légkör kedvez annak, 
hogy valamely ügy szolgálatában még újabb szer-
vezetek alakuljanak. 

Hogy az értelmiség milyen erősen együtt gon-
dolkodik társadalmi problémák megoldásában, s 
egyáltalán, hogy mennyire a probléma világossá 
tételére és megoldására orientáltak, jól mutatja még 
egy olyan praktikus dolog is, mint konferencia, 
kongresszus szervező gyakorlatuk. Miközben ma 
gyakran előfordul, hogy bizonyos rendezvények 
már csak a szakmai karrierek építése miatt szerve-
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ződnek, a múlt századelőn – Ferenczi megfogalma-
zásában – pl. egy alkohol elleni vándorgyűlés „or-
szágra kiható jelentőségében” nincs miért kételkedni. 
S mert nekik a hatás a fontos, a kongresszust éve-
kig tartó szervezés előzi meg.

Kimondják, amit tudnak, s amin változtatni 
akarnak, s ettől nyerik meg maguknak, s ilyen érte-
lemben az ügynek az embereket. Ferenczi a tények-
ből kiindulva, társadalom ismeretét kamatoztatva 
mondja ki az alkohol fogyasztás alfáját omegáját: 
„Sok tényező összejátszása adhatott csak ennek a nar-
kotikumnak oly borzasztó patoszociológiai jelentőséget. 
Elsősorban bűnös benne az állam, amely a szeszes italok 
elárusítását előmozdítja, és abból hasznot húz. Bűnös a 
társadalom, amely a szeszfogyasztást tagjaira úgyszól-
ván rákényszeríti…”.

S hogy egység legyen az ellene harcolók között, 
ajánlja, csakúgy, mint annak idején ajánlotta a tech-
nikát a megírandó turistaság könyvhöz is, tanulja-
nak a jó példából: „…a Brémában mostanában lefolyt 
alkoholellenes kongresszus előnyösen különbözött előde-
itől. Azelőtt a szeszellenzők két pártja (az absztinensek 
és a temperensek) ahelyett, hogy vállvetve küzdöttek 
volna a közös ellenség ellen, az egymás elleni harcban fe-
csérelték el erőiket. Brémában nem így történt. A ’mérsé-
keltek’ egyik fővezére, Hueppe professzor formális békét 
kötött a túlnyomó számban képviselve volt absztinens 
irányzattal.…Minket, magyarokat annál is inkább érde-
kelhet ez a mozgalom, mert a legközelebbi vándorgyűlést 
Budapesten fogják megtartani. Ennek az egész országra 
kiható jelentőségében nincs okunk kételkedni.”     

A X. Nemzetközi Alkoholizmus Elleni Kong-
resszus 1905. szeptember 11-16. között, Budapes-
ten több mint ezer bejegyzett résztvevővel folyt 
le. Az orvostársadalom kezdeményezésére széles 
társadalmi összefogás alakult ki az alkoholizmus 
megfékezésére. Ügyükké tették újságírók, egyhá-
zi méltóságok, hivatalnokok, művészek egyaránt. 
A kongresszus programjairól napilapok, folyó-
iratok, orvosi szaklapok tudósítottak. A kongresz-
szusról 1906-ban összefoglaló könyv jelent meg, 
amelyet a kongresszus főtitkára, Stein Fülöp szer-
kesztett meg. 

Ide kívánkozik még, hogy Egészség névvel sza-
badkőműves páholy alakult meg az alkoholizmus 
elleni küzdelem céljával. Budapesti orvosok, or-
vostanhallgatók, értelmiségiek, valamint a „józan 
és erkölcsös élet” támogatói aláírásgyűjtést köve-
tően az angol Good Templars-rendhez fordultak a 
rend magyarországi szabadkőműves páholyának 
létrehozásáért.

S ez mind az embert és ügyeit körülvevő szer-
vezetek témakörébe tartozik. Amelyek közül – ha 

Ferenczi Sándor kapcsolatrendszerét követjük nyo-
mon – az első, amely feltétlenül említésre érdemes, 
az a spiritiszta egyesület. Léte meghatározta a kort, 
Ferenczi Sándornak pedig a közvetlenül Bécsből 
való hazatérése utáni időszakát. 

Magyarországon a szellembúvárok Pesti egy-
letét Grünhut Adolf alapította 1873-ban. Ezekben 
az években Pesten két spiritiszta lapot is kiadtak. 
A századvég tudományos, kulturális érdeklődésé-
nek középpontjába kerültek a psziché nem tuda-
tos megnyilvánulásai, például az automatikus írás 
(Ferenczi Sándor ennek köszönheti, hogy a Spiritiz-
musról szóló írásával felkeresi Schachter Miksát), a 
gondolatátvitel, az álom jelenségei. Ferenczi érdek-
lődése az okkult jelenségek iránt nem volt egyedül-
álló a pszichoanalitikusok között. Például 1909-ben 
Freud és Ferenczi Berlinben meglátogatták a mé-
dium Seidler kisasszonyt, hogy néhány jelenséget 
tanulmányozhassanak. Ismert Jung érdeklődése is 
a telepatikus jelenségek iránt.

Ferenczi Sándor 1900-tól tagja a Budapesti Királyi 
Orvosegyesületnek, 1901-től az elme-és idegkórtan 
szakosztálynak, amely 1896. január 18-án alakult. 
Tudjuk róla, hogy maga az egyesület 1837. október 
14-én alakult, V. Ferdinánd viszont csak 1842-ben 
engedélyezte hivatalosan működését Regia Societas 
medica Buda-Pestiensis néven. Ettől kezdve, egy kis 
időt leszámítva – a Tanácsköztársaság alatt az egye-
sület működése szünetelt – 1949-ig folyamatosan 
működött. Helyiségei a VIII. kerületi Szentkirályi 
utca 12. szám alatt voltak, gyűjteményét és helyi-
ségeit 1949 után az Orvosegészségügyi dolgozók 
Szakszervezete vette át. Alapítási célja: tudományos 
ülések szervezésével, szakosztályok létesítésével, 
könyvtár, olvasóterem fenntartásával, alapítványi 
rendelkezéseknek megfelelően pályadíjak kiírásá-
val elősegíteni az orvostudomány művelését. 

A Budapesti Királyi Orvosegyesület intenzív 
tudományos programmal rendelkezett. Szinte he-
tente tartottak tudományos üléseket, amelyek ki-
egészültek a szakosztályok saját programjaival. A 
tudományos ülések programjait megjelentették az 
Orvosegyesület Évkönyveiben. Az elme- és ideg-
kórtan szakosztálynak 1903-ban 46 rendes tagja 
volt, míg a Budapesti Királyi Orvosegyesület több 
mint 700 tagot számlált. A szakosztály tagja volt 
Ferenczin kívül többek között Stein Fülöp is.   

Szakmájában Ferenczi legfontosabb tette e téren 
az volt, hogy – nagyszerű szervezőmunkájának 
köszönhetően – ő alapította meg a Magyarországi 
Pszichoanalitikai Egyesületet. Hogy a századfor-
duló világát kicsit érzékeljük, felidézem, hogy en-
nek második megbeszélésén, amelyen részt vett az 
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alelnök, a titkár, a pénztáros, az elnök Ferenczi úgy 
mutatta be a „maradék” tagot – a vendég Jones-
nak, a freudi ortodox egyesülés titkos bizottsága 
egy tagjának –, mint közönséget. A közönség pe-
dig nem volt más, mint Ignotus, a Nyugat főszer-
kesztője. Akkoriban így sodródtak a szálak, s lett 
például a Nyugat a pszichoanalízis cselekvőképes 
támogatója, a freudi tanok propagálója, nem egy-
szer Ferenczi tollából származóan. 
Hogy mit jelent Ferenczi Sándor esetében a szak-
területénél tágabb gondolkodás és hatni akarás, 
elég új nézőpontjait észrevennünk, amelyeknek 
köszönheti meghökkentően eredeti gondolatait.  

Az 1908. április 26-án a salzburgi Hotel Bristolban 
megtartott I. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kong-
resszuson Ferenczi zseniális előadást tart Pszichoa-
nalízis és pedagógia címmel.  „…Könnyed felsorolású 
tézisei a pszichoanalízis és a társadalom(tudomány) 
viszonyáról formálódó vitát fél évszázadig (H. 
Marcuse munkásságáig) uralták.”   

Ferenczi 1908 és 1918 között 80 dolgozatot adott 
közre! Ahogy a Gyógyászat írja róla: „Régi csírák-
ból hihetetlen gazdagságban sarjadtak egyszerre 
megszámlálhatatlan hajtások… Aktivitása… taní-
tásba, szervezésbe, kutatásba, harcias tevékenység-
be áradt…” (Hollós: „Gyógyászat” LXXIV. 20. szám, 
307. o.)

Ha tisztelgünk egy korszak nagy teljesítményei 
előtt, ha látjuk az ösztönzötten tevékeny, széles kör-
ben hatni tudó, érvényessé lenni képes embert, a si-
kerest, s ha emellé még büszkén azt is állítjuk, hogy 
a múlt századelő pezsgése soha nem volt helyzetbe 
hozta az országot Európában, egy átfordítással élve 
kimondható, hogy mai teljesítményeink (mint a já-
tékban) kettőt számítanak. Mindannak hiányában 
jönnek ugyanis létre, mint ami Ferenczit, Bartókot, 
Adyt, s kortársaikat körülvették.   
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Ahogy egyre csak gondolkodtam és gondolkodtam 
azzal kapcsolatban, mit tárhatnék még az olvasók 
elé a szerepjátékról és a fantasy műfajról alapjaiban, 
különösebb kérdések felé fordultam. Noha nem ép-
pen jó, ha valamiről mindent tudunk, hisz akkor a 
megismerés saját bőrünkön való tapasztalásának 
varázsa tűnik el. Meg kell, hogy mondjam, soká ke-
resgéltem, míg vissza nem tértem egy régebbi gon-
dolatmenetemhez, valamikori szerepjátékos – úgy-
mond – „karrierem” közepéről, mikor még ADnD-t 
játszottam a barátaimmal, és ekkor vetődött fel 
bennem megfigyeléseim alapján egy kérdés, meg 
később, amikor más hasonló fantasy világok után 
néztem. Említettem korábbi cikkeim némelyikében 
már, hogy a legalapvetőbb világkörnyezet, mely-
ben regény vagy játék helyet kaphat magának, a 
középkori Európa hasonmását jeleníti meg nekünk. 
Másképpen, ha úgy tetszik, a „lovag-korét”, noha a 
nevek mások, és sok apróság eltérhet a valóditól, de 
a mag megmarad. Történhetett teljes véletlenséggel, 
ám én most mégis eltökéltem: meg fogok próbálkoz-
ni azzal, hogy magyarázatot találjak rá, mi teheti ezt 
az érát, ezt a környezetet olyannyira befogadhatóvá 
a fantasy műfaj számára. S ezzel együtt történelmi 
ismereteimben is el kell, hogy mélyedjek.

Noha a high fantasy esetében a hangulat tükrözi 
az izgalmakat, a veszélyeket és a kor szellemét, még 
sincs olyannyira nagy összhangban vele, ám szájhú-
zásra egyelőre semmi ok, hiszen van három nagyon 
remek példa arra, amikor a legélethűbben elénk kerül 
a lovagkor, nevezetesen George R. R. Martin „Jég és 
Tűz dala” című regényciklusában, a Pendragonban, 
és az Ars Magica-ban. Az utóbbi kettőben azért, mert 
egyenesen ott játszódnak, nem pedig a hasonmását 
alakítják meg, Martin viszont nem sajnálta a részle-
tekkel való törődésre az időt. Habár az előbbi, csupán 
Anglia szigetére korlátozódik, a névből gondolom 
sejthető volt. Ugyanakkor meg kell még említeni 
a Sötétség Világa (World Of Darkness) középkori 
színfalak közé áttett kiadását, melyben a vámpírok, 
vérfarkasok, varázslók és tündérek életének akkori 
viszontagságaival szembesülhetnek a játékosok. Vi-
tathatatlanul az egy nagyon nehéz időszak lehetett 
számukra, gondoljunk csak bele. A ranglétra alján 
lévő embereknek sem volt éppen könnyű, ezeknek a 
lényeknek ráadásul még bőven van is mit rejtegetni-

ük a katonák és az egyház elől. És a Sötétség Világa 
mint olyan, alapul veszi a nehézségek kiemelését – 
már korábban említettem, úgy emlékszem. 

Amennyiben hard fantasyról van szó, akkor még 
inkább. A középkor megpróbáltatásokkal teli idő-
szakai, mint például a háborúk, a gyakori járványok, 
a szegénység, a túlzottan nagy hatalmat gyakorló, 
és elnyomó egyház, zsarnokoskodó nagyurak, és 
az udvari, immár kegyetlenebb intrikák, kiválóan 
beleillenek a hard vagy éppenséggel a dark fantasy 
világok berkeibe. Ha nem pont a legmegfelelőbbek, 
akár a valódi világban. És így még csodalényekkel 
sem kell feltétlenül benépesíteni, bár erről majd 
még később felvetek pár gondolatot.

Míg a DnD és más hozzá hasonlók felveszik an-
nak alapjait, a lényegesebb vonásokat, ám tény, hogy 
kihagynak belőle bizonyos korlátozásokat, nehézsé-
geket, annak érdekében, hogy könnyebb lehessen a 
kalandozás, az ember ismert hérosszá válásának útja. 
Mert ugyebár bárki megmondhatja, aki csupán egy 
picit ért a történelemhez, hogy az egyszerű paraszt-
gyerek akkoriban nyilván nem állhatott elő azzal, 
hogy ő most nekivág a nagyvilágnak, és elpusztítja 
a rablóbandákat, felbőszült farkasokat és más egyéb 
ördögfattyakat. Na jó, mesékben talán igen (és ezáltal 
lesz összevegyítve a fantasyval a környezet, kérem), 
de a valós időkben… hogy mehetne el, mikor neki 
is a földesúr birtokának a megművelése a feladata, 
és oda van kötve hozzá a léte. Megszökhet, az addig 
rendben van, de embereket küldhetnek utána. És 
ugyan miből vesz magának fegyvert, páncélt, hogy 
a többiről ne is beszéljünk. Egy nemrég megjelent 
fantasy képregény, a Kóbor lovag, mely szintén a fen-
tebb említett George R. R. Martin műve és az ő vilá-
gában is játszódik, kiválóan elmeséli, hogy az elhunyt 
kóbor lovag fegyverhordozója mi minden nehézség-
gel néz szembe, úgyhogy el is fogadják őt lovagnak. 
Nem elég annyi, hogy halott gazdája pajzsát, kardját 
és lovát magához veszi, be szeretne jutni például a 
lovagi tornára, hogy bizonyítson, ám protekció híján 
a dolga jelentősen megnehezül. Sokaknak, akik jára-
tosak a klasszikus képregényekben, eszükbe juthat 
még emellé Foster Valliant herceg című alkotása. Az 
első kötet elején a mű írója/rajzolója képet ad a lo-
vagi élet tudnivalóiról, hogy miként lehet lépkedni 
a renden belüli ranglétrán, a helyes viselkedésről, a 
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tornákról, míg a megszokott high fantasys lovagok 
esetében kevésszer találkozik ilyesmivel az ember. 
Miért? Ahogy én észrevettem, a stílusban megszo-
kott lovagok vagy másképpen paplovagok a keresz-
tes hadjáratok szereplőihez hasonlatosak, nem pedig 
a lovagrendek azon arculatához, amikor a páncélos, 
lovas katonák urat szolgáltak, nem templomot. Vizs-
gáljuk most meg egy kicsit jobban a korszak jellem-
zőit, és találjunk rá a megfelelő fogódzókra, amikbe a 
stílus olyannyira belekapaszkodhatott.

Kezdjük ott az egészet, hogy a középkor bekö-
szönte több ízben volt fordulatokkal teli, csakúgy 
mint akármelyik más korszakváltás annak előtte, és 
utána is. No de mégis, ez egy különleges korszaka 
lett az emberiségnek. Nagyon sok minden folytató-
dott, de még több új dolog akkor vette kezdetét. Az 
életnek ilyen nagy fordulói mindig is mozgalmasak 
voltak, eseményekkel teltek. Ha jól megnézzük, a 
Steam-Punk világok a XIX-XX. század fordulóján 
játszódnak, és a távoli jövőt festő világok eseményei 
sem sokkal egy mindent megváltoztató esemény 
után szoktak játszódni. Mint például a Csillagok 
Háborúja, ahol az először bemutatott trilógia csak 
pár évvel a galaktikus birodalom megalakulása 
után kezdődik. Mert hát új dolgok születnek, és a 
régitől meg kell szabadulni, hiszen az új világban 
sokan úgy gondolják, hogy a régi világ maradvá-
nyai nem fogják megállni a helyüket, korszerűt-
lenségük miatt nehéz lesz számukra a túlélés. A 
középkor is ugyanilyen időszak volt, Európa tájain 
úgy látták, az emberiség a barbarizmusból kászá-
lódik ki. Miközben új élet épült, sokan tartottak ki 
az ősi utak mellett, mind az életben, és ami főként 
említendő: a vallásban! Ez egy nagyon fontos részét 
képezi az egésznek, majd ki is térek rá bővebben. 

Bár az ősi birodalmak nagy része, úgy, ahogy túlél-
te a váltást, mégsem volt már minden olyan tündök-
letes, mint az ókorban, s helyettük új királyságoknak 
kellett felemelkedniük, melyek fél lábbal még mindig 
az előző korszakban álltak, próbára téve, képesek-e 
megállni az új világ talaján. Ugyebár a tudós elmék 
dolgoztak a technológiai fejlesztésen, ám semmi sem 
ment egykettőre a kidolgozásban. Röviden szólva, 
még mindig kissé ingatag korszak volt az elején, 
megpróbálván átlendülni egyik világból a másikba, 
és egy ilyesféle környezet hogyne lenne ideális egy 
olyan képzelet számára, mely kalandok, izgalmak 
helye. Hiszen lehetőségek tárházát nyitja fel az em-
ber előtt, akár a legrészletesebb valójában, akár egy 
kissé enyhítettebb változatában, hiszen lehetséges a 
változás, a megújhodás pártján állni, annak fenntar-
tásában és megőrzésében, de ugyanakkor ellene is 
lehet munkálkodni. A szerepjátékban – teszem azt 

– az idősödő, visszavonult szász harcos megélheté-
se érdekében megkeresztelkedhet és csatlakozhat 
egy új nemes úr seregéhez. Vagy akár maradhat ott 
is, ahol eddig volt, az ősi értékek megtartása végett. 
Fantasy világokban is ugyanilyen helytálló lehet ez a 
két érv, mert míg vannak olyanok, akik a megannyi 
város valamelyikében született és iskolázott szerep-
lők, vannak ugyanúgy képviselői a vele ellentétes, 
netán szintén ősi világnak is, amit törzsközösségben 
élő emberek tesznek ki, akiknek megszokottan „bar-
bár” a nevük. Ha beszélhetek saját világomról, mely 
ugyan földi hasonlóságát tekintve nem a lovagkorra 
helyeződik, hanem sokkal inkább az ókor közepe tá-
jára, még ott is jelen van ez a hasonlatos felépítés, s ez 
is csak arra ad bizonyságot, hogy valóban mindig is 
volt viaskodás régi és új között. 

A kor neve miatt pont a lovagokról kell még be-
szélnünk, hiszen a páncélos katonák nagy szerepet 
játszanak a fantasyban is, ha nem is mindig teljes va-
lós alakjukban. Sok high fantasy világ lovagjai ugyan-
is korlátozott formában ugyan, de a hitük erejét képe-
sek apróbb varázslatok, csodák idézésére fordítani, 
mint például kézzel gyógyításra, áldásra, effélékre. 
Így lesz inkább a fantasys lovag a templom szolgá-
latában lévő keresztes lovag mása. Mindazonáltal 
a lovag eszményi képe megtestesíti mindazokat az 
erényeket, amik követendő példaként szolgálnak 
másoknak, és így válhatnak ők a csapat vezetőivé. El-
végre gondoljunk csak rá, hogy mennyire megnyerő 
tud lenni a tetőtől talpig páncélba (no nem feltétlenül 
csillogóba, lehet az fekete és csontokkal dekorált is, 
karaktertől függően) öltözött lovas harcos, akiről lát-
szik, hogy nálunk elkötelezettebb, céltudatosabb, és 
minden bizonnyal tapasztaltabb is. 

A címerviselés kultusza erre a korszakra esett, 
bár az ókorban is jelen volt. Ám ne feledjük, hogy a 
lovagok azon kívül, hogy egy úr katonái voltak, az-
zal együtt komoly becsületkódex szerint teljesítették 
feladataikat, sőt a szabályokat a mindennapokban is 
alkalmazták. Ennek – az évek előrehaladtával – nőtt 
a hangsúlya, és a lovagok így változtak át egyre ma-
guk is urakká, nemesekké, s lovagrendek alakultak, 
melyekben a tagok egyenesen testvéri közösséggé 
váltak, legalább is, például a Sárkányos rendről ezt 
mondták. Majd pedig ezek a nemes lovagok bajtár-
saikkal, rendtársaikkal együtt az egyház hívásának 
feleltek, amikor Spanyolhon mór megszállói ellen, 
vagy a Szent Földre vonultak. És innen következik 
az említett lovagi másolat, aki egy isten vagy an-
nak papsága szolgálatában áll, és az ő nevében van 
úton, de ugyanakkor rendelkezik még az említett 
becsületkódex betartásának kötelességérzetével. A 
fantasy esetében a korai és a kései lovag képe mind-
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kettő részeiből lett egybegyúrva. Bőven elég az a 
sok erény a kiemelt szerephez. Ám, bár rendek lé-
teznek, az alapvető kalandozói élet miatt a legtöbb 
lovag kóbor, ha tartozik is valamilyen rendhez vagy 
úrhoz. Úton vannak és mindig ott cselekszenek, 
ahol azt a becsület megkívánja. Ugyanakkor életük-
ből kimaradhatnak – jó eséllyel – a lovagi tornák, és 
az is, hogy előbb apródnak, fegyverhordozónak kell 
lenniük, és még sok más, hasonló elő-követelmény. 
Ám a fantasy-féle lovag így is megállja a helyét, és a 
bajtársaiért is kezeskedni fog. 

A Római Birodalom elbukott, és nemsoká annak 
keleti oldala, Bizánc is követni fogja. A légiók elvo-
nultak, helyette egy másfajta uralom lépett érvény-
be, ez is még a régi nagy birodalom székhelyén. A 
világ úgy tűnik, hogy a dicsőségek után a vallás-
ban keresné a biztonságot, Krisztus szolgái lassú és 
(egyelőre) kevésbé véres térítésbe kezdenek, épp 
hogy sikerült megvetniük a lábukat a kontinensen. 
Sok helyen és így hazánkban is még alig tépték el 
magukat az emberek az ősi utaktól, a pogányságtól, 
így belvillongások is bőven adódnak a már keresz-
ténnyé vált emberek és a pogányok között. Észak 
sokáig meghódíthatatlannak tűnik, ám a végén a 
vallás áttért oda is, ezt a korszakot kiválóan meg-
örökíti a Nibelung-saga – az ottani viszonyokat il-
letően. A vallás – bizony – fontos dolognak számít 
a fantasy környezetben is, hiszen nem egyszer hall-
hatjuk, hogy a szereplők isteneik nevét emlegetik, 
akár amikor a papok a tőlük eredő varázslatokat 
használják, vagy egyszerűen meglepetésükben. 

És ez egy nagyon is fontos eltérés, miszerint – bár 
– lovagkori a környezet, mégis, egy isten létezik csu-
pán, miközben a keresztény hittel ellentétben ritka 
az olyan világ, melyben ahhoz hasonlóan csak egy 
lenne. Népesek a pantheonok, minden népnél más, 
ezzel kissé visszavetve az ókorra a hangulatot, mi-
kor megannyi istent tiszteltek az emberek – elég csak 
például a görögökre, a keltákra, a rómaiakra vagy a 
germánokra gondolnunk. Egyiptomot most csupán 
azért nem említem, mert a téma miatt egyelőre ma-
radjunk Európánál. Visszatérve tehát a vallásra és a 
hitre… Bár sok isten van, mindnek külön temploma, 
gyülekezete, ám alapjában véve azoknak gyakorlata 
a keresztény elveken nyugszik, aktivitása megfelel a 
középkori valónak. Egyes helyeken kiveszik az ap-
róbb, olyan turpisságokat, mint például a búcsúcé-
dulák, de az élethűbb világokban nyugodtan benne 
lehet. Másutt még a „jövőből” áthozzák ide az ink-
vizíciót is, ám azon okból, mivel ha – többségében 
– high fantasyról van szó, bőven vannak gonosz va-
rázslók, boszorkányok, démonok, akiket üldözni le-
het, majd el is égetni. És ugyanakkor még ott vannak 

a pogányok is, akiket be lehet feketíteni, meg lehet té-
ríteni, a fantasy világokban a barbár törzsek minősül-
nek ilyeneknek, sokszor az orkok személyében, akik 
mint tudjuk csúnya, rettenetes lények, amilyeneknek 
nálunk is lefestették a pogány embereket. Kutyafejű 
tatárok és hasonlók, ám ami azt illeti, ezek nagyon 
is különös hangulatot adhatnak egy mitikusabb kö-
zépkori európai környezetű világhoz, ha úgymond: 
hiedelem szerint van alakítva a világ.

A vallásból és az egyházból eredően még ki kell tér-
nem így a végén a mítoszokra is. Noha fontos, hogy a 
mítoszok kora éppen az előző volt, a legtöbbjét, amit 
az ókorban bővebben feljegyeztek, alighanem mind 
átvették és átörökítették a híresebb bestiáriumok for-
májában. Ha a lovagkorról beszélünk az embereknek, 
ösztönösen a sárkányra gondolnak, hisz a mesékben a 
lovagok folyvást csatároznak a királylányokért vagy a 
várakért. Ugyanilyen az óriás vagy az északi folklór-
ból ismeretes troll, ám főképpen a boszorkányok, go-
nosz varázslók, ördögök. Ám megfigyelhetjük, hogy 
a jó lovag vagy úgy általánosságban a hős, ezen ellen-
feleit, akik nem rablólovagok, banditák vagy gonosz 
harcosok, ebben a korszakban már minden esetben 
az ördöggel, a sátánnal azonosítják. Tehát a korábbi 
néphit sok esetben egybekelt az újonnan erőre kapott 
keresztény hitvilággal, így tudták különböző meselé-
nyeiket az Isten és az ördög pártjaira szétosztani. Ha-
bár mondani sem kell azt, hogy az ilyen hiedelmek 
fennmaradását az egyház nem nézte jó szemmel, a 
természetfeletti lények, mint a tündérek vagy a va-
rázslók egyhangúan az ördög cimborái voltak a sze-
mükben, s ezzel a megjegyzéssel el is értünk egy hard 
fantasy világ fontosabb alapkövéhez. A hard fantasy 
amúgy sem szokott túlzottan bővelkedni a jólelkű 
teremtményekben, bár általánosságban nem szokta 
túlzásba vinni azok felvonultatását. Ebben a stílusban 
ugyebár akár fejpénzt is adhatnak az erős szörnyek 
levágásáért, valamint megszokott kaland lehet a bo-
szorkányvadászat, a kalandozók rajtaütnek egy pár 
gyülekezeten, high fantasyban azért a helyzet jobb, 
és képesek leszünk rábukkanni az akkori szörnyhie-
delmek egy másik arcára, amikor is az erdei tündérek 
igenis segítőkészebbek, és vannak barátságosabb sár-
kányok is. A lovagkori csodák mindegyik arculata a 
rendelkezésünkre áll teljes valójában, akarjuk akár a 
valósághűbbet, akár a mesebelibbet kiválasztani me-
se-helyszínül.

Szerény véleményem szerint ez az, ami úgy iga-
zából közkedveltté tette a lovagkort a fantasy vilá-
gok alkotóinál. Szeressem akármennyire is a saját 
kis ókor-hasonlatos világomat, a lovagi tornák so-
káig a kedvenceim maradnak még. Ennek a kornak 
egy-egy darabja el tudja csábítani tanulmányozóját.
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bENEDEK ELEK – A MESEMONDó?

Wutka TamásO
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(Édesanyám emlékére – aki Benedek Elekkel egy napon 
született)

Jóságos tekintetű, nagy bajuszú, tündérmeséket 
mesélő nagyapóként él a köztudatban Benedek 
Elek. Okkal-joggal, hiszen tevékenységének és lé-
nyének egyaránt meghatározó vonásai ezek. De mi 
a mese valójában? Oscar Wilde meséi mesék? Meny-
nyire mese A kis herceg, La Fontaine meséi, netán a 
Canterbury mesék? Andersen vagy a Grimm test-
vérek mindent magukba foglaló szépséges meséi-
ből egyértelműen kitűnik, hogy az élet alapvetően 
nem más, mint egy végtelenített rémtörténet. Ha 
sterilen válogatott borzalmakkal próbálnánk bizo-
nyítani ugyanezt, akkor hiteltelen volna. De éppen 
az idealizáltnak és realizáltnak együttes megjelení-
tése révén válik tapinthatóan érzékelhetővé, s szűr-
hető ki belőle a nemesítő élmény.

Mondhatjuk, Benedek Elek saját életének fő 
mozzanatai is mesébe, de legalábbis romantikus 
regénybe illőek. Maga is népmesei figura, aki szin-
te egy mesebeli hős alakját magára öltve visz végbe 
olyanokat, amelyek az életben ritkán válnak való-
sággá. Egyéniségét meghatározta a vadregényes, 
komor balladáktól átszőtt környezet, ahol született; 
a nehézségek közepette is életvidám közeg, amely-
ben fogékony ifjúsága telt. Szüntelenül törekedett 
a szellemi gyarapodásra. Nem azért, hogy kivált-
ságos lehessen; tudta, azzal alapozhatja meg, hogy 
lehetősége legyen tenni másokért is, hogy legyen 
mit tovább adnia. S valóra váltotta álmát. Életének 
befejezése is mesebeli: „fő, hogy dolgozzanak”, 
írja le félbe maradt levelének utolsó szavait, mi-
kor agyvérzés következtében kiesik kezéből a toll. 
Majd amikor halála bizonyossá válik, hűséges hit-
vese önszántából követi; együtt temethetik őket.

Egyik legismertebb munkája a Magyar Mese- és 
Mondavilág című sok kötetes gyűjteménye felöleli 
történelmi múltunkat, vágyainkat, és reményein-
ket. Az értékes, igazi népmese nem öncélú, a min-
dennapi élet bölcs megfigyeléseit, mély igazságait 
hordozza magában. A felkészítést az élet értelmes 
küzdelmeire. Mennyire más aspektusból történt ez 
akkoriban. Azóta magától értetődő elvárás lett; mit 
kapunk, mi jár nekünk. Olyan természetessé vált 
a csoda körülöttünk, hogy nem öröm már, csupán 
megszokás. Napjaink megmagyarázhatatlan okok-
ból össznépi világsikert arató meséje is valami 
nagy bajról árulkodik: nem a gyereket készíti fel 
a felnőtt életre, hanem a felnőttet menekíti vissza 
a gyerek álomvilágába. A valóságból a képzeltbe. 
Ami ráadásul nem is esik távol az élet tapaszta-
lataitól. Csak éppen: ebben nézők vagyunk, nem 
szereplők. Ahol nincs szükség  döntéshozatalra, 
felelősségvállalásra, kiállásra; tehát megfutamodni 
sem kell. 

A mese gyűjtés-írás mellett azonban „komo-
lyabb” dolgokkal is foglalkozott Benedek Elek. 
Pályáját újságíróként kezdte Budapesten. Mint fő-
szerkesztő és országgyűlési képviselő keményen 
küzdött az elnyomottak érdekeiért. Kíméletlenül 
célba vette tollával a legmagasabb rangú politi-
kusokat is, ha kellett. Sikerült elérnie, hogy lapja 
mindentől és mindenkitől független legyen, hiszen 
csak így őrizhette meg pártatlanságát, csak így le-
hetett igazán szókimondó. Tapasztalhatta, hogy 
milyen nehéz ez; mennyivel könnyebb valahová 
„tartozni”, hivatalból ítélkezni, biztos védelmet 
nyújtó háttérből „odamondogatni”.

Az elmúlt évtizedekben Benedek Elek sokirá-
nyú tevékenységének puszta említése is kínos ösz-
szehasonlításokra adhatott alkalmat. Mivel azon-
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ban a legelszántabb igyekezettel sem foghattak rá 
semmiféle retrográd szemléletet, netán „népelle-
nességet”, csupán az elhallgatás módszerét tudták 
vele, illetve műveivel szemben alkalmazni.(Min-
dig ugyanazt a néhány veszélytelennek tartott kö-
tetét adták ki körforgásszerűen ismételve.) Hogy 
ez a hallgatás meg ne törhessen, időnként felrótták 
neki, hogy „félreértette” a Tanácsköztársaság egyes 
intézkedéseit. A baj persze éppen az volt, hogy 
nagyon is jól látta és értette. (Mára oda jutottunk, 
fölösleges fáradozás akár hallgatásra bírni, akár 
agyonhallgatni valakit. Bárki mondhat, amit akar, 
következménye úgysem lesz; eleve süket fülekre 
talál.)

Benedek Elek etikai nagysága akkor mutatkozik 
meg igazán, amikor 1921-ben Budapestről vissza-
tér az időközben Romániához csatolt Erdélybe. 
Aki csak tehette, menekült onnan, ő pedig azzal 
a tudattal ment vissza, hogy neki ott van felada-
ta; nem hagyhatja el szülőföldjét. Vállalta, hogy 
felveszi a román állampolgárságot, s azt az állás-
pontot képviselte, hogy az államnyelvet meg kell 
tanulni, de az anyanyelvet nem szabad elfelejteni. 
Gazdálkodik, munkájából tartja el népes családját, 
folyamatosan munkálkodik a kultúra terjesztésén; 
átérzi a hagyományok továbbvitelének fontossá-
gát. Miközben részese népe életformájának, az er-
délyi irodalmi- és közélet meghatározó szereplője 
lesz, fiatal írók támogatója. Az általa szerkesztett 
kiemelkedő színvonalú gyermekújság, a szeretet, 
becsület, hazafiság pilléreire épülő tevékenységé-
nek hatása több generáció tagjainak jelentett felbe-
csülhetetlen értékű indíttatást.

Hátrahagyott örökségének lényege leginkább 
saját megfogalmazásában jellemezhető, amelyet az 
utódoknak, az utókornak szánt „Állj a védtelenek, 
a gyengék közé; az erősek, hatalmasok oldalán har-
colni nem virtus. Ne ejtsen meg a könnyű, puha 

élet varázsa; nehogy cserben hagyd a veled egy-
sorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek 
között… tanuljatok, mert művelt magyar emberre 
nagyobb szükség van ma ezen a földön, mint va-
laha – de se a tudásnak, se a származásnak gőgje 
ne tartson vissza attól, hogy megfogjátok a kapa-
kasza nyelét, az iparosszerszámot. Ne urizáljatok, 
mert az urizálás keservesen megbosszulta magát: 
tanuljatok és dolgozzatok!”

Naiv volt? A világ folyását tekintve bizonyára, 
de személyes vállalását – csalódásain felülemel-
kedve – maradéktalanul teljesítette; erre egész élete 
bizonyíték. Igen, legfőbb erőssége az a megingat-
hatatlan morál, amelynek szilárd képviselője egy 
idő után minden korban kellemetlenné válik mind 
a hatalom, mind pedig a mindenkor többségben 
lévő megalkuvók számára. Meséiben is méltóság 
van, a győztes sem tapossa meg a szükségesnél 
jobban a legyőzöttet. Önálló művek, gyűjtések, 
átdolgozások, történelmünk mítoszai, múltunk 
emlékei élvezetesen feldolgozva, erkölcsi tanokká 
finomítva. Ifjúságnak, gyerekeknek, felnőtteknek; 
szétválasztható ez egyáltalán? Benedek Elek úgy 
tud mesélni, meséi olyan mesék, amely a gyerekek 
felelős felnőtté válását készítik elő fokozatosan, a 
felnőtteket pedig megerősítik abban a ki tudja mi-
lyen megfoghatatlan forrás táplálta hitükben, hogy 
minden ellenkező tapasztalat és látszat ellenére 
érdemes küzdeni. Akkor is, ha nem tudjuk, miért 
tesszük. A biztos és elkerülhetetlen vereség fölött 
egyetlen dolog diadalmaskodhat megkérdőjelez-
hetetlenül: a morális győzelem.

Gyermekmese? Felnőttmese? Életmese?
Ki-ki döntse el magának.



128

ÁGh ISTVÁN: FÉNYLô PARNASSzUS

Pécsi Györgyi

Olvasópróbák
– kezdőknek és újrakezdőknek –
Három esszéóriás három költőóriásról, Balassiról, 
Csokonairól, Adyról. Nélkülük elképzelhetetlen 
a magyar irodalom (+ nemzeti identitás stb.). De 
miért bíbelődnénk régi költőkkel? Ágh céhmester 
a konfekció korában, egyenként írja mondatait, 
nem bízik a(z öngerjesztő) szövegszerkesztőben, 
mechanikus írógépen, vagy tintába mártott acél 
hegyű tollal ír (nem), gondolom én. Céhmester, 
mondjuk tűzzománcos (művész)mester. Finom, 
artisztikus, élénk-derűs színekkel. Derűs, nem 
hogy röhörészik az ember, hanem hogy ragyog a 
fény, a természeti, meg valami – nem kevés – túl-
nani. Hogyan van közöm nekem (Ágh Istvánnak) 
Balassihoz, Csokonaihoz, Adyhoz, hogyan részei 
életemnek, érzékeimnek, mi az a tragikus magyar 
sors, amit ők sűrítettek költészetté, s hogyan, hogy 
minden egyfelé mutatott (szerelem, forgandó sze-
rencse, társadalmi helyzet, a nyelv állapota stb.), 
kérdezi. „A régiek az én tájnyelvemen beszéltek, 
enyéim voltak szavaik, s mintha közelebb lett 
volna hozzám az akkori világ, mint a mostani a 
gyerekkoromhoz” – írja, emlékezve, hogy répasze-
dés, tehénlegeltetés közben, lenézve füvekre, föl a 
Somlóra, el Tihany felé, zsigeri módon, mint épült 
személyessé költészetük, a vitézi életé, a kóborló 
szerelemé, meg a halottnak látott (A) téli Magyar-
országé. A jó esszé minden mondatával közöl, az 
igazán jó, mint az eredeti perzsaszőnyeg, sűrűre 
szőve, minden kis szál, szöszöcske a helyén, és 
mindenik hozzákapcsolódik sok-sok fölvető- meg 
szövőfonálhoz (idők, terek, hagyomány, nyelv, po-
ézis). Ágh Istváné ilyen, bárhonnan idézhetnék be-
lőle kötetnyi füveskertbe valót. Esszéi a költő esszéi, 
nem líraié, hanem a poeta doctusé, fegyelmezetten 
végiggondolt gondolat, rengeteg filológiai búvár-
kodás, bíbelődés, a részletekben való otthonosság. 
Poeta doctus, aranyjánososan, egyáltalán van va-
lami aranyjánosos Ághban, a mívesség, aggályos 
pontosság, az anyanyelv meg a hagyomány anya-
nyelvi ismerete. A jóleső otthonosság is, hogy min-
den visszaföldelődik a földrajzi hazába, és minden 
evilágiság megtalálja helyét a költészetben. Balas-
si, a lúzer, szerelmében, társadalmi helyzetében, 
még kalandorságában is az, lecsúszik, szétmegy az 

élete, és ezt a szétélt, szerencse-elkerült életet Esz-
tergomnál mégis tragikus magyar költősorsként a 
helyére rántja hirtelen (haza a magasban). Csoko-
nai, Csokonai még lúzerebb. Férfinak csúf, nem ke-
gyeltje a sorsnak, rohadt szegényen él (élősködik), 
tüdőbajban hal meg, mert nincs egy rendes kabátja. 
Csupa rejtély az élete, Rozália, Rózsi, Rózsa, maga-
se-tudja, hogyan is áll a szerelemmel, egyszer Ka-
zinczy kedvesébe, másszor Földi feleségébe haba-
rodik bele, meg isten tudja, kibe, hogy majd Lilla 
legyen a szerelem neve. És közben pályára állítja 
a nyelvet. Ágh bebarangolja a 18. századi poétai 
fortyogót is – addigra elfelejtődött Károliék Bib-
lia-fordító nyelve, Sylvester időmérték-tudása –, 
végigbogarássza, mint kezd újra dadogni a nyelv 
(testőrköltők, Ányos, Kazinczy, Földi): már bennük 
a szépség meg a felvilágosodás, de még erősen da-
dogva, és ezt a dadogást ez a lúzer, ez a minden 
vonatkozásban szerencse-kerülte tünemény, Cso-
konai – mintegy balkézről – elképesztő erővel hir-
telen játszi könnyeddé varázsolja. (Sok verset nyit 
meg Ágh István, kár, hogy A lélek halhatatlanságá-
ról nem ír – bölcseleti versek egy-je, mérőléc, hoz-
zámérni lehet csak, még Madáchot is, Vörösmartyt 
is.) Eredet, szerelmek, poétai-világi háborúságok – 
ezek történetét fűzi sorra Ágh István. Adynál már 
szabályos triptichonba: szilágysági hepe-hupa, 
Léda-történet, Holt-tenger látomás. Mindvégig – 
hajszálerecskéken is – föllelve a most és akkor, az 
itt és ott közti kapcsolódásokat, a folytonosságot. 
„A vasárnapi misék után sokat beszéltek háborús 
élményeikről a falubeli öregek. Olyan igaznak, ne-
kem szólónak vettem előadásukat, mint ahogy ott 
álltak a templomdombon ünneplő valóságukban. 
Valahogy így lett nyilvánvaló számomra Ady ma-
gyarság-költészete is...” Esszékötete nem egy napra 
szól, nem kettőre, betesz egy rendes téglát a falba, 
az ott marad. Kár, hogy alig valaki fogja elolvasni 
mostanában. (Nap Kiadó, Bp., 2008)
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bRóDY JóKAIRóL ÉS REMbRANDTRóL
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Bródy Sándor a századforduló ünnepelt, majd nép-
szerűsége hanyatlását még életében megtapasztaló 
művésze volt. Indulásakor a naturalizmus hatott 
rá. Jól ismerte a XIX. század francia, német, orosz 
regényirodalmát, mely inspirálta, műveiben mégis 
jellegzetesen magyar problémákkal küzdő hősö-
ket alkotott. Látásmódja, érzékenysége új, eredeti 
volt. Alakja és művei is népszerűek voltak. Témáit 
Krúdy, Móricz, Kosztolányi, Németh László foly-
tatja. Nyelvi gazdagsága Weöres Sándorig mutat 
előre.

A színészvér, Az ezüst kecske, A nap hőse a fia-
tal Bródy művei voltak. Balzac, Maupassant, Flau-
bert, Zola, Gogol, Tolsztoj művein iskolázott kar-
rier- és művész-regények. A regények kora Bródy 
életművében 1902 körül véget ért. Hosszabb léleg-
zetű elbeszélést és novellát ezután is írt, de regényt 
már csak utolsó éveiben. A Királyfi és koldusleány 
(1906), A villamos (1909), az Imre herceg (1912) c. 
művei a lélek  nehezen magyarázható jelenségei-
ről, a nemi ösztön működésének különös, neme-
sítő vagy pusztító erejéről beszélnek, a szerelem 
és a társadalmi viszonyok kapcsolata továbbra is 
témájuk marad.

Bródy 1904-1905-ben súlyos válságon esett át. 
Öngyilkosságot kísérel meg. 1904 májusában meg-
hal Jókai. Elveszti leányát. Szakmai, anyagi veszte-
ségek érik, és egészségi problémák nyugtalanítják. 
„Öngyilkossága után felgyógyult” – írja Juhász 
Ferencné – „de soha meg nem gyógyult. Közel 
húsz évet élt még, de az már egy másik Bródy Sán-
dor élete és halála.”

1906-ban fia, Hunyadi Sándor anyja, Hunya-
di Margit színésznő halálát követően, az Új Idők 
Hollandiába küldte, hogy tudósítson Rembrandt 
születésének 300. évfordulójáról. Az út kapcsán két 
cikket írt, egyikben a leideni ünnepségek megnyi-
tójáról számolt be, a másik kis tanulmány Remb-
randt önarcképeiről.

Bródy 1906 előtt írt munkáiban olvashatunk 
megjegyzéseket vagy leírásokat, melyek egy-egy 
művész vagy író festői látásáról, vizuális élmé-
nyeiről, vagy egy-egy szereplő képzőművészeti 
érdeklődéséről, tehetségéről szólnak. Említi nagy, 
klasszikusnak számító, vagy kortárs festők nevét, 
vagy műveit. Legszenvedélyesebben Rembrandt 
Harmensz van Rijn foglalkoztatta, aki első kötete 

egyik hasonlatában is megjelent (Nyomor, 1884). 
Az Ezüstkecske (1898) festőművésze, Bem Gyula 
képei „érdekesek, tiszták, erősen árnyékosak, és a 
hol rá lehetett bírni a megrendelőt: mindig Remb-
randt modora szerint valók.” 1906 után önálló 
írásokat  szentelt alakjának.. Ő a főhőse legutolsó, 
emigrációban írt művének, a Rembrandt. Egy arc-
kép fényben és árnyban c. regényének vagy „no-
vella-fűzérének” (1925).   

Bródy 1910-ben reprezentatív kötetet adott ki 
Rembrandt fejek címmel. Élére, bevezetőül az 
1906-ban írt Rembrandt önarcképeket tárgyaló 
cikket helyezte. A kötet művészeket bemutató fe-
jezetében – ahol Munkácsyról és Fadruszról szóló 
írásai is olvashatók – hosszú esszében közölte Jó-
kairól halála után (1904) írt, a Jövendőben közzé 
tett cikkeit. (A Jövendőben arról is értesített, hogy 
regényt szeretne írni „Jókai fejéről”.) Bródy még a 
Nyomor megjelenése után került bensőséges kap-
csolatba Jókaival, baráti köréhez tartozott. A kötet 
második és harmadik fejezetében uralkodókról és 
politikusokról beszél.

Az esszé érdekessége, hogy a temetés napjáról 
szóló epizódban Jókai Eppur si muove! És mégis 
mozog a föld című regényének kettős temetési jele-
netére utal. A nyomorgó, beteg költő, Jenői Kálmán 
a Jókai regény végén szinte már csak fest. Látomá-
sára, temetésére és a néhány oldallal később ábrá-
zolt második dísztemetésére utal Bródy, amikor 
így ír:

„És mindig arra gondolok, hogy innen a teme-
tését csak ő maga tudná látni teleszkópon, mert ő 
tudott bánni e szerszámmal és ő tudná elmondani 
a temetését. Mily neki való föladat a maga groteszk 
voltában, nagyszerű lehetetlenségében. Lehet is, 
hogy regényeinek valamelyikében történt is ilyes-
mi, hogyan jutna eszembe különben?”

Jenőit temetésén csupán két barátja kísérte. Bú-
csúztatása egyetlen történelmi egyház szertartásá-
ba sem illik. Nevét elrejti lefelé fordított sírköve. A 
két hű barát elváláskor ismeri fel egymást a szabad-
kőművesek kézfogásáról. A Jókai hős első temetése 
épp olyan rendhagyó mint Bródy Rembrandtjának 
temetése lesz az utolsó, posztumusz regényben.

Jókainak is vannak festőművész regényhősei. 
Az Egy az Isten főszereplője „hajdani festőmű-
vész”. Adorján Manassé „ekevasat gyárt”, noha 
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olyan férfi, kit „esze államférfinak kvalifikált, haj-
lama művésznek avatott…” (Bródy a regényre az 
Ezüstkecskében utal , amikor Bem Gyulának halá-
los ágyánál kedvese az Egy az Istent és Petőfi ver-
seit olvassa fel. ) 

A kései Az öreg ember nem vén ember (1900) ne-
gyedik „regényvázlata”, A szív mártírjai főszerep-
lője idősödő, nemzetközi hírű festőművész. Vissza-
él szegény sorsú, tehetséges tanítványai hűségével, 
elválasztja az egymást szerető párt. Növendékét ő 
veszi feleségül. A fiatalok továbbra is egymást sze-
retik, de becsületesek, és a „szív mártírjai” lesznek. 
A mestert lelkiismeretfurdalás gyötri, bánja tettét. 
Mérget vesz be, hogy ne álljon tovább közéjük.

Bródy hollandiai cikkeit követően novellát 
(Rembrandt, 1912), majd színdarabot (Rembrandt, 
1913) írt kedvelt festőjéről. A drámai konfliktus egy 
szerelmi háromszög. Rembrandt fiatal élettársa, 
Hendrickje Stoffels, és Rembrandt fia, Titusz egy-
másba szeretnek. Rembrandt lemond kedveséről 
és elköltözik a házából. Bródy az idősödő művész 
és a fiatal pár viszonyát generációk ellentéteként 
mutatja be. A holland festő életének ilyen részletét 
nem ismerjük. A művet két egyfelvonásos, a Lajos 
király válik és A fejedelem társaságában mutatták be. 
A konfliktusra Bródy néhány mondattal utal majd 
vissza az utolsó regényben: „Nekem asszony? Mi-
nek az? Hogy megcsaljon, mint Hendrikje?”

Az 1907-ben keletkezett A faun halála c. novella 
szintén szerelmi és generációs konfliktust ábrázol. 
Író főhőse visszautasít egy fiatal lányt, és rövid 
búcsúlevelet hátrahagyva eltűnik az életéből. A 
Rembrandt regényben a „visszautasítás” sokkal 
árnyaltabb és kétértelmű. A szerelem, a festés, az 
érzéki, lelki és szellemi örömök az élet és halál küz-
delmében metaforikusakká válnak. Akárcsak a fák 
motívuma.

„Már erős kéreg volt a fán (Rembrandton), rán-
cok, sőt kacskaringós erek: első látható jelei az úgy-
nevezett véredény elmeszesedésnek.” „A nyakam 
nézzed, ráncos is, korhadt is.” „Heskia megfog-
ta az ő kérges markát.” „A szűzi pirosság és az a 
borzasztónak látszó másik pirosság, voltaképpen 
mindegy. Egy hamvas, friss vérbélű alma és az, 
aki lepotyog, csak az időpontot nem érzi és nem 
tudja éppen, mindegy. A természetben és a terem-
tésben jöttek egymásután a nemzedékek, és csak a 
sorrend lelke és lénye békétlenkedik a gyümölcs-
ben, emberben, akárcsak az úgynevezett magasabb 
rendű látszatokban, amelyeket  néha csillagoknak 
nevezünk.(…) Honnan jöttünk, hova megyünk, 
mi a föld és az ég, ahová milliónyi gyökérszállal 
vagyunk összekötve? (Kiszakítanom nekem csak 

egyet is lehetetlen, ó, be vérzik, elvérzem benne, 
most, amikor a szent vér minden cseppje kivérzett 
belőlem.)” „Az arcodnak is olyan a színe, mint a 
mocskos hó. Megjött a tél. A fák milyen szépek, ha 
eljön az a tél, csak águk van, meztelenek, még talán 
szebbek, mintha rajtuk van a lomb. Szunnyadnak, 
de bennük van a holnap. Csak még egyszer lehetne 
újra születni, megint kilombosodni. Pihá!”

Bródy jól ismerte kora Rembrandt kutatásának 
eredményeit, Taine-t, Fromentint, Bodet, Muthert 
és Brediust említi is szövegében. (Már 1906-os 
amszterdami cikke is alapos ismereteiről tanúsko-
dott, mert az említett önarcképek közül egy sem 
szerepelt a megírás alkalmul szolgáló kiállítás 
anyagában.)  De a festő alakja ürügy számára, hogy 
saját problémáiról beszélhessen. A történet írói fan-
táziájának terméke. A magára maradt, elszegénye-
dett, öreg, beteg festőt cselédlányával együtt Bonus 
doktor házába fogadja. Az orvos lánya és Remb-
randt között szerelem bontakozik ki. Rembrandt 
Bonus házában hal meg, ők temetik el.

Az 1922-ben írt előszóban mondja Bródy: „Ez 
nem regény, nem művészettörténet, hanem az, amit 
orvosok „egy betegség történetének” neveznek. 
Stúdium e munka egy öreg fejről, és szeretném, ha 
Rembrandthoz hasonlítana (…) Volt idő, tizenhét 
esztendővel ezelőtt, amikor én (aki dilettáns és kis-
sé elkésett tanítványa vagyok neki) magam is meg-
haltam, első ízben. El is temettek annak rendje és 
módja szerint, olvastam a magam nekrológját. (…) 
Mint egy lábon járó halott elmentem a holland ten-
gerhez, hogy az élettől végérvényesen elbúcsúz-
zam. (…) A munkáján és személyén keresztül újra 
belekapaszkodtam a létbe, és azóta vagyok tovább. 
Meddig, ki tudja? Én nem.”

A szereplők egy része (Saskia, Titus, Van Loo 
asszony, Herman Becker, Jan Six,  Geertje a trombi-
tás felesége, Hendrikje Stoffels, Jan Lievens, Karel 
Fabritius etc.) Rembrandt kortársai voltak. Más 
szereplők (Heskia, Markja, Mosusz és púpos lánya, 
Ezékiel rabbi és felesége etc.) kitalált alakok. Törté-
netileg hiteles, hogy Rembrandt eladta Saskia sír-
ját, és többször kölcsönt vett fel Beckertől, de nem 
adta el a saját holttestét. Bródy Jisbi Bénob c. novel-
lájának (1892) címadó hőse kényszerül hasonlóra. 
Heskia és Markja azoknak a Bródy hősnőknek a 
sorát folytatja (pl. Boér Anna és Szera, Hanna és Pi-
roska, Annie és Juli), akiknek a főhős párhuzamo-
san udvarol. Alakjukat Rembrandt ábrázolások is 
inspirálhatták, akárcsak Ezékiel rabbiét vagy más 
szereplőkét.

Számos Rembrandt művet (Dr. Tulp anatómiája, 
Éjjeli őrjárat, A házasságtörő nő, Tékozló fiú, Mé-
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szárszék, Six polgármester etc.) és klasszikusnak 
számító művészt említ a szerző (Raffaello, Michel-
angelo, Leonardo, Tiziano, Tintoretto, Rubens, Van 
Dyck, Lucas Cranach, Dante Gabriel Rosetti etc.).

A művek hitelességét és kapcsolatait vizsgáló 
szakirodalomra és legújabb eredményeire most 
nem utalok. De megjegyzem, hogy Bródy néhány 
olyan tényt is megsejtett, amire csak a későbbi ku-
tatás derített fényt.  Rembrandt és Lievens megha-
tározó kamaszkori barátságáról beszél és a közös 
munka öröméről. Jan Lievenset csak az 1970-es 
években fedezte fel a kritika, amikor a Rembrandt 
Research Project vállalkozásával párhuzamosan 
újra körvonalazódott Rembrandt kortársai, tanít-
ványai és követői köre, és a leideni festőtárs ér-
tékelése is módosult. Ugyanakkor 1906-ban, még 
Bredius új katalógusának megjelenése előtt, az Új 
Időkben megjelent cikkében Bródy az egyik Remb-
randt önarcképről kijelenti, hogy az nem lehet a 
festő műve. Bredius katalógusa őt igazolta. 

Rembrandt Hendrickje Stoffels halála után hat, 
és Titusz halála után egy évvel, 1609-ben hunyt el. 
Már Bode közölte műve függelékében azokat a do-
kumentumokat, melyek szerint a Westkerkben te-
mették el, a sír helyének megjelölése nélkül. Bródy 
hősét Bonus temetteti Amszterdam határában, iz-
raelita szertartásssal.

 „Egy változhatatlan, dogmatikus hitet el nem 
tudott volna viselni” – írja Bródy a hőséről, aki 

egy vérátömlesztésnél Bonus lányától függetle-
nül „elmondja a maga imádságát. Természetesen 
Harmens a fejében mind csak azokat az imádsá-
gokat mormolta, amelyekre az anyja tanította. Bár 
a két imádság (Heskiáé és az övé) kereszteződött, 
nem ártott meg egymásnak, és illetékes helyre ke-
rült.” „Rembrandt Jézus evangéliumát tudta csak-
nem betéve.”

A Mégis mozog a földre kétszer is utal a szö-
vegben. A Tékozló fiú festése közben Rembrandt  
„alkotmányának az alapja, a két lába bizony tán-
torgott is alatta, de szerencsére nemigen vette ész-
re, inkább azt hitte: a föld forog. (Abban az időben 
terjedt el ez a balvélemény.)” „A szedett-vedett nép 
és a rongyokban járó némberek között úgy járt ő, 
mint ennek a legkülönb birodalomnak a királya. 
Nem mindig függőlegesen és nem mindig pecke-
sen, néha bizony tántorogva is. Nem gyötörte ezért 
a pesszimizmus, tudta már, hogy a föld mozog – 
néha. Keveset csak, aztán az is megáll.”

A regény egyik utolsó jelenetében a haldokló 
Rembrandt mondja: „Csak itt maradnék. És csak 
nézni, csak nézni...” Bródy megismétli azt az ars 
poétikát, melyet az idézett Jókai esszé szerint Jóka-
itól tanult: „Csak nem kell megijedni a föladattól, 
hékás. Ha valamit el akarunk beszélni legfőbb a bá-
torság (…) Elérzékenyedni nem kell azért. Nézni, 
nézni, leírni.”  
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2008. szeptember 17.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter jelen-
létében tartotta alakuló ülését a Szellemi Kulturális 
Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága, amelynek 
elnöki posztját – a tárca vezetőjének felkérésére – 
Csák Ferenc, az OKM kultúráért felelős államtitká-
ra tölti be.

A bizottság az ülésen elsőként a Népművészet 
Mestere díj kitüntetettjeinek tudását és tevékeny-
ségét, valamint a mohácsi busójárást javasolta fel-
venni a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzé-
kébe; az utóbbit „Az emberiség szellemi kulturális 
örökségének reprezentatív listájára” is.

Az UNESCO tagállamai 2003-ban nemzetközi 
egyezményt írtak alá, amely egységes szellemű 
útmutatóként és jogi keretként szolgál a világ szá-
mára a szellemi kulturális örökség védelméhez. A 
Magyar Országgyűlés 2006-ban egy törvény meg-
alkotásával biztosított megfelelő hátteret a szellemi 
örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítésé-
hez, és e világméretű egyezményhez való aktív 
csatlakozáshoz.

A bizottság létrejötte fontos lépés annak a szer-
vezeti háttérnek a kialakításában, amely a nemze-
ti szellemi kulturális örökségi lista létrehozására, 
folyamatos karbantartására, a szellemi kulturális 
örökség megőrzésével kapcsolatos állami felada-
tok koordinálására, lebonyolítására, az emberiség 
szellemi kulturális örökségének reprezentatív lis-
tájára való felterjesztés szakmai és adminisztratív 
megoldására alkalmas.

A bizottság legfontosabb feladata összeállítani 
a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékét, 
valamint ajánlást tenni arra, hogy a kulturális kor-
mányzat a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje Az 
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív 
listájára, illetve A sürgős védelmet igénylő szellemi kul-
turális örökség listájára.

A szakmai testület tevékenységével elősegíti, 
hogy az emberiség szellemi kulturális örökségének 
megőrzése Magyarországon széles körben elfoga-
dott és elismert eszmévé váljék. Ennek érdekében 
nemzeti és regionális stratégiai és cselekvési prog-
ramokat kezdeményez, valamint megfelelő együtt-
működési formákat keres a határon túl élő magyar 
közösségek társintézményeivel.

A szellemi kulturális örökségért felelős mi-
niszter szakmai tanácsadó testületeként működő 
bizottságba a következő intézmények delegáltak 
tagokat:
1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium
2. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
3. Külügyminisztérium
4. Oktatási és Kulturális Minisztérium
5. Önkormányzati Minisztérium
6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
7. Országos Széchényi Könyvtár
8. Hagyományok Háza
9. Magyar Művelődési Intézet
10. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Ku-
tatóintézete

MEGALAKULT A SzELLEMI KULTURÁLIS 
öRöKSÉG MAGYAR NEMzETI bIzOTTSÁGA

ES
EM

ÉN
YT

Á
R



133

11. Magyar Tudományos Akadémia Zenetudomá-
nyi Intézete
12. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo-
mányi Intézete
13. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudo-
mányi Intézete
14. Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
15. Néprajzi Múzeum
16. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
17. Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék
18. ELTE BTK Néprajzi Intézet
19. Pécsi Egyetem BTK Néprajz - Kulturális Antro-
pológia Tanszék
20. Szegedi Egyetem BTK Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék
21. Önkormányzati szövetségek
22. Európai Folklór Központért Egyesület

A bizottság az alakuló ülésen elfogadta a nem-
zeti jegyzékbe és az említett listákra való felkerülés 
kritériumrendszerét, az elbírálás módját, illetve 
döntöttek konkrét jelölésekről is.

Ennek megfelelően a bizottság elsőként a Nép-
művészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudását és 
tevékenységét, valamint a mohácsi busójárást java-
solta felvenni a szellemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzékébe; az utóbbit Az emberiség szellemi kulturá-
lis örökségének reprezentatív listájára is.

Az indoklás szerint a Népművészet Mesterei 
saját közösségükön belül elismert, a környezetük-
re hatást gyakorló, mintaadó alkotó egyéniségek, 
akik jelentős hagyomány-átörökítő és értékmentő 
tevékenységet végeznek. A díjjal kitüntetett tehet-
séges népi alkotók a szellemi kulturális örökség 
különböző területeinek képviselői, a hagyomány 
hordozói, akik tevékenységük révén megfelelnek a 
Nemzeti Jegyzékre való jelölés kritériumainak.

A mohácsi busójárás Nemzeti Jegyzékre történő 
felvételét Mohács Város Önkormányzata kérte, a 
bizottság döntése alapján pedig megfelel a jelölés 
kritériumainak. Kitűnő példája a hagyományozó-
dásnak, az identitás és a folytonosság megnyilvá-
nulásainak, valamint a kulturális sokszínűség és az 
emberi kreativitás tiszteletben tartásának.

 
Háttérinformációk
A globalizáció és az európai integráció folyamatá-
ban a helyi közösségeknek, régióknak szembe kell 
nézniük azzal a kérdéssel, hogyan tudnak megma-
radni, és hogyan tudják megőrizni az évszázadok 
alatt kialakult kulturális arculatukat. Ennek érde-
kében számba kell venniük mindazokat az értéke-
ket, amelyeket a közösség valaha is teremtett saját 
maga és más emberi közösségek számára, s ezen 

örökségre építve megfelelő stratégiákat kell kidol-
gozniuk a fönnmaradásra.

A modernizáció szükséges folyamata az új Euró-
pában nem mehet végbe a kultúra modernizációja 
nélkül, s ez nem történhet meg a helyi közösségek 
évszázadok alatt fölgyűlt élettapasztalata nélkül. A 
helyi kultúra emlékei felölelik a természeti és épí-
tett környezetet, a művészi alkotásokat, történeti 
műtárgyakat, régészeti leleteket, a szellemi kincsek 
dokumentumait és a hagyományos szellemi kultú-
ra még élő megnyilatkozásait.

Védelemre szorul tehát a szellemi kulturális 
örökség, azaz minden olyan szokás, ábrázolás, kife-
jezés, tudás, készség – valamint a velük összefüggő 
eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális helyszín –, 
melyre közösségek, csoportok, esetenként egyének 
kulturális örökségként tekintenek. Ez a nemzedék-
ről nemzedékre hagyományozódó örökség – me-
lyet a közösségek, csoportok a környezetükre adott 
reakcióként a természettel és a történelmi létezés 
körülményeivel való kölcsönhatásban állandóan új-
rateremtenek – azonosságtudatot és folytonosságér-
zést nyújt számukra, ily módon elősegíti a kulturális 
sokszínűség és az emberi kreativitás tiszteletét.

Az emberiség szellemi kulturális örökségének 
védelme, megőrzése az épített és természeti örök-
séghez hasonlóan megkerülhetetlen és halasztha-
tatlan feladat. Ez a világ kulturális sokszínűségének 
alapja, az emberi közösségek azonosságtudatának 
és kreativitásuk kiteljesedésének egyik fő forrása. A 
szellemi örökség jellegénél fogva sokkal jobban ki 
van téve az eltűnés veszélyének, mint más kultu-
rális jelenségek. A globalizáció negatív hatásai, az 
uniformizáló törekvések, az anyagi források és a fi-
gyelem hiánya a világ sok régiójában csak gyorsítja 
az amúgy is visszafordíthatatlan változásokat.

Az örökség védelme ugyanakkor nem jelenti 
annak változatlan formában való, “rezervátumsze-
rű” őrzését, hiszen a szellemi kulturális örökség 
életerejét éppen a folyamatos változás és megúju-
lás jelenti. Nem az üres formák végtelen másolása, 
hanem az újraalkotás képességének megőrzése és 
az összegyűlt tudás kreatív fölhasználása a cél.

Az UNESCO államai éppen ezért - hosszas elő-
készítő munka után - 2003-ban nemzetközi egyez-
ményt írtak alá, amely egységes szellemű útmuta-
tóként és jogi keretként szolgál a világ számára a 
szellemi kulturális örökség védelméhez. Az egyez-
mény célja:

- a szellemi kulturális örökség megőrzése;
- az érintett közösségek, csoportok és egyének 

szellemi kulturális öröksége tiszteletének biztosí-
tása;
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- a szellemi kulturális örökség és annak kölcsö-
nös elismerése jelentőségének helyi, nemzeti és 
nemzetközi szinten való tudatosítása;

- a nemzetközi együttműködés és segítségnyúj-
tás fejlesztése.

Az egyezmény a figyelem felkeltésével, a jó pél-
dák megismertetésével és az emberiség szellemi 
örökségének széleskörű bemutatásával igyekszik 
erősíteni azokat a pozitív törekvéseket, amelyek e 
területen szerte a világban tapasztalhatók. Eddig 

majdnem 100 ország csatlakozott az egyezmény-
hez, amely mellett az Európai Unió kulturális mi-
niszterei 2006-ban külön konvencióban foglaltak 
állást.

A Magyar Országgyűlés a 2006. évi XXXVIII. tör-
vény megalkotásával biztosított megfelelő hátteret 
a szellemi örökségvédelem nemzeti rendszerének 
felépítéséhez, és e világméretű egyezményhez való 
aktív csatlakozáshoz.
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„Kőből, fából házat… igékből várat”
Szép, gazdag programot ígérő levelet hozott a 
posta. Névadó ünnepségre hívogat a Budakalászi 
Általános Művelődési Központ abból az alkalom-
ból, hogy 2008. december 15-én felveszi Kós Ká roly 
nevét. Az ilyen és hasonló meghívók egyszerre je-
lentenek örömöt és szomorúságot: örömöt, hogy 
vannak jó kezdeményezések is ebben az ország-
ban, egyszersmind bánatot: úgysincs időnk, hogy 
ott legyünk. De a naptár, mikor beletekintettünk, 
biztatóan kacsintott, s már tudtuk: ide föltétlenül 
el kell mennünk!

Nem is bántuk meg! A Budakalászi Általános 
Művelődési Központ Kós Károly születésének 125. 
évfordulóján rendezett névadó ünnepségén sike-
rült elkerülni a közhelyek csapdáit: frázisok nél-
kül, eredeti és időszerű gondolatokkal idézték fel 
„a Szent Öreg” emberi és szellemi alakját, és sugá-
rozták Kós Károly erkölcsi üzenetét.

Kós Károly élete a XX. századi szolgáló magyar 
értelmiség sorsát példázza. Hogy mennyire magyar 
volt, mutatja, hogy a trianoni összeomlást követő-
en az ígéretes karrier előtt álló Kós Károly vállalta 
a hazatérést, a szűkebb haza, a Romániába szakadt 
Erdély szellemi szolgálatát. Szervező misszióba 
kezdett, ahogy maga mondta: „…passzivitásba 
ájult magyar népünk életre ébresztésének, emberi 
és nemzeti jogaiért kiállásának megmunkálását.” 

Az Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon 
életre hívásával és életben tartásával máig ható 
művek születésének lehetőségét teremtette meg. 
Ő maga szépirodalmi könyvek sorával szolgálta a 
magyar történelmi és művelődéstörténeti örökség 
felmutatását és közkinccsé tételét. Szépirodalmi 
művei, az Atila királról [szóló] ének, a Régi Kalo-
taszeg, az Erdély kövei, az Erdély, A Gálok, a Var-
júnemzetség, a Kalotaszeg, az Országépítő, a Budai 
Nagy Antal és a többiek, erejükben, egységes kal-
ligráfiai, grafikai színvonalukban, szándékukkal és 
hatásukkal egybekapcsolódtak az általa tervezett 
templomokkal, iskolákkal, múzeumokkal, lakóhá-
zakkal. 

Mégis, talán nem tévedünk, ha úgy gondoljuk, 

hogy építészeti alkotásai a legismertebbek. Ezek-
ben sikerült leginkább újjávarázsolnia azt a terem-
tő erőt, ami a középkori magyarságra volt jellemző, 
amikor – a román, a gótika, sőt a reneszánsz idején 
– sajátossá tudtuk asszimilálni a művészettörténet 
nagy, európai irányzatait. A kései szecesszió korá-
ban azonban Kós Károly és követői már csak elszi-
getelt harcosai lehettek a nemzeti építészeti stílus 
megújítására és felemelésére való törekvésnek, 
amiről ő maga következőképpen írt: „építészetünk 
nagy hiányossága, hogy hiányzik belőle az a sajátos 
formában megnyilatkozó szellemiség, amely az el-
múlt századokban az azonos civilizációjú és világ-
szemléletű európai nemzetek azonos korszakbeli, 
azonos rendeltetésű és stílusú építészeti alkotásait 
többé-kevésbé élesen megkülönböztette egymás-
tól. (…) Mert éppen e sajátos formaalkotó szellemi-
ségnek s különböző nemzetek építészetében való 
különböző megnyilvánulása az az értéktöbblet, 
melyet mint kultúrájuk jellemzőjét, a múltban min-
dig és szükségszerűen kitermeltek nemcsak a nagy 
és gazdag nemzetek, de a kevésbé nagyok és gaz-
dagok is.” Mert – teszi hozzá Kós Károly – „csupán 
annak az építészeti alkotásnak lehet világviszony-
latban is megbecsült művészi értéke, amely kor-
szerű funkcionális feladatának teljesítésén kívül 
egyidejűleg a maga szűkebb világának levegőjét, 
színét, illatát, valamint népének sajátos lelkisége 
szerinti formaszemléletét is sugározza.”

Ezzel a programmal vált Kós Károly a nemzeti 
kulturális törekvések példaképévé, ezért írják ne-
vét zászlójukra azok, akik a kozmopolitizmus, a 
globalizmus ellen emelik fel a szavuk, akik a ha-
gyományból, a szellemi örökségből merítve képze-
lik el korunk nemzeti reneszánszát. Ő maga ki is 
jelölte, és munkáival igazolta a megoldás útját és 
lehetőségeit: „… népi építészetünk és építészeti ha-
gyományaink az egyetlen biztos fundamentumpár, 
melyen népünk építő és formaalakító szellemében 
és építészeti hagyatékunk tanulságaival, a ma vajú-
dó modern építészet stílusának világviszonylatban 
is megbecsült magyar változata is megvalósítható 
volna. Persze – teszi hozzá bölcsen – ez nem történ-

KóS KÁROLY NEVÉT VETTE FEL 
A bUDAKALÁSzI ÁLTALÁNOS 
MûVELôDÉSI KözPONT

Halász Péter – Romhányi András 
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hetik meg sem parancsolással, sem rendeletekkel. 
Igazi művészek töretlen hite és kitartó munkája 
kell ehhez.”

Igazi művészek töretlen hite!
      
Ebből kaphattunk ízelítőt Budakalászon, az Ál-

talános Művelődési Központ névadó ünnepségén, 
ahol minden tekintetben sikerült megidézni a név-
adó hitét és szellemiségét. 

Már maga az épület! A budakalászi Faluházat 
1996. augusztusában emelték Turi Attila tervei 
alapján, s már megjelenésében sem idegen Kós 
Károly szellemétől. „Építészeti megformálásában 
– olvashatjuk a Meghívón – fellelhetők az erdélyi 
ihletettség, a népi hagyomány elemei, az értékek 
mentése és új értékek létrehozásának szándéka.” 
Falai között eddig is olyan tevékenység folyt, ami-
re a szolgálat, a sokszínűség, az együttműködés 
– Kós Károly szavaival a becsületes munka – volt 
jellemző. Tereiben – hogy azt ne mondjuk csarno-
kaiban – helyet kapott Budakalász lakosságának 
nemzetiségi sokszínűsége, a hagyomány értékei-
vel gazdagított közművelődés minden területe. Itt 
találkozik egymással immár nyolc esztendeje min-
den júniusban, a Kárpát-medencei közművelődési 
civil szervezetek csaknem száz képviselője, hitet 
téve amellett, hogy a magyarságot csak a térképen 
lehet földarabolni, történelmünk, művelődésünk 
továbbra is egységes.  

 Budakalász szervezetileg megújult Általános 
Művelődési Központja tehát méltán vette fel Kós 
Károly nevét. Az általa képviselt értékek jelentősé-
gét és időszerűségét hangsúlyozták az ünnepség 
szónokai. A köszöntőt mondó Andrásfalvy Ber-
talan egyetemi tanár a magyarság vállalásának és 
megélésének példáját emelte ki, és arról a Kós Ká-
rolyról beszélt, aki nem a karriert tartotta elődle-
gesnek, hanem a munkát, s nem érvényesülni akart, 
hanem szolgálni. A Kós Károly Emléktáblát – Simó 
Ágoston alkotását – felavató Parlagi Endre polgár-
mester Budakalász nagyközség erdélyi kapcsolata-
iról beszélt, érzékeltetve, hogy ezt a névadást nem 
valami alkalmi ötlet sugallta. Kós Károly építészeti 
munkásságáról a gazdag és szépen rendezett fo-
tókiállításon Makovecz Imre építész emlékezett; 
megidézve a névadónak azt a képességét, hogy a 
nemzetét érő sorscsapásra energiáinak megsokszo-
rozásával tudott válaszolni, ami magyarázza sok-
oldalúságát, hiszen hazatérve nemcsak tervezett, 
épített és írt, de szellemi műhelyeket is szervezett 
és okszerű gazdálkodásra, például gyümölcsfák 
ültetésére tanította Kalotaszeg népét. Kós Károly 
irodalmi munkásságát Szakolczay Lajos irodalom-

történész, emberi nagyságát dr. Varga István jogász 
méltatta.

Az emelkedett beszédeket nem kevésbé tar-
talmas művészi bemutatók színesítették. Sinkó 
László Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas színművész 
Kós Károlyról és Kós Károlytól olvasott műveket, 
Kobzos Kiss Tamás énekmondó az „Atila királról 
ének”-ből adott elő részletet; közreműködött a Kós 
Károly Ének-Zene Emelt Szintű Általános Iskola 
kórusa, a Kalász Művészeti Iskola Fúvószenekara, 
valamint Török Tilla hegedűn és Sáringer Kálmán 
gardonon. A szép, tartalmas műsort Kós Károly 
emlékezetére készült filmek, ex librisek és kalota-
szegi táncok bemutatása tette teljessé.  

Budakalász és Faluháza ezzel a névadással ki-
nyilvánította, hogy van véleménye a világ dolga-
iról, ami – Tamási Áron óta tudvalevő – még egy 
esendő légy számára is nélkülözhetetlen. Ez a vé-
lemény pedig nem más, mint amit – a Meghívóra 
nyomtatva – Kós Károly üzen számunkra: „A tör-
ténelem tanúsága szerint egy igaz embernek, de 
mindenekelőtt egy igaz művésznek, mindenütt a 
világon, minden időben és minden körülmények 
között a Sors által rendeltetett kötelessége, hogy 
a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, 
és élete munkájával szülőhazáját és annak népét, 
megbecsült hagyományaik szellemében hűségesen 
szolgálja.”

A budakalászi Általános Művelődési Központ 
küldetéses munkájával kiérdemelte, hogy Kós 
Károly nevét viselje, hiszen már régóta ebben a 
szellemben dolgozik. Eddigi célkitűzéseihez most 
bizonyára néhány felkiáltójel került, ami értékhiá-
nyos korunkban fontos vállalás. Az út, amin halad-
nak ez után talán még egyenesebb lesz, de köny-
nyebb semmi esetre sem!

Ehhez kívánunk sok lelkierőt és sikert a Ház 
munkatársainak és új igazgatójának, Eredics Gá-
bornak – régi, kipróbált barátsággal. 
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A két éve elhunyt Nagy Gáspár költő felesége és 
gyermekei 2009. január 20-án létrehozták a Nagy 
Gáspár Alapítványt. Az Alapítvány emlékház kiala-
kítását tervezi Nagy Gáspár szülőházában, amely-
ben emléket állít szerkesztői (HITEL folyóirat) és 
közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságá-
nak. Az emlékházat kulturális központként, alko-
tótáborok színhelyeként kívánja működtetni.

Az Alapítvány emléket állít Nagy Gáspár költő, 
író, folyóirat- és rádiós-szerkesztőnek, a magyarság 
hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez 
szorosan kötődő életművének, annak érdekében, 
hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, 
annak eleven hagyományává váljék.

Az Alapítvány e célokkal segíti a magyar iroda-
lom és a hozzá kapcsolódó társművészetek (képző- 
és zeneművészet) értékeinek bemutatását, különös 
tekintettel a XX. század második felétől kezdődően 
létrejött alkotásokra. Támogatni és ösztönözni kí-
vánja azokat a törekvéseket – határainkon belül és 
túl – melyek a magyar nép történelem során felhal-
mozott értékeit tudatosítják, őrzik és gyarapítják.

Nagy Gáspár tanulmányait a Pannonhalmi Ben-
cés Gimnáziumban, majd Szombathelyen népmű-
velés és könyvtár szakon végezte. 1976-80 között 
a Móra Kiadó szerkesztője. 1981-től 1985-ig a Ma-
gyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor 
Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi 
folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus 
Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 
2000-ben tagjai közé választotta a Magyar Művé-
szeti Akadémia. József Attila-, Kossuth-, Magyar 
Örökség-, Prima-díjjal és számos más elismeréssel 
méltatott költő. Életművének fontos része volt az 

1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 
őrzése és eszméinek képviselete. Nagy Gáspár mű-
vészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság, te-
hetség egymást erősítő példája a magyar irodalom-
ban. Több műve, köztük A Fiú naplójából (1981) és 
az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című verse 
az 1989-es politikai rendszerváltás szellemi előké-
szítője. Versei miatt több folyóiratot, így az Új For-
rást, Tiszatájat bezúzatták, szerkesztőit leváltották, 
Nagy Gáspár pedig kénytelen volt lemondani író-
szövetségi tisztségéről. Lenyűgöző erkölcsi nyuga-
lommal és biztonsággal fogalmazta meg küldeté-
sét, mely szerint a költőnek emlékeznie és látnia 
„esküdt kötelesség”. A hazugság, cinizmus, árulás, 
nemzeti felelőtlenség, történelmi tudatzavar, erköl-
csi nihilizmus ellen küzdve adott és ad ma is példát 
arra, hogy modernség és közösségi felelősség, ha-
gyományok gazdag sokféleségéhez való kötődés 
és újítás, erkölcs és esztétikum nem kizárják, ha-
nem hitelesítik egymást a művészetben. Nemcsak 
néhány történelmi jelentőségűvé vált „rendszer-
váltó” versével járt ösztönzőn, eszméltetőn előtte a 
magyarországi és kelet-közép-európai változások-
nak, hanem a legújabb időknek is félelem nélküli 
megítélője. Egész személyisége, művészete tiszta-
ságot sugároz és követel.

Budapest, 2009. január 20.
Dr. Görömbei András (elnök), Pécsi Györgyi 

(alelnök), Szabó Márta (alapító), Dr. Petrik Béla 
(titkár), Monostori Imre, Ablonczy László, Dr. Kor-
zenszky Richárd, Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Nagy Gá-
bor, Orosz István, Papp Endre (kurátorok) 

(MTI Közlemény)

2009. JANUÁR 20-ÁN LÉTREhOzTÁK 
A NAGY GÁSPÁR ALAPíTVÁNYT
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Ismét együtt volt a nagy család
Délvidéki központi ünnepséget tartottak Zentán a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából – Átadták a Magyar 
Életfa Díjat 

„Az életfa, a halálfa ellentéteként, a halhatatlanság 
általánosan elterjedt jelképe. A térben s időben to-
vábbadódó életerőt testesíti meg... tágabb értelem-
ben a magyarság sorsát.” (Mórocz Zsolt: Posztmo-
dern életfa)

Zentán, a Városháza dísztermében tartották 
meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
délvidéki központi ünnepséget, amely Kölcsey Fe-
renc Himnusz a magyar nép zivataros századaiból 
című versének születésnapja, Kazinczy Ferenc szü-
letésének 250. évfordulója, valamint a Kreativitás 
és az Innováció Európai Éve jegyében zajlott.

Az épület oszlopcsarnokában a POSZTmodern 
imPOSZTorOK című összeállítás fogadta az ér-
kezőket, amelyen a fiatalok a kultúrával kapcso-
latos merész és meghökkentő kérdéseket tettek 
fel a vendégeknek. Az eseményt számos közéleti 
személyiség tisztelte meg jelenlétével, közöttük 
Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság szabadkai fő-
konzulja, Elekes Botond, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium szakmai tanácsadója, Borbáth Erika 
és Újfalusi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, illetve 
igazgatója.  

Az egybegyűlteket Dudás Károly Magyar Örök-
ség díjas író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség elnöke köszöntötte, aki örömét fejezte ki, 
hogy a magyar kultúra tűzhelyénél ismét együtt 
van a nagy család. Kitért arra is, hogy új szelek 
fújnak, új hangok szólnak, amit a fiatalok jelenlé-
te bizonyít. Pomogáts Béla irodalomtörténész, a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
Anyanyelvi Konferenciájának elnöke is a családi 
jelképre építette szónoklatát. Többek között Eötvös 
Józsefre hivatkozott, aki már az 1840-es években 
megírta, hogy a nemzetnek családnak kell lennie, 
a nemzetet a családiasság érzésének kell összeköt-
nie.  

-- Ha valóban család akarunk maradni, akkor 

egyetlen reménységünk az anyanyelvünk és a kul-
túránk, amely mögött több mint ezer esztendő áll. 
Ennek a kultúrának az ereje, a gazdagsága, a szép-
sége, az erkölcsi nemessége jelenti számunkra az 
erőforrást, hogy érdemes a családi életnek ebben a 
melegében megmaradni. Nem szabad elfutni a vi-
lág négy sarka felé, mert ez a család létezni akar, 
még akkor is, ha időnként méltatlan kezekbe kerül 
a sorsa – hangsúlyozta beszédében és hozzátette, 
a magyar kultúrának sokkal többet kell jelentenie 
számunkra, mint bárminek, ami ma a politika fel-
színén zajlik.     

Az ünnepség keretében átadták a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa Dí-
ját, amelyet az idén a délvidéki magyar kultúra 
terén végzett több évtizedes áldozatkész tevé-
kenysége elismeréseként Barta Júlia nyugalmazott 
bácsfeketehegyi óvónő, a vajdasági versmondó 
mozgalom lelkes szervezője, Dévavári Beszédes 
Valéria magiszter, szabadkai néprajzkutató, szak-
író, könyvszerkesztő, Gyurcsics Erzsébet nyugal-
mazott zombori színművész, Horváth Emma sza-
badkai középiskolai tanár, előadóművész, rendező, 
a Csáth Géza Művészetbarát Kör vezetője vehetett 
át. Aranyplakettet érdemelt ki Kálóczy Katalin bu-
dapesti népművelő, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium vezető főtanácsosa az egyetemes, ezen 
belül pedig a délvidéki magyarság érdekében ki-
fejtett munkájáért. Plakettet kapott Bada István és 
Bada Johanna olvasásnépszerűsítő, a Nemzetközi 
Kézimunka- és Gyűjtemény Kiállítások főszer-
vezői, Vrábel János nyugalmazott csókai rajzta-
nár, hangszerkészítő, a népművészet mestere és a 
torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet. 

A műsor alkalmat adott a Szép Magyar Könyv 
című pályázat eredményhirdetésére és díjátadá-
sára is. A megmérettetésen kilenc kiadó 32 könyv-
vel képviseltette magát. A 2008. évi Szép Magyar 
Könyv Díjat a zentai Vajdasági Magyar Művelődé-
si Intézetnek ítélték oda Beder István: Háromszáz 
évgyűrű című könyvéért, amely az újvidéki Verzál 
nyomdában készült. A legszebb albumot a sza-
badkai Életjel Kiadó jelentette meg, Korhecz Papp 
Zsuzsanna: Újjászületések című könyve a szabad-
kai Grafoprodukt nyomda terméke. Értekező pró-

MAGYAR KULTÚRA NAPJA zENTÁN
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za kategóriában a Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium és Lábadi Zsombor: A lebegés iróniája 
című műve került az első helyre -- az újvidéki Dá-
niel Print nyomdából jutott el az olvasókhoz. 

Az ünnepi programban Miféle beszéd ez? című 
összeállításukkal – Krekity Olga Radnóti-díjas 
versmondó szerkesztésében és rendezésében -- 
közreműködtek a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesülete Szép Szó Műhelyének résztvevői (Haj-
vert Ákos, Turuc Roxána, Nešić Máté, Rókus Ár-
min, Rókus Zoltán, Lódi Csilla, Simonyi Lili, Szar-
ka Ákos, Szombati Dorottya, Tamás Krisztina) és 
a szabadkai Garden Quartet (Zsiga Pál, Slobodan 
Stefanović, Molnár Viktor, Tóth Imre). Az est házi-
gazdái Gondi Martina és Sutus Áron voltak.  

A rendezvénysorozat másnap a Magyar Nem-
zeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség, az Anyanyelvi Konferencia és a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet hagyományos fórumá-
val folytatódott a Kárpát-medencei kulturális inté-
zetek és művelődési ernyőszervezetek vezetőinek 
és ifjú munkatársainak részvételével. Üdvözlőbe-
szédet mondott Dudás Károly, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség elnöke és Pomogáts Béla, a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
Anyanyelvi Konferenciájának elnöke. Bevezető 
előadást tartott Korhecz Tamás jogász, a Tarto-
mányi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Ki-

sebbségi Titkárság titkára. Értekezésének témája a 
Magyar Nemzeti Tanács és a vajdasági intézmény-
rendszer kiépítése volt, amely keretében kitért a 
stratégiai tervezés fontosságára, a humán erőfor-
rás hiányára is. 

A tanácskozáson a fiatalok is szót kaptak, akik 
a saját szemszögükből vázolták egy-egy régió 
helyzetét, beszéltek a tevékenységükről, rendez-
vényeikről terveikről. A késő délutáni órákban az 
elhangzottak összegzéseként ötletbörzét tartottak, 
ahol az elképzelések egy virtuális ötletpannóra ke-
rültek fel. 

Délután az együttműködés és a közös stratégia 
kérdése került terítékre azon a kerekasztal-beszél-
getésen, amelyen Drávaszög, Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja, Muravidék mellett az anyaország és 
Délvidék képviseltette magát. Az elmúlt másfél év-
tizedben a hálózatépítés és annak a fenntartása volt 
a legfontosabb feladat, de az intézményesülésnek 
hála újabb lehetőségekkel, kihívásokkal nézhetnek 
szembe a művelődés „napszámosai”.   

A Magyar Kultúra Napi ünnepség idei plakát-
ján egy piros esernyős hölgy sétál az esőmosta vá-
rosban. A kis piros esernyő szimbóluma végigkí-
sérte a programokat, sugallva, hogy legfontosabb 
örökségüket, a magyar kultúrát is hasonlóképpen 
tarthatjuk a fejünk fölé, ha védekezésre, védelemre 
van szükségünk.
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A Mészöly Miklós Egyesület, a szekszárdi Iroda-
lom Háza Mészöly Miklós Múzeum és az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár dramatizálási versenyt 
hirdet általános és középiskolai diákok számára 
Mészöly Miklós meséinek párbeszédes, írott for-
mában való megjelenítésére. A verseny célja, hogy 
a diákok – tanáraik segítségével – megismerjék az 
író meseműveit és a kiválasztott alkotásokat szín-
padi előadásra tegyék alkalmassá. 

Beküldési határidő: 2009. szeptember 30.

Eredményhirdetés 2010. január 19-én, Szekszárdon 
a Mészöly Miklós emléknapon. A kiválasztott al-
kotások színpadra kerülnek és kiadványban meg-
jelennek. 

Díjak:

1. helyezés 90.000 Ft
2. helyezés 70.000 Ft
3. helyezés 50.000 Ft
4-10. helyezésig könyvjutalomban részesülnek a 
versenyzők.

Beküldendő: Illyés Gyula Megyei Könyvtár
7100 Szekszárd Széchenyi u. 51-53. 
Tel.: 74/528-100. Fax: 74/311-834. e-mail: tolnalib@
igyuk.hu. 
Kapcsolattartó: Németh Judit 06/20/365-6728, 
nemethjuditka@igyuk.hu

Mészöly Miklós meséi:
Történetek kicsiknek és nagyoknak. Pécs, 1988. Je-
lenkor Kiadó.
Az elvarázsolt tűzoltózenekar és más mesék. Bp., 
1980. Móra.
Kerti hangverseny. Bp., 1977. Móra.
A Pipiske és a fűszál. Bp., 1976. Móra.
A hiú Cserép-királykisasszony. Bp., 1964. Móra.

Irodalom: 
Megyesiné Agárdi Zsuzsanna: Színjátszókönyv. 
Bp., 2003. Kronika Nova.

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a dráma-
pedagógiába. Bp., 1999. Helikon.
Játék, színjáték, személyiség. (Szerk. Ardó Mária, 
összeáll. Gabnai Katalin, írta Mérei Ferenc). Bp., 
1981. NPI.
Dramatizálási minták. (Szerk. Czine Mihályné). 
Bp., 1971. NPI.

(Verseny általános és középiskolai diákok és taná-
raik számára)

FELhíVÁS MÉSzöLY MIKLóS MESÉINEK 
DRAMATIzÁLÁSÁRALE
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