
Társadalmi szolidaritás 
– összetartó társadalom

Ki rámtekint, kit megnézek,
Egymást talán már sohse látjuk,
Nem öleljük, de meg se bántjuk,
Egyik erre, másik arra
Emléket visz nem akarva.

Ady Endre: Akit egyszer megláttunk
A minden-titkok versei 1910.
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A hagyományok szerint több mint ötven éve minden év június első vasárnapján 
ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó az Építők Napját. Olyan 
alkalomból jelenik meg hát lapszámunk az új és felújított művelődési intézmények-
ről, színterekről, amikor az ünnep hónapját éljük.
Többször a kezembe vettem Illyés Gyula Építőkhöz c. versét, miközben a lapon 

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

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

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

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

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

Mátyus Aliz

Augusztus 28-án parkot avatott a Tápiószelei Polgárok Egyesülete, az egyesületet 
támogató polgárok, a park létrehozásában közreműködő és segítséget nyújtó vállal-
kozók és a meghívottak, akik – a munkájuk gyümölcsét, gyönyörű teljesítményüket 
ünneplőkkel együtt – az eső ellenére megtisztelték jelenlétükkel az ünnepet.
Az összegyűlteket köszöntötte a tápiószelei Attila-park létrehozója és megálmodó-

ja, Majoros Tibor, a falu volt polgármestere, aki ebbéli tisztében való hiátusát arra 
használta fel, hogy elvégzett egy főiskolát (köszöntötte az avatón Dávid Árpádot, 
az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének tanárát, aki részére „az elmúlt 
években nagy jelentőségű tudást adott át“) és megkezdett egy egyetemet, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem két éves geográfus Msc képzésén. A park tizenkét év 
alatt készült el, s ebben segítségére volt az ünnepen köszöntőt is mondó, Majoros 
Tibort a park több létesítményének tervével megajándékozó Makovecz Imre.
Az országnak egy olyan helyszínén áll a park, mely kiemelt régészeti lelőhely. 

A XX. század első felének régészei az Ős Tápió medrében vélték eltemetni a hunok 
királyát, Attilát. Egy 1838-ból származó, kézzel rajzolt térkép ábrázolja Tápiószele 
házainak elhelyezkedését, valamint a település határában elterülő nagy kiterjedé-
sű Tápió-tavat. E történelmi és földrajzi összefüggésekre hagyatkozva nevezték el a 
parkot Attila-parknak – mondta el avató-beszédében Majoros Tibor.
És hogy miért is erről az ünnepről adok hírt számunk előszavában? Mert az ese-

mény azok sorába tartozik kulturális területen, mint a két faluéi, amelyekkel lapunk 
foglalkozik, s amelyek kezükbe vették sorsuk irányítását (Rozsály és Túristvándi).
Tápiószelén egy egyesület létrehozta szabadidő és kulturális centrumát, megteremt-

ve ezzel a falu és a Tápió-vidék lakosságának egy újabb kulturális lehetőségét. Tizen-
két éven át őrizték a hitüket és erősítették egymást. Az elképzelés megvalósítása a 
vállalkozók kezdeti segítségével indult el. És a park-avatással maguk mögött tud-
hatják a ki- és helytállás évtizedét. Aminek köszönhetően elkészült a park, s benne 
egy tó, szigettel. A tavat egy félhold alakú domb veszi körül, amelyből a forrás vize 
vízesésen keresztül ömlik a tóba. Ennek a tónak a közepén található a sziget, rajta 
az Attila emlékmű. A domb mögött Nagyboldogasszony kápolnája, a Sóskúton ké-
szült Nagyboldogasszony szoborral. Van Európa emlékmű, központi részén faragott 
tölgyfarönkkel, kőtár, kővel, Magyarország valamennyi hegységéből. Zenepavilon, 
ahol heti-havi rendszerességgel kulturális előadások lesznek. A földtöltésben elrejtve 
női és férfi mosdó, s Italpavilon, ahol a kultúrával élni akaró a szomját is olthatja.
Aki teheti, s Tápiószele felé jár, ne kerülje el az Attila-parkot! Ahogy számunkból 

megismerni se a maga-ura falvakat, s elsajátítani se – lapunkban könyvét ajánljuk – 
Takács Géza tanárember gondolkodását.

Mátyus Aliz

Előszó



Nem kell mélyre fúrni a mai magyar társadalomban 
ahhoz, hogy rájöjjünk, a rendszerváltás után húsz 
évvel valahol megint utat tévesztettünk. Sokat és so-
kan írtak erről. Az okok keresői sorában elöl állnak a 
közgazdászok, akik a költségvetés évről évre újrater-
melődő hiányában, a GDP arányában mérve magas 
államadósságban, a forint értékének a svájci frank ér-
tékéhez viszonyított csökkenésében vagy éppen nö-
vekedésében látják a romlás okát. Amikor a közgaz-
dasági bajok elhatalmasodnak, a politikusok végül is 
elszánják magukat a megszorításokra, engedelmesen 
megcsinálják, amit a „Stop and Go” gazdaságpolitika 
„Stop” fejezete előír számukra. Meg is buknak, s át-
engedik helyüket a „Go” fejezet meghallóinak.

Az elmúlt húsz évben többször tanúi lehettünk 
mind a „Stop”, mind a „Go” irány megvalósítá-

sának, de különös módon akár „Stop”, akár „Go” 
volt az irány, a társadalom közérzete érdemben 
nem javult. Az embereken elhatalmasodott az apá-
tia, a közintézmények iránt táplált bizalmatlanság, 
nem tudtak túllendülni azon az érzésen, hogy nem 
urai saját sorsuknak, melynek jobbra fordulását 
jobb híján az államtól várták.

Nehéz megmondani, hogy mikor kezdődött ez 
a történet. Fontos dátum 1830, amikor Széchenyi 
István közzétette művét, melynek címe a Hitel. Né-
meth László 1934-ben tartott erről a könyvről egy 
rádió-előadást, melyet akár ma is megtarthatna. 
A mű erénye, mit sokan hibájául róttak fel, hogy 
a szerző, mint Németh kifejti, „nem tudott köz-
gazdaként gondolkozni. A gazdaságon kezdte, de 
egykettőre lefúrt a mélybe – az angol szellemtől a 
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nemzeti műveltséghez, a hiteltől a hitig.” (Németh, 
1975. 384–385.) A hitelnek csak egyik értelme az, 
amit a közgazdaság meghatároz. A hitel másik 
értelme a társadalomlélektanból ered. Azt jelenti, 
hogy az egyik ember bízhat a másik ember adott 
szavában. Széchenyi könyve azért időszerű, mert 
„igazi bizodalom” mind a mai napig nincs a ma-
gyar társadalomban, s míg az nem lesz, addig ma-
rad a „Stop” és a „Go”.

A hitel hiányának eredendő oka a magyar em-
ber közösségi állásának fogyatékossága, mely lehe-
tetlenné teszi az állampolgári szerep elvárásainak 
interiorizációját. Állam és polgár viszonya Ma-
gyarországon meghasonlott. Hosszú évszázado-
kon át nem lévén önálló magyar állam, nem meg-
lepő, hogy nem jött létre az azonosulás az állam és 
a polgár között. Az állam idegen volt, mellyel nem 
együtt működni dicsőség, együttműködni szégyen 
volt. S amikor végre létrejött a független állam, pol-
gárait nem volt képes megvédeni a hadifogságba 
esés, a deportálás, az internálás, a kitelepítés, az 
emigrációba kényszerülés iszonyataival szemben. 
Ha fi nomult is a kín, az állam a rendszerváltást kö-
vetően megmaradt idegen, fenyegető, polgáraival 
szemben kíméletlen rémnek.

Az állami hatalom paradox módon nemcsak ta-
szít, hanem vonz is. Akiket az állam túlhatalmánál 
fogva megfosztott az önálló egzisztencia lehetősé-
gétől, azok jobb híján az államtól remélik létbizton-
ságukat. Innen a gyermeki várakozás, mely szerint 
az állam dolga a munkahelyteremtés, a mindenki 
számára elérhető ingyenes egészségügyi és kul-
turális szolgáltatások biztosítása, a társadalmi 
egyenlőség megteremtése. Az állam, akárcsak a te-
kintélyelvű családban az apa, egyszerre rettegés és 
rajongás forrása.

Az állammal szemben mutatott bizalmatlanság 
kifejeződése az adóelkerülés, melynek nem az a 
lényege, hogy a polgár nem fi zet adót, hanem az, 
hogy büszke arra, hogy kijátssza az államot. A ma-
gyar állam polgára az adót sarcnak látja, melyet 
megfi zetni bűn, meg nem fi zetni dicsőség. Az adó 
sarccá való átalakulásának mélyreható következ-
ményei vannak. Aki az állam iránti gyanakvástól 
átitatva adót nem fi zet, annak szemében minden 
gyanús, amit az állam tesz. Innen a magyar tár-
sadalmat keresztül-kasul átjáró anómia jelensége, 
mely lehetetlenné teszi a jog tiszteletét, függetlenül 
attól, hogy az Alkotmányról vagy a legkisebb ön-
kormányzat rendeletéről van szó.

A sarcszedő szerepében megjelenő állammal 
szemben a polgár egyet tehet. El kell hitetnie az 
adószedővel, a rendőrrel, az ügyésszel, a bíróval 

szemben, hogy neki semmije sincs, pontosabban 
semmi fölöslege nincs, amiből adhatna. Ez a látszat 
csak akkor lesz hiteles, ha önmagát sikertelennek, 
betegnek, elégedetlennek, rosszkedvűnek mutatja 
be, mert hiszen ha csak egy pillanatra is felvillan-
na rajta az egészség, az elégedettség és a siker jele, 
akkor nyomban megkérdezhetnék, hogy honnan a 
jókedv forrása. A következmény a sarc-mentalitás, 
melynek lényege az örökös gyanakvás, szorongás, 
valamint a polgár negatív önbemutatása, a panasz-
kodás. Nem meglepő, hogy idővel a sarc-mentali-
tás önprezentációs stratégiából belső meggyőző-
déssé válik, s a panaszkodónak idővel oka lesz a 
panaszkodásra, mert tényleg beteg, sikertelen és 
elégedetlen lesz.

Amit Széchenyi a hitelről társadalomlélektani 
értelemben mond, az éppen ellenkezője a sarcnak. 
Aki hitelt kér, az önmagát sikeresnek, egészséges-
nek, jókedvűnek kell mutassa, hiszen ha nem ezt 
teszi, akkor csökkenti annak valószínűségét, hogy 
a hitelt megkapja. A sarc a félelem, a hitel a remény 
médiuma. A hitel-mentalitás esetében is számolha-
tunk az önbeteljesítéssel. Aki másokat arra vesz rá, 
hogy higgyenek benne, az önmagában is hinni fog, 
s aki hisz a sikerben, az sikeres is lesz. Az önma-
gukban bízó polgárok egymásban és az államban 
is bízni fognak. (Székelyi, Örkény, Csepeli, Barna, 
2005).

Magyarországon európai összehasonlításban 
is kirívóan alacsony a bizalom szintje. A magyar 
társadalmat áthatja a bizalmatlanság (Csepeli – 
Prazsák, 2010). A European Social Survey 2008-as 
adatbázisát elemezve lehetővé vált, hogy Magyar-
országot elhelyezzük az európai országok sorában 
a bizalmatlanság mért szintje szerint. A bizalomra 
vonatkozó első kérdés kapcsán a megkérdezettek-
nek nyilatkozniuk kellett arról a dilemmáról, hogy 
a legtöbb emberben meg lehet-e bízni, vagy inkább 
az óvatosság ajánlott az emberi kapcsolatokban. 
A másik kérdés azt fi rtatta, hogy a megkérdezett 
az embereket inkább önzőnek vagy inkább segí-
tőkésznek látja. A harmadik kérdés annak felde-
rítésére irányult, hogy a megkérdezett azt hiszi-e, 
hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni, 
ha alkalma nyílna rá, vagy ellenkezőleg, azt hiszi, 
hogy a legtöbb emberből hiányzik ez a motívum, s 
inkább tisztességes lenne.

A következő ábrán mutatom be, hogy az egyes 
európai országokban 2008-ban e három kérdéssel 
mérve hogyan alakult a szociális bizalom:

Az ábra azt mutatja, hogy a bizalom szintje 
Magyarországon ugyan alacsony, de messze nem 
a legalacsonyabb Európában. A bizalmatlanság 
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kelet-európai jelenség, ami nyilván nem függet-
len attól, hogy a kelet-európai államok egyike sem 
tekinthet vissza hosszan tartó önállóságra. Ebbe a 
képletbe beleillik Portugália is. A másik végletet 
a skandináv társadalmak képviselik. Ezekben a 
társadalmakban (melyekhez hozzá számíthatjuk 
a holland és a svájci társadalmat) mérték a leg-
magasabb szintű szociális bizalmat. A klasszikus 
értelemben vett Nyugat-Európa országai (Francia-
ország, Németország, Anglia) középen helyezked-
nek el (Csepeli – Prazsák, 2011).

A bizalomra alapozott társadalmi összetartás 
jellemzően modern jelenség. Közösségi társadal-
makban a közös sors kényszere oly erős, hogy 
nincs tér az egyének számára, melyen belül szaba-
don mozoghatnának, választhatnának. Az alterna-
tíva a csoport által létrehozott valóság elfogadása, 
vagy a kiközösítés, az ex-communicatio, ahonnan 
nincs visszatérés. A modernitás széthasítja a haj-
dan volt közösséget egyénre és társadalomra. Az 
egyén a maga életvilágában szabad ember, aki 
választ, dönt, s a következményekért viseli a fe-

lelősséget. A társadalom az egyénhez képest kül-
sődleges rendszer, melyet a jog, a pénz, a média, 
a hatalom szervez egységbe. A közösségek nem 
egyik napról a másikra alakultak át társadalommá. 
A nyugati kultúrában az átalakulás már az ókor-
ban elkezdődött. A nagy görög tragédiák mind a 
mai napig azért elevenek, mert nézésük közben 
újraélhetjük a szakadást a közösségiség közvetlen, 
primér kényszerítő ereje és a születő individuali-
tás szabadsága között. Az individuum szabadsá-
ga a társadalmi fejlődés hatalmas felhajtó ereje, 
hiszen a szabad individuum kockáztat, változtat, 
cselekszik. Ugyanakkor a szabadság bizonytalan-
ságot visz be a rendszerbe, mely csak akkor ma-
rad működőképes, ha az egyének bíznak benne. 
A rendszerbe vetett bizalom (confi dence) mellett 
ugyanilyen fontos, hogy az emberek egymásban is 
megbízzanak (trust).

A modern társadalomban a szabadság egyesek 
számára kihívás, mások számára teher. A „belülről 
irányított emberek” a szabadságot lehetőségként 
élik meg, melyet cselekvésre váltanak át. E cselek-
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1. ábra. Szociális bizalom az egyes európai országokban (2008, ESS)
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vések következményei túllépnek saját életükön, 
beépülnek a társadalomba. A „kívülről irányított 
emberek” menekülnek a szabadságtól, reszketnek 
attól, hogy önállóan kelljen cselekedniük, s nincs 
más gondolatuk és érzésük, csak az, amit készen 
kapnak kívülről, valamilyen tekintély által hitele-
sítve.

A magyar történelem fordulópontjai többnyire 
nem saját választás, hanem külső kényszer foly-
tán következtek be. A modern tapasztalatra jel-
lemző „minden egész eltörött” élménye külső, 
idegen hatásként rögződött, ami nem akadályozta 
meg a modernizációt, de annak sajátos változatát 
eredményezte, melyet Hankiss Elemér „negatív 
modernizációként” írt le még a múlt század 80-as 
éveiben. A Rokeach érték-teszt hazai és amerikai 
reprezentatív mintákon nyert adatait összehason-
lítva Hankiss és munkatársai arra a következtetés-
re jutottak, hogy a magyar társadalom nem kevés-
bé individualizált, mint az amerikai, de amíg az 
amerikaiak körében erős a civil társadalom iránti 
elkötelezettség, addig a magyarok önmagukon kí-
vül senkivel sem törődnek (Hankiss, 1982). A ma-
gyar individualizmusból hiányzik a cselekvő sza-
badság, de nincs meg benne a konform igazodási 
kényszer sem. A magyarok egymás mellett élnek, 

de viszonyukra sem az együttműködés, sem a ver-
seny nem jellemző.

Karácsony Sándor a korra jellemző nemzetlé-
lektani megközelítésből már a 20-ik század 30-as 
éveiben leírta ezt a sajátos magyar tünetegyüttest 
(Karácsony, 1985). Karácsony szerint a magyar 
nemzetkarakterre a széthúzás jellemző, ami lehe-
tetlenné teszi a hosszan tartó együttes cselekvést. 
Látszólag ennek ellentmond a szalmaláng, melynek 
ereje egységbe forrasztja a széthúzókat, de az egy-
ség csak pillanatnyi. A csúcs-élményt lehangoltság, 
„sírva vigadás” követi. A változás csak mint vágy, 
s nem mint reális lehetőség él Karácsony szerint a 
magyarokban. Várják a jövőt, melyre mint a szebb 
és a jobb elhozójára tekintenek. A jövő azonban 
nem több, mint a „sült galamb”, mely sosem repül 
a szájba. A változtatás gondolata ugyan megszü-
letik, de a gondolatot ritkán követi tett (lásd pató-
páloskodás).

A 2008-as ESS vizsgálat eredményei drámai 
módon megegyeznek Karácsony és Hankiss jóval 
korábban született következtetéseivel. A vizsgálat 
nemcsak a szociális bizalomra terjed ki, melyről 
korábban már beszámoltunk. A kérdések a mo-
dern társadalomban élő egyén életének valameny-
nyi lényeges érték-dimenzióját átfogták (altruiz-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

cselekvők

lázadók

szenvedők

B
ul

gá
ri

a

R
om

án
ia

U
kr

aj
na

H
or

vá
to

rs
zá

g

Po
rt

ug
ál

ia

L
en

gy
el

or
sz

ág

Sz
lo

vá
ki

a

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

C
ip

ru
s

Sz
lo

vé
ni

a

L
et

to
rs

zá
g

C
se

ho
rs

zá
g

Fr
an

ci
ao

rs
zá

g

Sp
an

yo
lo

rs
zá

g

B
el

gi
um

N
ém

et
or

sz
ág

É
sz

to
rs

zá
g

E
gy

es
ül

tK
ir

ál
ys

ág

Sv
áj

c
H

ol
la

nd
ia

Fi
nn

or
sz

ág

Sv
éd

or
sz

ág

N
or

vé
gi

a

D
án

ia

G
ör

ög
or

sz
ág

2. ábra. A „cselekvők”, a „lázadók” és a „szenvedők” megoszlása az egyes európai országokban 
(forrás: Csepeli – Prazsák, 2011)
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mus, individualizmus, konformizmus, tolerancia, 
munkahelyi autonómia és etatizmus).

A vizsgálatot 25 európai országban végezték 
el. Összesen 40 626 megszólított válaszolt a kérdé-
sekre. A hét érték-dimenziót együttesen kezelve 
három jellegzetes csoportot különíthettünk el. Az 
európaiak 38%-a esett a cselekvő kategóriába. E cso-
port tagjai a cselekvő igeragozás paradigmája sze-
rint beszélik el életüket, melynek középpontjában 
önmaguk állnak, akik társaikkal önmagukon túli 
célok megvalósítására vállalkoznak.

Majdnem ugyanekkora (37%) azok aránya, akik 
lemondanak a cselekvő élet adta lehetőségekről, 
s életükről akarva-akaratlan csak a szenvedő ige-
ragozás paradigmája szerint képesek számot adni. 
A harmadik csoport a lázadók (25%) nevet kapta. 
Ők azok, akik minden értéket elutasítanak. Semmi-
ben sem hisznek, mindenben kételkednek:

A 2. ábra mindhárom típus gyakoriságát egy-
szerre mutatja Európa vizsgált országaiban. Látha-
tó, hogy az egyes országok szerfelett különböznek 
aszerint, hogy mekkora arányban vannak az adott 
országban cselekvők és szenvedők. A lázadók ará-
nya nagyjából azonos mindegyik országban.

Az ábra alapján jól láthatóan kibontakozik a 
Nyugat–Kelet tengely. A nyugat-európai orszá-
gokban jelentősen magasabb a cselekvő típushoz 
tartozók aránya, mint a kelet-európai országok-
ban. Keleten viszont jóval több a szenvedő, mint a 
cselekvő. Az ábra láttán elég egyértelműen asszo-
ciálhatunk Szűcs Jenő elméletére, mely szerint Eu-
rópában három fejlődési régió van. E fejlődési régi-
ókat aszerint különböztethetjük meg, hogy mikor 
kerültek be a nyugati civilizáció főáramába. Úgy 
tűnik, hogy Kelet- és Közép-Európa a Karoling-kor 
óta kísértő fáziskésését azóta sem tudta leküzde-
ni. Figyelemre méltó azonban, hogy Észak-Európa 
2008-ban megelőzte a klasszikus Nyugat-Európát.

Nem könnyű arra a kérdésre válaszolni, hogy 
ilyen roppant történelmi-kulturális meghatározott-
ságok mellett mit lehet tenni annak érdekében, hogy 
mi, magyarok kiszabaduljunk múltunk fogságából, 
s életünkre végre ne az elszenvedés, a passzív tűrés, 
hanem az aktív alakítás, a változtatás perspektívá-
jából tekinthessünk. Szolidaritás és összetartás alig-
ha képzelhető el azok között, akik az egykor volt úr 
és szolgáló embere közötti viszonyok mintájára élik 
életüket, amikor is a „szolgáló ember” ura elé kerül-
ve földig hajolt, kézcsókra járult vagy éppen föld-
re vetve magát a porban kúszva csókolgatta ruhája 
szegélyét, s mindezt az úr mint Istentől elrendelt 
kapcsolatot tudomásul vette (Szűcs,1981).

A legfontosabb tényező kétségen kívül az iskola. 
Ez az intézmény jelenleg nem képes betölteni sem 
ismeret-átadó, sem nevelő funkcióját. Tudatlan és 
neveletlen nemzedékek kerülnek ki az iskolákból, 
akik persze nem barbárok, hiszen életük a modern 
társadalom színterein zajlik, használják az interne-
tet, tudnak idegen nyelveket, sokat utaznak, meg-
fordulnak plázákban, nem hagyja őket érintetlenül 
a celeb-kultúra. Az iskola feladata lenne, hogy je-
lenlegi merev, bürokratikus és kaotikus rendszerét 
megváltoztatva testreszabott szolgáltató szervezet-
té váljon, s így tevékenységének középpontjában a 
„kiművelt emberfők” nevelése állhasson. A kimű-
velt, autonóm cselekvésre képes emberek kritikus 
mennyisége a társadalmi szolidaritás legmélyebb 
alapja. Ez egy olyan feladat, melynek elvégzéséhez 
fogni sosem késő.

A második tényező a média. A média azonban 
ma már teljesen mást jelent, mint jelentett akár csak 
egy évtizede. Az egy központból irányított, a be-
fogadói tömegek passzivitására építő média ideje 
egyszer s mindenkorra lejárt. Az internet web.2.0 
alkalmazásai mindenki számára lehetővé teszik, 
hogy a média aktív szereplőjévé válhasson. Az in-
ternetre kerülő tartalmak létrejötte, terjedése, ala-
kulása maguktól a befogadóktól függ, akik egy-
szerre termelik és fogyasztják a tartalmakat. Az új 
iskola szerepe már csak azért is jelentős lehetne, 
mert a tanulókat felkészíthetné erre a korábban 
sosem volt média-jelenlétre, melynek következmé-
nyei a társadalmi szolidaritás szempontjából épp-
úgy lehetnek építőek, mint rombolóak.

A harmadik tényező a civil társadalom. Már 
Bibó István is a „szabadság kis köreiről” beszélt, 
melyek mindenütt megjelenhetnek, ahol az auto-
nóm cselekvés megveti lábát. A rendszerváltás óta 
alkotmányos joga minden polgárnak a gyülekezési 
és egyesülési szabadság. E szabadsággal élni köte-
lessége mindenkinek, hacsak nem akar úgy élni, 
mint egykor a magyar nemes. Széchenyi plaszti-
kus leírása szerint „a magyar nemes oly irigylésre 
méltó helyzetben áll a világon, hogy szerencsésebb 
sorsú szülöttet csillagunkon találni bajos. Ha leve-
let, s újságokat házától eltilt, s izmos kapusa van, 
ki várába nem ereszt senkit, élte fogytáig azon édes 
andalgásban ringattatja magát, hogy ő egy külön 
s boldogabb planéta lakosa, melyben minden csak 
öröm s víg időtöltés, gond, fáradság, munka pedig 
semmi. Ő az országnak semmiféle terhét nem vi-
seli, nem adózik, se nem katonáskodik, s gyűlésre 
nem jár, ha nem akar…” (Idézi Németh, 1975. 388.)

Az állam akkor jár a társadalmi szolidaritás 
megteremtésének útján, ha nem avatkozik be az 
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életfolyamatokba, de kereteket teremt arra, hogy 
az emberek szabadon és biztonságban élhessenek. 
Az állam dolga a közteherviselés rendjének megte-
remtése és az őrködés azon, hogy senki se lehessen 
potyautas. A nemesi rend eltörlése korántsem azt 
jelenti, hogy akik korábban nem voltak nemesek, 
azok éppúgy nem viselik az ország terheit és nem 
adóznak, mint korábban a nemesek. Ellenkezőleg: 
a polgári rend arról szól, hogy mindenki megbízik 
az államban, mely adóztat, de csak annyit, ameny-
nyit a közjó érdeke megkíván. A magyar társa-
dalom szolidaritás-hiányának igazi oka a polgári 
rend kifejletlensége, a „szubjektív feudalizmus” 
léte, mely mindenki számára lehetővé teszi, hogy 
önmagát „egy külön s boldogabb planéta” lako-
sának képzelhesse, ahol „minden csak öröm s víg 
időtöltés, munka pedig semmi.”.

Kapitalista viszonyok között rengeteget tehet 
az üzleti szféra annak érdekében, hogy az embe-
rek higgyenek egymásnak, s higgyenek a rendszer-
ben, mely megadja nekik a választás szabadságát 
a termékek és a szolgáltatások között. A Corpora-
te Social Responsibility (CSR) az üzlet és az etika 
elválaszthatatlanságát feltételezi, mely nemcsak 
nem teszi lehetővé egyetlen cég számára sem, hogy 
üzletfelei közül bárkit is hátrányosan megkülön-
böztessenek, hanem egyenesen a cég kötelességévé 
teszi, hogy tevékeny résztvevője legyen az esély-
egyenlőségért folytatott küzdelemnek. Felbecsül-
hetetlenül fontos szerep jut ebben a küzdelemben 
a reklámoknak, melyek sok emberhez eljutnak, ál-
landóan jelen vannak, s a vonzó világ, melyet köz-
vetítenek, sok tekintetben erőteljesebben befolyá-
solja az emberek életét, mint a való világ, melytől 
iszonyodnak.

A társadalmi szolidaritás hiányzó erőinek meg-
teremtéséről gondolkozva a huszonegyedik szá-
zadban nem kell nulláról indulnunk. Vannak ma-
gyar hagyományok, melyek köztünk élnek, csak 
talán nem kapnak kellő teret gondolkodásunkban. 
Érdemes lenne a magyar polgári társadalom törté-
nelmi „best practice” katalógusát összeállítani. Eb-
ben a katalógusban kitüntetett hely jutna a reform-
kornak, amikor először mutatkozott meg a városi, 
polgári társadalom. Az előzmények sorában nem 

feledkezhetünk meg a Monarchia-kori Magyaror-
szág színes egyesületi életéről, fejlett polgári nyil-
vánosságáról, a kávéházak, klubok, kaszinók, egy-
házi körök sokszínű világáról. A két világháború 
között a népi írók sokat tettek a magyar társadalom 
öneszmélése érdekében, miközben fontos szerep 
jutott a konzervatív és szociáldemokrata társadal-
mi szerveződéseknek is. A második világháború 
sajnálatos módon halálos csapást mért a polgári 
társadalomra, megingatva a polgárokban az állam 
iránti bizalom alapjait.

A második világháború után a korán elvirág-
zott népi kollégiumok adtak reményt arra, hogy 
lehetnek közösségek, melyek a kiművelt emberfők 
számának gyarapítására hivatottak, s ezen keresz-
tül hozzájárulnak a magyar társadalom bizalmi 
tartalékainak növeléséhez. Igaz, e remény szerte-
foszlott. A 70-es évek közművelődési lendülete 
azonban nem jöhetett volna a népi kollégiumok 
ihletése nélkül. A rendszerváltást követően azt le-
hetett hinni, hogy nem lesz többé szükség történel-
mi pótvizsgákra. Kiderült azonban, hogy a szabad-
ságjogok önmagukban keveset érnek, ha nincsenek 
szabad emberek, akik ezekkel a jogokkal képesek 
élni. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy nincs 
többé hatalom, mely a szabadságot s az általa meg-
alapozott polgári rendet eltiporni lesz képes, ha 
egyszer ez a rend létrejön.
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Rozsály, a legkisebb nagyközség élni akar2

Rozsály az erdőháti települések egyike Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyében, a Szamos közelében, a 
román határ mentén. Alig 800-as lélekszámával 
Magyarország legkisebb nagyközsége. Ma is az er-
dőháti települések központja, 12-en tartoznak ebbe 
a kistérségi társulásba: Tisztaberek, Gacsály, Méh-
telek, Zajta, Kishódos, Nagyhódos, Garbolc, Túrri-
cse, Csaholc, Vámosoroszi, Mánd és Rozsály.

Vajon miben más ez a település, mint annyi hoz-
zá hasonló, ahol 1993-ban egy alapítványt hoztak 
létre a PHARE-program segítségével és a magyar 
kormányzati forrás felhasználásával? A 90-es évek 
elején első lépésben mintegy 40 szervezet (telepü-
lés) tartozott a hálózathoz. A piacgazdaságra való 
áttérés időszakában a civil foglalkoztatási kezde-
ményezések első jelentős lépéseként jött létre a 
Jóléti Szolgálat Alapítványok Országos Hálózata.

Öntevékeny háztáji gazdaságok
Rozsály községben 1993-ban az önkormányzat 
kezdeményezésével alakult meg a Rozsály Közsé-
gért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítványa, a községre 
jellemző szegénység okozta nehézségek csökken-
tésére. A 16 éve működő alapítvány a szociális és 
egészségügyi helyzet javítását, az öntevékeny ház-
táji gazdaságok ösztönzését célozza meg, a helyi 
földrajzi adottságokra építve. Az itt élő emberek 

1  Összeállítás az MMIKL 2010. február 17-i 
konferenciáján faluvezetésüket bemutató 
polgármesterek – Sira Magdolna és Sztolyka Zoltán – 
tevékenységéről készült írásokból.
2  Megjelent az Agrárunió, az Agrárinformációs Szaklap 
portálján, 2009. május 21-én. Rövidített, szerkesztett 
változat. 

megélhetését a mezőgazdaság jelentette a múlt 
rendszerben is, a termelőszövetkezet felbomlásá-
val azonban sokan termőföld, termelőeszköz és 
munka nélkül maradtak. Ez indokolta a szociális 
hálózati program létrehozását. Az alapítvány ré-
vén évente mintegy 35 munka nélkül maradt csalá-
dot kapcsoltak be a szociális hálózatba, így segítve 
megélhetési gondjaikon.

Sztolyka Zoltán, Rozsály község polgármestere 
2006 óta folytatja azt a munkát, amit elődje, Ignácz 
Zoltán, Rozsály volt polgármestere indított el. Az 
önkormányzat a Rákóczi Mgtsz felbomlása után az 
önellátás biztosítására úgy döntött, hogy amennyi 
földet tud, megtart magának. Az alapítvány veze-
tője, Bíró Gedeonné 2003 óta koordinálja a sokrétű 
és felelősségteljes munkát.

Az önkormányzat és az alapítvány együttműködése
Az önkormányzat és az alapítvány a munkákban 
és a pályázatokban egymást segíti. Az a 85 hek-
tár földterület, amit az alapítvány bérel az önkor-
mányzattól, megtermeli mindazt a terményt – ku-
korica, tritikálé, zab, árpa –, amire szüksége van a 
községnek. A rászorulóknak még külön két hektárt 
bevetnek, amelynek terméséből azok a családok ré-
szesednek, akik kisállatokat, baromfi t, esetleg ser-
tést tartanak. 1993-tól 2000-ig az állattenyésztést 
úgy próbálták ösztönözni a kedvezményezettek 
között, hogy számukra kocasertéseket és növen-
dék állatokat helyeztek ki. Ezek ellenértékét ön-
költségi áron, kedvezményes részletfi zetéssel lehe-
tett törleszteni. Mára ez annyiban változott, hogy 
nem az alapítvány helyezi ki az állatokat – mert 
ez nem minden esetben érte el valóságos célját –, 
hanem központi telepen foglalkoznak saját neve-
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lésű sertésekkel. Ezzel a módszerrel igyekeznek a 
rászoruló családok húsellátását megoldani. Azok-
nak a családoknak, akik mégis azt választják, hogy 
maguk gondozzák az állatokat, az előbb említett 
növendéksertés megvásárlását biztosítják, ingyen 
adják a takarmányt a hízlaláshoz, illetve az alapít-
vány két hektár kukoricaföldjének termését is szét-
osztják az állattartók között. Az önkormányzat a 
sertések eladásával bekapcsolódik a helyi szociális 
étkeztetésbe.

Sokrétű támogatási formák
Sztolyka Zoltán polgármester végigvezet azon a 
gazdasági udvaron, ahol egy vágóhíd is működik. 
Itt a megfelelő előírásokat és szabványokat be-
tartva évente mintegy 100–120 sertés bérvágását 
végzik. Épült itt műhely gépudvar, ahol a trakto-
rok állnak – ezek komoly segítséget jelentenek a 
családoknak földjük, illetve a lakóházukhoz tar-
tozó 600 négyzetméter földterület felszántásában. 
Itt működik a sertéshizlalda, vannak szép lovak 
és pónik is. De van itt szociális bolt, futtatott sze-
der és kemenceház is. A hétvégén a kemencében 
igazi házi kenyeret sütöttek, de hússütő kemen-
ce is van. Hintójuk ott jártamkor épp az óvodá-
sokat kocsikáztatta. Itt találkoztunk össze Sztojka 
Gáborral, aki a polgármester édesapja. A több-
generációs, földbirtokkal rendelkező család neve 
„j”-vel írandó, az ifjú polgármesterét egy sajnála-
tos anyakönyvi bejegyzés során elírták. Az édes-
apa mezőgazdasági szakképzettsége és több évti-
zedes tsz-beli múltja garancia arra, hogy a dolgok 
jó kézben vannak, több mint 30 ember napi mun-
káját szervezi és irányítja. Az állattenyésztés 
mellett tehát fontos, hogy minden földterület 
művelés alatt álljon. A családok számára ingyen 
biztosítanak vetőmagot, jelen pillanatban burgo-
nyát, de tervezik az úgynevezett „karós ugorka” 
termesztését is. Az esetleges termékfelesleget ér-
tékesítik a 400 adagos szociális konyha számára. 
A segítségnyújtás formái és módjai minden évben 
bővülnek. A burgonyavetőmag mellett műtrágyát 
is biztosítanak a családoknak, de egyéb kedvez-
ményként például kerti kisgépet, permetező gé-
pet is rendelkezésükre bocsátanak.

Értékesítési csatornák, lehetőségek
A településre főképpen az almatermesztés a jel-
lemző. Rozsály az elmúlt évben is megoldotta az itt 
termett minőségi és étkezési almájának az értékesí-
tését. A jó minőségű almát 50 és 70 Ft közötti áron 
tudták értékesíteni, kihasználva a szomszédos Ro-
mánia és néhány nagyváros közelségét. Ugyanez 

vonatkozik a kukoricára, a tejre és az uborkára is. 
Nem titok, hogy a Beregfarm Kft. szintén Románi-
ában értékesíti a tejet, mert ott többet kap érte. Az 
egyik gazda szavait idézve: „A magyar gazdaság 
nem nagyon értékeli a saját fi át.”

Nem véletlen a jó szomszédság ápolása, ami 
Rozsályban különösen fontos. A polgármesternek 
konkrét elképzelései vannak a piacok bővítésére, 
és természetesen a helyi lakosok önellátása is meg-
marad.

Jövőbeni tervek, további lépések
Tervezik egy üvegház létesítését, ahol az iskolai 
nyílászárók cseréjéből megmaradt régi ablaküve-
geket szeretnék hasznosítani.

A rozsályi honlap mellett létrehoztak egy sa-
játos honlapot, a www.helyipiac.hu-t, amelyen 
már most felkínálják a felesleges termékeket. 
A jövőben remélhetőleg a szervezett szállítás is 
megoldódik. Vagyis ha Magyarország bármely 
vidékén bárkinek Rozsályban termett zöldség-
re vagy gyümölcsre van szüksége, a megadott 
helyre, címre eljuttatják. A közvetlen értékesítés-
sel nem titkolt céljuk, hogy a termék egyből a fo-
gyasztóhoz kerüljön. Így a kereskedők által kép-
zett nyereség egy része a termelőnél maradna, és 
a vásárló is jobban járna. Ezzel a céllal hozták lét-
re a honlapot is.

A Magosz eddig még nem kereste meg őket, 
hogy kapcsolódjanak bolthálózatukhoz. Hallot-
ták, hogy van ilyen, Rozsály is partner lenne eb-
ben. „Szoktak minket különleges településnek, 
meg önellátó településnek is nevezni. Ez csak an-
nak újdonság, aki nem ismer minket” – mondja 
Sztolyka Zoltán polgármester, aki eredeti végzett-
sége szerinti tanárember minőségében – Buda-
pesten, az ELTE-n végezte az egyetemet – több 
évet dolgozott a helyi általános iskolában, s a leg-
utóbbi önkormányzati választáskor lett a falu első 
embere. Minden téren tájékozott, kezdeményező, 
újszerű, merész dolgok vállalkozásán töri a fejét 
a falu érdekében, ahol a munkanélküliség sajnos 
nagyon magas.

Azt szokta mondani, ha ő lenne a király vagy a 
miniszter, tudná, hogy mit kellene csinálni. Csak 
az a baj, hogy az egyéni érdekek sokszor megelőzik 
a közérdeket. „Én, mint ennek a községnek a pol-
gármestere, magamra nézve kötelező érvényűnek 
érzem a közösség szolgálatát, hiszen a köz válasz-
tott meg. Az elsődleges szempont, hogy az itt lakó 
embereknek ezen a kavicsos, agyagos földön bizto-
sítsunk kellő boldogulást, megélhetést” – mondta 
búcsúzáskor.
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Némethné Csubák Éva – Regun György

Minden válságból létezik kiút3

Rozsályon mindenkinek jut föld, munka, és nincse-
nek kiszolgáltatva senkinek

Rozsály, egy mindössze 800 lelkes nagyközség 
vezetői megtalálták a megoldást. Mindez talán 
azért sikerült, mert hazánk legkisebb nagyközségét 
már 17 esztendővel ezelőtt elérte a válság, s a tele-
pülés választott vezetői, esküjükhöz híven tették a 
dolgukat: kivezették Rozsályt a gödörből.

 Még Ignácz Zoltán polgármester idejében tör-
tént, hogy az egyedüli munkalehetőséget biztosító 
termelőszövetkezet jogutód nélkül, 80 millió forin-
tos veszteséget hagyva maga után megszűnt, ráadá-
sul a gép- és eszközpark is a hitelezők tulajdonába 
került. Rozsálynak maradt az ugar termőföld. Ekkor 
vette kezdetét a szociális földprogram, amelynek 
során kedvezményes szolgáltatások, juttatások ré-
vén segítettek a szociálisan hátrányos helyzetű csa-
ládok megélhetésében, életminőségük javításában, 
önálló egzisztenciateremtési esélyeik növelésében.

„A földalapok képzésénél a közösségi érdekeket 
szem előtt tartva foglaltunk állást, és résen voltunk 
a mezőgazdasági fejlesztési alap által kiírt pályáza-
ti lehetőségeknél is. A sikeres pályázat, a megfele-
lően képzett földalap, a sajátos helyzet már eszköz 
volt az önkormányzat kezében a lakosság igényei-
nek kielégítéséhez, a kezdéshez” – áll Ignácz Zol-
tán Szociális földprogram című beadványában.

Önellátó település
A kezdetek óta nagyot fordult a világ a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg-i településen. Kijelenthetjük: 
Rozsály ma már önellátó település. „Sertéshúst, 
burgonyát, fát magunk termelünk – avat be minket 
a titokba Sztolyka Zoltán, a település jelenlegi pol-
gármestere – A munkát öt traktorral, egy kombájn-
nal, 13 lóval végezzük. Az önkormányzat alapítvá-
nyának kondáját a saját vágóhídunkon dolgozzuk 
fel. A húsból, krumpliból jut a közétkeztetésbe, s a 
rászorulóknak egyaránt. Nem vagyunk kiszolgál-
tatva sem a multiknak, sem az ármozgásnak.”

A három hektár gyümölcsösben termett almá-
ból idén lekvárt főztek, a szép példányok pedig a 
gyermekek óvodai, iskolai étkezőasztalára kerül-
nek. Emellett a kicsik olyan lehetőséget kapnak, 
amivel kevés kortársuk dicsekedhet országszerte: 
órarendjükben ott szerepel a lovaglás. Az elvégzett 
munkák szinte mindegyike közmunka. Itt nincs 
munkanélküliség. Ki a földeken, ki az állatok mel-
3  A Magyar Polgármester online honlapjáról, rövidített, 
szerkesztett változat. (Átvétel a 2010. júniusi Képmás-ból.)

lett, ki a műhelyekben, ki pedig Rozsály saját pék-
ségében teszi hasznossá magát. S ha még ez sem 
elég, a közeljövőben szándékozik újra nyitni a só-
derbányát egy cég, ott is elkél majd a dolgos kéz. 
„Addig is, az el nem kért iparűzési adóért cserében 
ellátnak minket annyi kaviccsal, kővel, amennyire 
csak szükségünk van” – így a polgármester. 

Nincsenek etnikai ellentétek
Noha Rozsály tarka etnikumú vidéken fekszik – 
180 cigány lakik a településen – itt nincsen etnikai 
ellentét. Valószínűleg azért, mert nincs kirívóan 
gazdag vagy szegény, s mert mindenkinek jut a 
közösből. Két cigány származású honfi társuk cso-
dájára jártak a rozsályiak, amikor kiderült, milyen 
profi n bánnak a hagyományos kaszával. Nekik 
hála, a nagyközségben nincsen egy szál parlag-
fű sem. Itt mindenkinek jut munka bőrszínétől 
függetlenül, de mindenkinek meg is kell fognia a 
munka végét.

„Akinek csak annyi föld jutott, amennyi a teme-
tőben van, annak természetesen nem sikerülhet, 
ami nekünk” – fogalmaz Sztolyka Zoltán. Vagyis 
Rozsály, ha tehette, terjeszkedett. S ha kellett, hát 
eladott, például egy benzinkútnak, mert ezt kí-
vánta a település érdeke. Jellemzően azonban vá-
sároltak. Ma már tévécsatornát is működtetnek. 
A Rozsály TV műsorát 12 környékbeli településen 
láthatják az érdeklődők.

Vadász Botond

Egy önellátó falu Szabolcsban4

A biciklis tüzéptől a tudásházig
Hepehupás, szabolcsi utakon kanyarogva érke-
zünk meg a román határ közelébe, Magyarország 
legkisebb nagyközségébe, Rozsályba. A falu elején 
megrozsdásodott sínpár, szakadozott tábla hirdeti, 
valaha vasúti megálló volt itt. A mellette elterülő 
szántó és gyümölcsös azonban gondosan meg-
munkált, értő gazdálkodókról tanúskodik.

A Budapesttől négyszáz kilométerre délkeletre 
elterülő, 806 lelkes település 90 hektáron gazdál-
kodik. A központ az egykori téesz helyét elfoglaló 
gazdasági udvar. Itt fogad reggel a polgármester, 
Sztolyka Zoltán. A fi atal, háromgyermekes tanárt 
a falu egyik legnépesebb családjából választották 
elöljárónak negyedik éve. Mint mondja, gazdag 
örökséget kapott elődjétől, megpróbál még jobban 
sáfárkodni vele.

4  Helyi Piac – Helyi gazdaságok termék szövetsége 
Országos Értékesítési Központ 2010.06.08. Rövidített, 
szerkesztett változat.
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Ingyenes közétkeztetés
A történet a 90-es évekre nyúlik vissza, amikor az 
önkormányzat életre hívta a Rozsály Községért 
Jóléti Szolgálat Helyi Alapítványt, és elindította a 
szociális földprogramját.

– Célunk akkor és most is, hogy csökkentsük a 
munkanélküliséget és a szegénységet Rozsályon 
– kezdi a sikersztori legelején Bíró Gedeonné Ma-
riann, az Alapítvány elnöke, aki tizenöt éve dol-
gozik a polgármesteri hivatalban és foglalkozik a 
közcélú munkásokkal. A civil szervezet az önkor-
mányzattal együttműködve számos feladatot ellát. 
Segíti a háztáji kisgazdaságokat az ügyintézésben 
és a földmunkákban, és maga is gazdálkodik, 83 ha 
földet bérel az önkormányzattól. A termény egy ré-
szét kedvezményesen megvehetik a lakosok, a má-
sik feléből hetven disznót etetnek. A sertéseket az 
önkormányzat vásárolja föl, és a telepen lévő saját 
vágóhídján dolgozzák fel. A hús a közétkeztetésbe 
kerül, s a rozsályi ovisok, iskolások napi három-
szor ingyen kapnak ételt, az idősek napközijében 
pedig 160 Ft-os áron ebédelhetnek a nyugdíjasok.

Az alapítványnak tizenhárom lova, öt trakto-
ra, kombájnja, vetőgépe van, ezekkel kedvezmé-
nyesen végeznek földmunkákat a lakosságnak is. 
A műhelyben szintén megcsinálják az apró javítá-
sokat a gazdáknak.

A település népességének jelentős hányada 
roma származású, sokuk fő kereseti forrása a havi 
szociális segély, de a vezetés igyekszik értelmes 
munkát biztosítani számukra. A gazdasági udvar-
ban jelenleg 35 közcélú munkást foglalkoztatnak, 
ami azt is jelenti, hogy ugyanennyi családon segí-
tenek.

– A mi munkásaink nem utcát sepregetnek hét-
számra, hanem értéket termelő feladatot kapnak: 
utat javítanak, gallyaznak, a műhelyben, a vágóhí-
don, a sertéstelepen segédkeznek, a kóbor kutyá-
kat fogják be, télen pedig a magtárban terményt 
forgatnak – mondja Sztojka Gábor telepvezető 
mezőgazdász, aki most fejezte be a napi eligazítást. 
A munkalehetőség mellett az önkormányzat más-
ként is próbálja a lakosság megélhetését könnyí-
teni. A gazdasági udvarban tárolnak tűzifát, amit 
Gacsályból vettek, és a piaci ár alatt 20–25%-kal 
árusítanak a helyieknek.

– Akik nem tudják befi zetni az árát, azoknak 
levonjuk a lakásfenntartói támogatásból. Ezzel 
két-három év alatt eltüntettük az ún. „biciklis tü-
zépeket”, amelyek addig jócskán ritkították az er-
dőnket – meséli a polgármester, hozzáfűzve, hogy 
saját vízművet is üzemeltetnek, náluk 150 Ft köb-
métere a víznek.

A Kemencés Ház
A telepen fölépítettek egy szabadtéri konferencia-
termet, hozzá kapcsolva füstölőt, bográcsolót, ke-
mencét.

– Az egész Kemencés Ház fából készült, én ki-
találtam, édesapám megrajzolta, a munkásaink 
fölépítették. Itt zajlik a tradicionális kenyérsütés 
és lekvárfőzés. Nagyon szeretik a fi ataljaink is, 
mert nyugodtan borozgathatnak, nem kell autó-
ba ülniük, hogy hazaérjenek. Szívesen tartunk itt 
családi ünnepségeket és munkahelyi bulinkat is – 
büszkélkedik Zoltán, aki kifogyhatatlan derűvel 
és kreativitással további terveket sző. Tavat szeret-
ne kialakítani és néhány kulcsosházat felépíteni, s 
máris kész a rekreációs központ, hiszen tíz pónijuk 
van, hozzá két lovász és kilenc nyereg. Tavasztól 
őszig az iskolásaik tornaóra keretében jönnek in-
gyenesen lovagolni, az ovisok kocsikázni. De nincs 
gondjuk a Mikulás szállításával sem.

Alig járjuk végig a gazdasági udvar minden ré-
szét, begördül az első lovaskocsi, megrakva gally-
bálával. Rozsályon nem szatmári szilvát, hanem 
almát termesztenek. A gyümölcsfa minden részét 
hasznosítják: az almából lekvárt és pálinkát főz-
nek, a gallyat pedig speciális munkagéppel köte-
gelik, és a telepre szállítják, hogy majd tüzelőnek 
felhasználják.

– Ez egy előadás közben ötlött az agyamba – 
avat be a műhelytitkokba Sztolyka Zoltán. – A ja-
pán fűzről hallottam, hogy a gallyát összegyűjtik és 
fűtenek vele. A jövőben pályázni szeretnénk, hogy 
a közintézményeink fűtésrendszerét alkalmassá 
tegyük az almagally-bálás fűtésre, hisz rengeteg 
költséget megtakaríthatunk ezzel.

Sz. Kiss Mária

A legkisebb nagyközség5

Meglehet, senki sem emlegetné gyakrabban Ro-
zsályt Gyügyénél, Hermánszegnél vagy Jánkmaj-
tisnál – azaz a környékbeli, egykoron Szatmárné-
meti vonzáskörzetébe tartozó kistelepüléseknél –, 
ha a községüket szerető rozsályiak nem tesznek 
csodát. Amint a mesében a nagyot mondó Münch-
hausen báró önnön copfjába kapaszkodva emelte 
ki magát s lovát az ingoványból, Rozsály is önere-
jéből kecmergett ki a hazai vidéket elborító „mo-
csárból”. A híradások szerint ez a fővárostól 338 
kilométerre található Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei falucska, egyedüliként hazánkban, önellátó.

5  A Nagyítás 2010. 05.05. számában megjelent riport 
rövidített, szerkesztett változata.



14

T
Á

R
S
A

D
A

L
M

I 
S
Z
O

L
ID

A
R

IT
Á

S
 –

 Ö
S
S
Z
E
T
A

R
T
Ó

 T
Á

R
S
A

D
A

L
O

M
 –

 E
g
yü

tt
, 
eg

ym
ás

ér
t.

 M
ag

a-
u
ra

 t
el

ep
ü
lé

se
k:

 R
o
zs

ál
y 

és
 T

ú
ri

st
vá

n
d
i

– Sertéshúst, burgonyát, almát, fát magunk ter-
melünk – sorolja Sztolyka Zoltán, a település első 
polgára. – A munkát öt traktorral, egy kombájnnal, 
tizenhárom lóval végezzük, ami mind önkormány-
zati tulajdonban van. Az önkormányzat alapítvá-
nyának kondáját a saját vágóhídunkon dolgozzuk 
fel. A húsból, a krumpliból jut a közétkeztetésbe s 
a rászorulóknak egyaránt.

A három hektár gyümölcsösben termett almá-
ból idén lekvárt főztek, a legszebb darabok pedig 
a gyermekek óvodai, iskolai étkezőasztalára kerül-
tek. – Nem vagyunk kiszolgáltatva sem a multik-
nak, sem az ármozgásnak – mondja a polgármester.

Kistelepülésnek kis polgármesteri hivatal du-
kál. Sztolyka Zoltán irodája akkora, hogy három 
ember épp csak megfordulni képes benne. Itt min-
den a nagyközségről szól. Emléklapok, plakettek, 
szobrok, térképek és egy olajfestmény a telepü-
lés első polgárának íróasztala mögött. A rozsályi 
vár fürdik rajta, vélhetően délutáni napfényben, 
amennyire a kevéssé gyakorlott kezű művész vo-
násaiból kitetszik. E várba, a környéket egykoron 
uraló Kún család fészkébe menekültek a főurak a 
Szatmárt ostromló török elől 1562-ben. Életüket a 
vastag falak mellett az Egerből érkezett katonák 
mentették meg.

Ekkoriban a rozsályi uradalom alá nem keve-
sebb, mint ötven település tartozott, köztük példá-
ul Zalka, a mai Mátészalka. Az egykori dicsőségre 
mostanság a történelemkönyvek, a polgármester 
és a falu értelmisége mellett a vár kövei is emlé-
kezhetnek. E köveket 1944-től Rozsály útjaiba, ke-
rítéseibe, házaiba építették az itteniek, miután a 
kastélyt elpusztította a háború. A köveken s a sok 
otthonban megtalálható bútorokon kívül az iskolát 
körbefonó várárok maradt az utókorra. No meg az 
élni, túlélni akarás.

Az „átkosban” még jól ment a rozsályiaknak. 
Nagyközségként másik hét élén állhatott. Így vált 
ezernél kevesebb lakójával a népköztársaság leg-
kisebb nagyközségévé. Erre az örömre jött az iga-
zi üröm. A szocialista mezőgazdaság parancsára 
létrehozott termelőszövetkezet ugyan évtizedekig 
adott munkalehetőséget az itt élőknek, de hiába 
a megannyi munkáskéz, az út a szocializmusban 
nem a beígért kommunizmus jóléti társadalmába 
vezetett. A kommunizmus kísértete helyett Ro-
zsály akkor még járható útjain a nagyon is való-
ságos vadkapitalizmus garázdálkodott. A téesz 
nyolcvanmilliós veszteséget hátrahagyva meg_
szűnt, gép- és eszközparkja, ráadásnak, a hitelező-
ké lett. A rozsályiaknak maradt az ugar, no meg a 
munkanélküliség.

Olyan már az itt élő, hogy nem hagyja magát. 
Ignácz Zoltán akkori polgármester képviselőtársai-
val, köztük a gyerekkori jó baráttal, Sztolyka Gá-
borral – aki nem más, mint Rozsály mostani első 
emberének édesapja – 1992-ben elhatározta, hogy 
a megmaradt 85 hektáron gazdálkodni fognak. 
„Kezdetét vette a szociális földprogram. A földala-
pok képzésénél a közösségi érdekeket szem előtt 
tartva foglaltunk állást, és résen voltunk a mező-
gazdasági fejlesztési alap által kiírt pályázati le-
hetőségeknél is. A sikeres pályázat, a megfelelően 
képzett földalap, a sajátos helyzet már eszköz volt 
az önkormányzat kezében a lakosság igényeinek 
kielégítéséhez, a kezdéshez” – áll Ignácz Zoltán 
Szociális földprogram című beadványában.

Rozsály mára mikrotérségi központ, amelyhez 
tizenkét település tartozik.

– Ezek mindegyikének szociális rendszerét mi 
tartjuk fönn. Körjegyzőségi, iskolai, orvosi, védő-
női központ vagyunk. Tizenegy rendőr és negyven 
határőr teljesít szolgálatot. Nekik is itt a központ-
juk. Így nálunk állandó az ügyelet. Sok munka ez. 
Előnye, hogy kevesebbet kell otthon lenni az asz-
szonnyal, hátránya, hogy rengeteget kell dolgozni 
– ereszt meg egy tréfát a negyedszer apai örömök 
elé néző Sztolyka Zoltán, majd komolyra fordítja 
a szót. – Rozsályon mindenkinek adódik munka. 
Csak annyi a gond, hogy az emberek egy része saj-
nos elfelejtett dolgozni.

Négy alapszabályt kell betartaniuk a munkavál-
lalóknak: kötelező időben megjelenni a munkahe-
lyen, kötelező elvégezni a munkát, tilos inni, tilos 
lopni.

– Ez jóval kevesebb, mint a tízparancsolat, és a 
paráznaság még nincs is közte – toldja meg a pol-
gármester, aki büszkén jelenti ki, hogy a környék 
legjobb államigazgatási szakembereivel együtt csak-
nem kétszáz dolgos kezűnek tud munkát biztosítani.

Magányos traktor járja a sorokat a ködös határ-
ban. Mögötte a fáradhatatlan vontatvány, a falu 
legújabb büszkesége, a bálázógép. A mező szélén 
utánfutó pihen. Körülötte harsány munkások vá-
rakoznak. Éppen megrakták a platót fával. Egyi-
küket, a feltűnően sötét bőrű, erős akcentussal be-
szélő fi atalembert, Farkas Andort nem nagyon kell 
nógatni, mondja a magáét:

– Ha az ember itt munkát keres, akkor talál is. 
Ha otthon ülünk, azzal nem megyünk semmire.

– Hogy keres munkát?
– A polgármester úr megmondja, mit csináljunk.
– Nem lenne jobb segélyből élni?
– Az a jó, ha dolgozunk. Huszonnyolcezer-öt-

száz még cipőre is kevés.
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– Milyen végzettsége van?
– Három általános.
A szegénység és a munkanélküliség csökkenté-

sét segíti a kilencvenhárom óta működő Rozsály 
Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány. A szű-
kös alapítványi iroda falán ott büszkélkedik a kas-
tély fekete-fehér nyomata.

– Van egy munkásunk, akit azzal bíztunk meg, 
hogy a Zrínyi utcából a gyerekeket elkísérje az óvo-
dába, iskolába; fi gyeljen a kulturált megjelenésük-
re. Mi csak úgy hívjuk a Zsigát: roma koordinátor – 
magyarázza Biró Gedeonné Mariann kuratóriumi 
elnök. – Emellett támogatjuk azokat, akik sertést 
kívánnak nevelni. Biztosítjuk számukra a részlet-
fi zetést. Támogatjuk a rászoruló idős embereket, 
tüzelőt viszünk nekik, rendbe hozzuk a házukat. 
Tehát olyasmikben segítünk, amiket a szociális 
gondozók már nem tudnak megtenni. Ezek mellett 
mi működtetjük a teleházat és a helyi televíziót is.

Bizony, tévé! Tizennégy faluba sugárzó kábel-
tévé-hálózat. Ami az igazán fontos, hogy saját 
„műsorként” a Helyi Piac, azaz a helyi termék-
szövetségek tagjainak ajánlatait ismerhetik meg 
innen az érdeklődők. Ennek segítségével keres-
kedhetnek a környék más gazdáival. A teleházban 
bárki bizalommal fordulhat az alapítvány munka-
társaihoz, ha elakadna az elektronikus bevallások, 
pályázatok nem kifejezetten őstermelőknek való 
világában.

Bár lelket derengetően ragyog a tavaszi nap, 
olyan erőtlen még, hogy a fel-feltámadó jeges fu-
vallatok kisöprik melegét a gazdasági udvarról. 
Mindebből persze mit sem éreznek a tisztára pu-
colt traktorok. Csak várakoznak, mikor kezdődnek 
végre a mezei munkálatok. Addig is óvja őket az 
erős vaslábazatokon nyugvó hullámpala tető. A te-
lep vezetője, Sztolyka Gábor nem kevés büszkeség-
gel idézi meg az építmény történetét:

– Ez kérem, pont így állt egy másik faluban, mi-
előtt le akarták bontani. Most itt tartjuk a kombáj-
nunkat meg a traktorokat. Ő a legnagyobb eszter-
gályosunk – mutat Gábor bácsi az egyik traktorról 
földre ugró, szembeötlően hórihorgas férfi ra. – Ő a 
leghosszabb gyerek a faluban – mosolyog ravasz-
kásan a telepvezető tekintete.

A hórihorgas embert Molnár Máté néven anya-
könyvezték, azonban jobban ismerik itt, mint a 
mindenhez értő ezermestert. Kézügyességének be-
szédes bizonyítéka kiragyog a mezőgazdasági gé-
pek egyszerűséget mutató kórusából:

– P–20-as! – lép büszke tulajdonosa a Pannónia 
motor mellé. A telep túloldaláról, egy ritkás bokor-
sor mögül hangokat hoz egy váratlan széllökés.

– Nye! Induljatok meg! – S a lovaskocsi elé fo-
gott lovacskák meglódulnak.

– Ezek nem pónik?
– Dehogynem… – kezd bele Sztolyka Zoltán.
– A nagy lovak közt több az akaratos, ha meg-

rakott szekeret kell húzni – vág közbe a lovász.
A polgármester visszaveszi a szót:
– A tizenhárom lovunk nemcsak igavonó állat, 

az iskolai testnevelésórákon a gyerekek lovagol-
nak rajtuk, szakképzett lovász felügyeletével.

Kis közért. Olyannyira hétköznapi, hogy kár 
lenne jellemezni. Nincs ember, aki ne látott volna 
belőle vagy fél tucatot, átutazva apró meg nagyobb 
falvakon. Azért valami mégis megkülönbözteti ezt 
a boltocskát jellegtelen társaitól. Méghozzá a neve. 
Mert nem valami vicces kedvű kereskedő gyér hu-
morát kell hirdesse, s nem valamely áruházlánc 
terjedelmes címerét hordja ajtaja fölött. Ott ugyan-
is csak ennyi áll: Szociális Bolt.

– Ez nem olyan szociális bolt, amire legtöb-
ben gondolnak – rejtélyeskedik a polgármester. 
– A gyermekvédelmi támogatás összegét lehet eb-
ben a boltban levásárolni. Ezért nem árulnak itt 
sem alkoholt, sem dohányterméket, így kizárólag 
élelmiszerre, ruhára költhetik a támogatást.

Olyan egyszerűnek, magától értetődőnek tűnik 
ez az egész.

– Ennyiből áll egy országot megcsinálni, nem 
nagy dolog – mondja Sztolyka Zoltán rozsályi pol-
gármester.

Ditzendy Attila Arisztid

Pálinka és alma a hálón6

A világhálón értékesítik mostanság termékeiket 
a szatmári gazdák: a Helyi Piac virtuális standján 
az alma, a méz, a pálinka ugyanúgy megtalálható, 
mint a rongyszőnyeg vagy a cserépszilke.

Az internetes börze két polgármester, a rozsályi 
Sztolyka Zoltán és a panyolai Muhari Zoltán, vala-
mint Pál Rudolf ötlete nyomán vált valóra, s az ér-
deklődés láttán biztosan állítható, a kezdeménye-
zés hamarosan országos méretűvé gyarapodhat.

– A szóban forgó webáruházhoz csatlakozott 
településeken egy kijelölt helyen – a teleházban, a 
polgármesteri hivatalban stb. – találhatják meg a 
lakosok a Helyi Piac ügyintézőjét, aki feltölti az ér-
tékesíteni kívánt áru adatait a honlapra. A termék 
iránt érdeklődő (a vevő) szintén az ügyintéző se-
gítségével léphet kapcsolatba az eladóval, s igény 

6  A Helyi Piac – Helyi gazdaságok termék szövetsége 
Országos Értékesítési Központ (2010.07.21.) által 
megjelentetett szöveg rövidített, szerkesztett változata.
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szerint a fuvar megszervezésében is segítséget 
kaphatnak a felek – engedett betekintést a részle-
tekbe Sztolyka Zoltán.

A Helyi Piac előnye: mivel az értékesítés az áru-
házláncok, kereskedők kiiktatásával történik, a 
nyereség nagy része a termelőnél realizálódik, s az 
sem mellékes, hogy a vásárló pontosan tudja, kitől 
kapta a terméket, s elégedettség esetén újból visz-
szatérhet hozzá. 

– Lényeges szempont, hogy a magyar ember 
Magyarországról vásároljon (minőségi) terméket, 
s ennek megfelelve most alakítjuk ki azt a márka-
jelzést, illetve védjegyet, amelyet a Helyi Piacon 
forgalmazott termékeken helyezünk majd el, a 
származási hely – a település neve – feltüntetésével 
együtt – hangsúlyozta Sztolyka Zoltán, s elmond-
ta, a napokban kezdtek tárgyalásokat a Szatmár 
Leader Közhasznú Egyesület vezetésével a honlap 
kibővítését illetően.

Mint Forján Zsolt, a 75 települést felölelő Szat-
már Leader Közhasznú Egyesület munkaszerve-
zetének vezető-helyettese tájékoztatott, az ötlet-
gazdákkal közösen keresik meg azokat a pontokat, 
amelyek az internetes piac tökéletes működéséhez 
járulnak hozzá.

A kezdeményezést Jakab István, a MAGOSZ el-
nöke és a térség országgyűlési képviselője, dr. Tilki 
Attila is támogatta.

Önellátó falu
Kezébe vette jó sorsát a szatmári Túristvándi7

Hadat üzent egy alig több mint hétszáz lelkes szat-
mári település a multinacionális áruházláncoknak, 
az ott kapható olcsó, sokszor egészségtelen élelmi-
szereknek és a külföldi tőkétől való kiszolgáltatott-
ságnak. Túristvándi lakossága az önkormányzat 
segítségével ismét életre keltette eleink évezredes 
örökségét, az önellátó gazdálkodást. A helybeli 
családok a világhírű vízimalomra épülő falusi tu-
rizmus mellett elhatározták, hogy önmaguknak és 
vendégeiknek saját maguk állítják elő az alapélel-
miszereket.

„Éhen halnánk, ha egyszer elfogyna a benzi-
nünk, vagy néhány napra elzárnák az embereket 
a Tescótól!” – mondja Lakatosné Sira Magdolna, 
Túristvándi polgármestere. Szerinte az önellátás 
évezredes rendszerét az erőszakos téeszesítés után 
most a gazdák kezébe nyomott tízezresekkel verik 
szét, akik a fi zetségért cserébe levágják teheneiket. 
A szatmári falu polgármestere tizenhárom éve dol-

7  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 
– 2013. honlapjáról. Az írás első megjelenési helye a 
Magyar Hírlap, 2009. 07. 21. száma.

gozik azért, hogy az alig több mint hétszáz lelkes 
település lakói visszatérjenek a gyökerekhez, és ké-
pesek legyenek arra, hogy újjáépítsék az önellátás 
rendszerét.

A túristvándiak dacos emberek. Ha arra kény-
szerítik őket, hogy takarékosságra hivatkozva be-
zárják a falu iskoláját, ellenállnak, és megmentik 
az intézményt. Ha pénzt kínálnak a helybelieknek, 
hogy felszámolják családi gazdaságaikat, szociá-
lis szövetkezetet alapítanak, piacot építenek, hogy 
munkához, megélhetéshez és egészséges élelmi-
szerhez jussanak. És tovább dolgoznak akkor is, ha 
a többi önkormányzathoz hasonlóan forráshiányos 
településként költségvetési kiegészítéshez fordul-
nak az illetékes minisztériumhoz, ám azt a tárca 
rendre elutasítja.

A túristvándiak büszke emberek, falujuk első 
írásos említése az Árpád-korból, 1181-ből szárma-
zik. A település az Istvándi nevet egykori birtoko-
sáról, a Kölcsey nemzetség egyik tagjáról kapta.

A polgármesteri hivatal előtt egy napszítta öreg 
tűzoltóautó áll. Lakatosné Sira Magdolna elmoso-
lyodik, mintha kitalálná a kérdést. Nem, Túrist-
vándiban nem tűzoltás folyik… A puritán polgár-
mesteri iroda szekrényei szinte roskadoznak az 
oklevelektől, kupáktól, elismerésektől. A falon egy 
spanyolországi emlékmű fotója, amely ugyancsak 
a dicső múltnak állít emléket: arról tanúskodik, 
hogy az aragóniai uralkodó I. Jakab az Árpád-ház-
ból választott magának hitvest II. András lánya, 
Jolánta személyében. A fénykép mellett térkép 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, amelyen apró 
pont jelöli Túristvándit. Szatmári tájegységében, a 
Tiszaháton – amelyet a Túr 16 kilométeren 99 ka-
nyarral ölel át – terül el az alig több mint hétszáz 
lelkes falu.

A polgármester – Magdika, ahogyan a hely-
beliek hívják – csendesen beszél az eddig elért és 
cseppet sem szerény eredményekről. Jelenleg ki-
lencven embert foglalkoztat az önkormányzat. „Az 
óvodánál és a három település gyermekeit fogadó 
iskolában is tudunk munkát adni, a szociális szö-
vetkezet is és az önkormányzat kht.-ja is megél-
hetést biztosít, utóbbi csökkent munkaképességű 
embereknek” – összegez a polgármester. A telepü-
lésnek van egy öthektáros földje, amelyen uborkát 
termelhetnek azok a családok, ahol az egyik szülő 
munkanélküli. A falu biztosítja a palántát, és elvé-
gezik a szakértelmet igénylő öntözési és növény-
védelmi feladatokat. A többi munka, az értékesí-
tett termény árának hatvan százalékáért cserébe, a 
helybeliekre vár. A jövő évben újabb nagy dobásra 
készül a falu. Piacot nyitnak.
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Évezredes hagyománya van a térségben a me-
zőgazdasági kultúrának, ennek ellenére az alap-
vető élelmiszereket is multinacionális üzletekben 
vásárolják az emberek – mondja a polgármester. 
„A piac nyitásával át akarjuk formálni a vásárlói 
szokásokat. A helybelieket a falubeliek által elő-
állított termékek vásárlására szeretnénk rábírni, 
úgy, hogy annak árszabása megfelel a nagykeres-
kedelmi szintnek, viszont nem terheljük a fogyasz-
tókra a kereskedelmi haszonkulcsot. A folyamat 
kiépítésével évente akár százötvenmillió forintot 
is helyben tarthatunk, mindezt úgy, hogy ehhez 
egyetlen forintnyi külső tőkét sem vonunk be” – 
mondja Sira Magdolna. Vannak családok, amelyek 
már belevágtak a baromfi - és sertéstartásba, má-
sok a település levestészta-ellátását biztosítják. Ster 
Zoltánné tíz különböző lekvárt főz. Mint mondja, 
családi vállalkozásban vendégeket fogadnak, akik 
megkóstolhatják a rézüstben készített lekvárokat, a 
kemencében sült lángost és az ízes buktát.

A falusi turizmus szerepét jelzi, hogy Túristván-
di az egész Észak-Alföld régióban – Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében – a tizennegyedik helyen áll hétezer 
vendégéjszakával. A fő látványosság az ipartör-
téneti ritkaságnak számító működőképes vízima-
lom, az augusztus 20. táján rendezett halászléfőző 
verseny, valamint a május idusára szervezett mol-
nártalálkozó. Az ötlet a polgármester fejéből pat-
tant ki, levelet írt a magyar konzulátusoknak, és 
ezen keresztül teremtett kapcsolatot a kicsiny sza-
bolcsi falu olyan településekkel Németországtól, 
Spanyolországig, ahol malom üzemel. Évek óta 
visszatérő vendég egy katalán molnár, azon dol-
gozik, hogyan lehetne üzemeltetni a malmot az év 
valamennyi napján. Ha megvalósulnak a tervek, 
helyben őrlik majd a búzát, amelyet a falu gazdái 
termelnek. A búza, amelyet a népnyelv életnek ne-
vez, szó szerint is új életet hoz a túristvándiaknak.

A romaintegráció élő példája
Példaértékű Túristvándiban a cigány–magyar 
együttélés, amelynek alapja az iskola. Hiába nehe-
zedett hatalmas gazdasági nyomás az önkormány-
zatra, hogy bezárja, a település vezetői ellenálltak. 
Ismerték azoknak a falvaknak a sanyarú jövőjét, 
amelyek lakatot tettek oktatási intézményük aj-
tajára. A jogszabályi lehetőségeket kihasználva 
kisebbségi oktatásra specializálódott az iskola, 
amely lehetővé teszi a törvényben előírt minimális 
osztálylétszámoknál kisebb tanulócsoportok indí-
tását. Túristvándiban – a megyében egyedülállóan 
– cigány népismeretet és választható nyelvként lo-

várit oktat egy nem roma pedagógus. Ezért ma is 
nyolcosztályos iskolája van a településnek. A falu 
minden évben vetélkedőt szervez a cigány kultú-
ráról, amelyen a település vezetője is megméretteti 
magát. Az igazi sikert az jelzi, hogy az iskolából 
kikerülő roma fi atalok érettségit vagy szakmunkás 
bizonyítványt szereznek.

Ipartörténeti ritkaság
A túristvándi vízimalmot 1752-ben építtette a Köl-
csey-Kende család, ekkor oszlopokon és cölöpökön 
állt az épület. Közép-Európában egyedülálló a há-
romkerekű, alulcsapott vízimalom, ami azt jelenti, 
hogy a víz sodrása alulról nyomja meg a lapátkere-
keket. Hatékonyságban is egyedülálló, míg a felül-
csapott dunántúli vízimalmok óránként legfeljebb 
hetven kiló lisztet tudnak előállítani, addig a túrist-
vándi mintegy kétszáz kilót. A falu büszkeségét 
1899-ben újíttatta fel báró Kende Zsigmond, majd 
1904-ben két darab huszonkét colos hengerszéket 
is beszereltetett. Az utolsó Kende báró 1945-ben 
kénytelen volt elhagyni Túristvándit, ezután hét 
éven keresztül 1952-ig, tehát megépülése után pon-
tosan kétszáz évig működött a malom. Ezekben az 
időkben a báró molnárjai használták az épületet, 
amelynek állapota fokozatosan romlott, a molná-
roknak pedig sem pénzük, sem anyagi lehetőségük 
nem volt a renováláshoz. Tíz év után végül 1962 
és 1965 között az Országos Műemlékvédelmi Fel-
ügyelőség elvégezte a szükséges felújításokat, az-
óta a malom múzeumként működik, s jelenleg is 
látogatható.

Balczó Mátyás – Sándor Csilla

„Véletlenül” lett polgármester8

„Véletlenül lettem polgármester” – mondja Laka-
tosné Sira Magdolna, aki Túristvándi vezetőjeként 
semmit sem bíz a véletlenre. Célja, hogy a települé-
se a térség turisztikai, kulturális központja legyen.

Túristvándi polgármestere öt fi úgyermek édes-
anyja. A megyei önkormányzat tagja. Mindegyik 
külön-külön is komoly feladat. Ő egyiket sem ha-
nyagolja. A Fidesz politikusa arról is beszél, mi-
lyen ma az élet és milyen a jövőkép a kis szatmári 
településen. Már több mint egy évtizede vezeti a 
túristvándi önkormányzatot.

– 1996 óta vagyok polgármester. Igazából vé-
letlenül lettem az. Állóvíz volt Túristvándi helyi 
közélete, és én úgy gondoltam, hogy sokkal jobban 
tudnám ezt csinálni. Indultam az időközi választá-

8  Index Kelet interjú, 2008. 05. 26.
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son, és két szavazattal nyertem. Innentől kezdve az 
elsőszámú követelményem az volt, hogy magam-
nak feleljek meg, azoknak az elvárásoknak, amiket 
a választás előtt én is támasztottam a polgármes-
terrel szemben. Így ezen keresztül a helyi embe-
reknek is megfeleljek. Ami konkrétan egy párthoz 
vitt, az a Fidesz politikája volt. Az értékrendjükben 
ugyanolyan fontos egy kistelepülési polgár, mint 
egy nagyvárosi. Azt hirdetik, hogy meg kell adni 
ugyanazokat a lehetőségeket mindenkinek, bár-
hol is éljen az ember ebben az országban. Először 
a párt szimpatizánsa voltam, ennek kezdete az Or-
bán-kormány idejére tehető. Legutóbb már a párt 
hivatalos jelöltjeként indultam a választáson.

– Mit csinált, mielőtt polgármester lett?
– Öt fi úgyermekem van, 1996 előtt tizenhárom 

éven át voltam főállású édesanya. Abban az idő-
szakban érett bennem az elhatározás, hogy ez 
engem nem elégít ki teljesen. Nekivágtam, hogy 
megszerezzem a mérlegképes könyvelői képesí-
tést. Már polgármester voltam, amikor megkaptam 
az oklevelet. A polgármesteri tisztség ellátásához 
megszereztem az államigazgatási diplomát. Hogy 
a településfejlesztésben is jártasabb legyek, elvé-
geztem egy településfejlesztési szakot a Sorbonne 
Egyetem kihelyezett képzésének keretében. Az 
oktatást a Nyugat-magyarországi Egyetem koordi-
nálta, a képzéseket a fővárosban tartották. Így let-
tem településmenedzsment és városgazdálkodási 
szakértő.

– Polgármesterként a legváratlanabb dolgokba 
kezdett bele. Például az „Isten háta mögötti” szat-
mári kistelepülésen az országban elsők közt alakí-
tott ki teleházat. Ötgyermekes anyaként mi volt az 
a késztetés, ami a falu élete felé irányította?

– Elsősorban az, hogy mint túristvándi polgár a 
gyermekeimmel, a családommal jobban élhessünk 
ebben a faluban. Ne kelljen elmennünk innen. Ek-
kor értettem meg igazán az édesapámat. Ő mindig 
szeretett volna minket a faluban tartani, a maga kö-
zelében. Gyerekként még lázadoztam ellene. Saj-
nos vagy hál’ istennek édesanyaként ugyanolyan 
vagyok, mint édesapám. Azt szeretném, ha a gyer-
mekeim, de az egész falu a közelemben maradna, 
és nem menne el, nem hagyná el senki a települést. 
Ha van valami eredménye az elmúlt évek munká-
jának, akkor elsősorban az, hogy kilenc százalékkal 
nőtt a falu lakossága. Most hétszázhetvenöten él-
nek a községben.

– A szabolcsi, szatmári, beregi kisfalvakra, de 
más magyarországi kistelepülésekre is a népes-
ségfogyás a jellemző, ha csak nem adódik valami 
különleges külső ok a növekedésre. Nyugodtan 

állíthatjuk, hogy a népességszám-növekedéssel a 
környező kisfalvak közt csúcstartók.

– A településfejlesztést csak a helyi közösség 
fejlesztésével együtt lehet megvalósítani. Építhet-
nénk mi akármilyen infrastruktúrát, ha nincs, aki 
használja azt. Alkalmassá kell tenni a közösséget 
arra, hogy elinduljon a gazdasági fejlődés a telepü-
lésen. Ezek húzzák majd magukkal az infrastruk-
turális fejlesztéseket.

– Mi volt ennek a sora Túristvándiban?
– Azzal kezdtük, hogy leültünk a képviselő-tes-

tülettel, és kerestük a lehetőséget a helyi gazdaság 
fellendítésére. Az adottságok miatt – a messze föl-
dön híres, több százéves vízimalom, a Túr folyó, a 
szatmári táj – elsőként adódott a lehetőség: próbál-
juk a falu lakóinak hasznára fordítani a turizmust. 
A turisztikai látványosságok ellenére nem volt 
egyetlen vendégéjszaka sem a faluban. Kerestük, 
mi lehet ennek az oka? Elindultunk, hogy változ-
tassunk rajta. Képzéseket hirdettünk meg a lakos-
ság körében, és személyesen is segítettünk az arra 
vállalkozóknak, hogy pályázatot készítsenek falusi 
vendégház kialakítására. Mára már kettőszáz ven-
dégággyal és hatezer vendégéjszakával büszkél-
kedhetünk. A látogatók kilencvenöt százaléka ma-
gyar, hazai vendég, a többiek külföldiek, legtöbben 
Németországból jönnek. Tizenöt család a települé-
sünkön ebből szerez kiegészítő jövedelmet. Hiszek 
benne, hogy ez sok másfajta szolgáltatással bővít-
hető, és nem itt van még a vége, több ember is be-
vonható foglalkoztatottként ebbe az ágazatba.

– Hogyan fejleszthető tovább a turizmus?
– Nagyon fontos, hogy programokat kínáljunk 

az idelátogatóknak. A vízimalom és egyéb helyi 
látványosságok egy háromórás programot adnak, 
a környékbeli látnivalók három-négy napot köt-
hetnek le. Így mást is kell szolgáltassunk, ha azt 
akarjuk, hogy tovább maradjanak itt a vendégek. 
Például kulturális programokkal lehet itt tarta-
ni a vendégeket. Ezért akarunk kialakítani egy 
szabadtéri színpadot. Ezt még nem sikerült meg-
valósítani, de nem mondunk le róla. Külső gazda-
ságfejlesztési forrásokra kistelepülésként nem szá-
míthatunk. Nekünk magunknak kell megtalálni 
a lehetőségeket, és élnünk kell velük. A növekvő 
vendéglétszám, az, hogy a telkek a faluban három-
szor annyit érnek, mint a környező településeken, 
már jelzi, hogy jó úton haladunk. A falu lakói és az 
ideérkező vendégek is fogyasztanak. Élelmiszert, 
ajándéktárgyakat vásárolnak. El kell érni, hogy 
ezt a fogyasztást minél nagyobb arányban hely-
ben termelt árukból biztosítsuk. Ez egy százmilliós 
nagyságrendű tétel lehet a falu gazdaságában. Ter-
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vezzük, hogy létrehozzuk a helyi piacot. Egy mo-
dellértékű kísérletet akarunk megvalósítani.

– A múlt emlékei mellett a legmodernebb tech-
nikát is a falu gazdaságának szolgálatába állították.

– Igen. Megválasztásom után pályázatok se-
gítségével 1999-ben megvalósítottuk a Teleházat. 
Azért hoztuk létre ezt a fejlesztési központot, 
hogy a lakosainknak mindenfajta segítséget meg-
adhassunk a gazdálkodásukhoz, ami az inter-
neten keresztül elérhető. Itt segítséget kapnak a 
vállalkozók, a magánszemélyek a pályázáshoz, 
pályázatíráshoz, megszerezhetik a fontos infor-
mációkat, a könyvelésben, adóbevallásban is kap-
nak támogatást. A Teleház további fejlesztések, 
képzések központja lett. Mára már egy kht.-vá 
nőtte ki magát. Örömmel mondhatom, hogy má-
jus 15-től ez a kht. harminchárom megváltozott 
munkaképességű embernek ad munkát. Helyből 
és a környező falvakból érkeznek a dolgozók, és 
ajándéktárgyakat készítenek, amiket a turisták-
nak kínálunk eladásra. A kht. működését négy 
főállású munkatárs irányítja. Három-négy mun-
katárs rendszeresen dolgozik még a Teleházban, 
ők segítenek hozzájutni az információkhoz, őket 
általában közhasznú munkában foglalkoztatjuk. 
További közel harminc fő dolgozik közhasznú 
munkában augusztus 31-ig. Huszonöt fő köz-
munkát végezhet. Az önkormányzati hivatal al-
kalmazottaival és az iskola dolgozóival együtt ez 
már százas nagyságrendű munkahely, ami egy 
kistelepülésen elég jó arány.

– Öt fi a van, mikor polgármester lett, még kicsik 
voltak. Hogyan tudta ezt a két hivatást, az anyasá-
got és a polgármesterséget összeegyeztetni?

– Minden politikusnak szüksége van arra, hogy 
a családja segítse, nekem is nagyon sokat segíte-
nek. Néha megfogalmazódik bennem a kérdés, 
hogy megéri-e a sok közösségi munka azt az árat, 
hogy a gyermekeimmel sokkal kevesebbet vagyok. 
Azt gondolom, hogy így vagyok egész és teljes, így 
érzem jól magam, és így ők is többet kapnak tőlem. 
A legnagyobb fi am már huszonhat éves, ő határ-
őr, illetve újabban rendőr ő is. A sorban következő 
fi am 22 éves, és háztartásigép-szerelő. A három ki-
sebb fi ú még tanul, s még mindannyian egy háztar-
tásban élünk. A férjemnek is váltani kellett, ő fuva-
rozó vállalkozó volt, de hogy többet legyen otthon, 
feladta a vállalkozását. Továbbra is a szakmájában, 
gépkocsivezetőként dolgozik.

– Nemcsak makacs, de hagyománytisztelő em-
berek is a szatmáriak. Nem volt nehéz dolga nő-
ként és polgármesterként egyszerre elfogadtatni 
magát a faluban?

– Nem, Túristvándiban ez nem jelentett nekem 
problémát. Annál inkább éreztem ezt a nehézséget 
a falun kívül, a politikai, gazdasági, polgármesteri 
környezetben.

– Mi van még a tarsolyában? Mi az, ami nagyon 
fontos lenne a falujának?

– Eddigi tapasztalataim alapján abban hiszek, 
hogy mi helyiek, itt élők kellünk elsősorban a vál-
tozáshoz. Elég makacsnak tartom magam. A kép-
viselő-testület tagjai, a falu lakói, a szatmári em-
berek is eléggé makacsok, hogy meg is valósítsuk 
a céljainkat és megszerezzük a forrásokat a fej-
lesztésekhez. Nem szoktuk feladni az álmainkat. 
A polgármesteri szoba falán van egy felirat, ami a 
célunkat összefoglalja: „Túristvándi lesz a térség 
kulturális és turisztikai központja”. Ebből nem en-
gedünk, ezért mindent megteszünk. Most egyéb-
ként egy új óvodát akarunk építeni.

– Visszatérve egy korábbi kijelentésére, valóban 
megéri az „árát” a sok közéleti munka?

– Évente kétszer, anyák napján és karácsony-
kor közös falusi ünnepséget szervezünk, saját mű-
sorral, sok meglepetéssel és szeretettel szolgálunk 
egymásnak. Jöjjenek el akkor, és meglátják, hogy 
megéri!

Lakatosné Sira Magdolna

A közcélú foglalkoztatás jelentősége és hatása Túrist-
vándi életében9

Túristvándi község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
keleti szegletében, a Szatmári síkságon, az Erdő-
háton helyezkedik el. A település az Észak-Alföld 
perifériáján található, kedvezőtlen közlekedési 
adottságokkal rendelkezik. Gazdasági helyzetét 
jelentős mértékben befolyásolja mérete és földraj-
zi elhelyezkedése. A megye legkeletibb területén 
fekszik, az ukrán határtól 20, a román határtól 45 
km-re; a megyeszékhelytől való távolsága 90 km. 
Túristvándi a gazdasági-társadalmi szempontból 
elmaradott és a tartós munkanélküliséggel sújtott 
települések közé tartozik.

A településen a földreform növelte a törpe bir-
tokosok számát, a termelőeszközök fejlődése lelas-
sult, és mint a térség más településein, itt is arra 

9  E tanulmány mellett ajánljuk továbbá Túristvándi 
polgármesterétől, a Szabadművelődés honlapon, amely 
A közösségi művelődés honlapja a civil szervezeteknek 
ajánlva, a Megyejárás, a Cselekvő közösségek 
találkozói-n belül Lakatosné Sira Magdolna A közösségi 
művelődés település-szintű támogatása Túristvándiban 
című tanulmányt, benne Túristvándi község gazdasági 
programjával, 2007-2013.
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kényszerültek az emberek, hogy máshová költöz-
zenek. A szerkezetváltás elmaradása a trianoni 
országhatár meghúzásával tragikus hatásúvá vált, 
mivel megszakadtak a korábbi biztos mezőgazda-
sági piacot jelentő kapcsolataink Kárpátaljával, Er-
déllyel, és a hagyományos ágazat népességeltartó 
ereje tovább csökkent. Az 1989-es átalakulással 
egyidejűleg megszűnt a termelőszövetkezet, az ál-
lami gazdaság, ami a lakosság nagy részének bizto-
sított munkát. Megszűntek a kisüzemek, romlottak 
a gazdasági mutatók. E kedvezőtlen folyamatok a 
nagymértékű leszakadást, a vidék emberének befe-
lé fordulását, elszigetelődését vonták maguk után. 
Fehérgyarmat város közelsége csak néhány em-
bernek jelent állandó munkát, biztos megélhetést, 
mert a közlekedési költségek csökkentése érdeké-
ben a munkáltatók a közelebb fekvő településekről 
keresnek munkavállalókat.

A település lakossága elsősorban mezőgazda-
ságból él. Kevés az egyéni vállalkozó. A község 
lakosainak 20%-a a cigány etnikai kisebbséghez 
tartozik. Kevés kivétellel igyekeznek beilleszkedni 
a település életébe, új házakat építenek, gondos-
kodnak gyermekeik iskoláztatásáról. A szociális és 
kulturális hátrányból adódóan azonban gyerme-
keik általában tanulási nehézséggel küszködnek.

A mára kialakult helyzet az egyébként is kie-
melkedően magas munkanélküliségi rátával ren-
delkező településeket, így községünket is negatí-
van érinti, növelve hátrányos helyzetét. Ez ellen 
meg kell tenni minden szükséges és lehetséges in-
tézkedést: az önkormányzatnak a közfoglalkozta-
tást minden arra jogosultnak biztosítania kell.

A település önkormányzatának nyilvántartása szerint 
2009. január 1-én rendszeres szociális ellátásban része-
sülők száma:
Rendelkezésre állási támogatás: 9 fő
Aktívkorúak rendszeres szociális segélye 78 fő
Rendszeres szociális segély 2 fő
Összesen 89 fő

Túristvándiban a lakosság korösszetételéről el-
mondható, hogy a térségi átlag fölötti a 18 éven 
aluliak aránya, és magas a 60-an éven felüliek ará-
nya is, így a településen egy eltartóra 2–3 eltartott 
jut. A munkaképes korúak körében 2% a felsőfokú 
végzettségűek aránya, 37% csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik; az érettségizettek ará-
nya 19%, szakképzettséggel a munkaképes lakos-
ság 42%-a rendelkezik. A foglalkoztatottsági struk-
túra tehát kedvezőtlen, magas az inaktívak és az 
eltartottak aránya.

Túristvándi az elmúlt években is azok közé a te-
lepülések közé tartozott, akik felismerték azt, hogy 
milyen nagy jelentősége van a település feladatai-
nak ellátásában a közcélú foglalkoztatásnak. An-
nak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a község, 
azoknak a feladatoknak, amelyeket a többször mó-
dosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény meghatároz, szükséges a helyi erő-
források igénybevétele, így az egyik legnagyobb 
erőforrás, ami rendelkezésére áll, a település mun-
kára képes lakossága. Az, hogy a kötelező felada-
tok ellátásához alkalmazhatta a község a közcélú 
foglalkoztatásban résztvevőket, behatárolta a fel-
adat ellátásának lehetséges területeit. Mindenképp 
pozitív változás 2009. év második felétől, hogy 
bármely önkormányzati feladatellátáshoz lehetsé-
ges a közcélú foglalkoztatás, amely nem nyereség- 
orientált.

A településen a közfoglalkoztatási terv elké-
szítéséhez pontos felmérés készült. 124 fő bevo-
nása lehetséges a közcélú foglalkoztatásba. Ezek 
közül 119 fő regisztrált, míg 5 fő nem vette fel a 
kapcsolatot a munkaügyi központtal, így törölték 
a nyilvántartásból. Ezért Túristvándi települé-
sen nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a közcélú 
foglalkoztatás megszervezése. A települési ön-
kormányzat ezt nem felvállalhatja, hanem fel kell 
vállalnia!

Sajnos, a térség foglalkoztatottsági helyzete to-
vább romlott a nehezedő gazdasági helyzettel. 
A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő 
feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellá-
tását értjük, amelyről – jogszabály alapján – a helyi 
önkormányzat gondoskodik.

Településünk Közfoglalkoztatási tervében azok a 
feladatok kerültek célterületként meghatározásra 
a közcélú foglalkoztatáshoz, amelyeket az önkor-
mányzati törvény előír számunkra.

Önkormányzatunk saját tulajdonban 2,9 km, 
közút tulajdonában 5,7 km, összesen: 8,6 km úttal, 
5,7 km járdával és 8 032 m² csapadék-vízelvezető 
árokkal, 32 800 m² közterülettel, amelyből 8 046 m² 
műemléki környezet, 3 509 m² köztemetővel, 613 
m² sportpályával, 5 151 fm árokkal és 1 284 m² vi-
rágos területtel rendelkezik. Ezek fenntartása, kar-
bantartása folyamatos munkát igényel.

Sajátos feladatot jelent a településen átutazó 
vendégforgalom, is, amely megnöveli a település 
köztisztasági feladatait. Nagy hangsúlyt kívánunk 
fordítani a település virágosítására, parkosítására 
is, éppen a jelentős számú turista miatt. Ez szintén 
állandó feladatokat jelent (kaszálás, gyomirtás, lo-
csolás, kapálás, gereblyézés).
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A buszmegállók, járdák, intézményi épületek 
(iskola, óvoda, körjegyzőség, gondozási központ, 
orvosi rendelő, önkormányzati kht. épülete, az if-
júsági klub, teleház, sportpálya, vízimalom kör-
nyezete) karbantartása is jelentős munkalehetősé-
get biztosít.

A foglalkoztatottak által ellátott – tervben megnevezett 
– feladatok a következőek.
– Kommunális, környezetvédelmi tevékenységek:
A község közterületein parkgondozás, zöldterület- 
fenntartás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, 
fakivágás, faültetés, hó eltakarítás, síkosság-men-
tesítés, csapadék elvezetés, csatornatisztítás, árok-
ásás, ároktisztítás, áteresz tisztítása, árkok, átere-
szek betonozása, járdák, közutak karbantartása, 
járdák, építése, köztisztasági feladatok ellátása, 
szelektív hulladékgyűjtés, elhagyott hulladék el-
szállítása, buszmegállók takarítása;
– Egészségügyi és szociális tevékenységek:
A gondozási központ feladatai ellátásának elő-
segítése: házi betegápolás, idősgondozás, család-
segítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzési 
feladatok;
– Művelődési és közoktatási tevékenységek:
(Molnár Mátyás Általános Iskola, óvoda, műve-
lődési ház, ifjúsági klub, gondozási központ, ví-
zimalom, teleház, Túristvándi Felemelkedésért 
Információs és Szolgáltató Kht.): óvodai, iskolai, 
könyvtári, múzeumi kisegítő munkák, oktatási 
és nevelési kisegítő munkák, teleház üzemeltetési 
feladatok, rendezvényszervezés, ifjúsági munka, 
sport, szabadidős tevékenységek szervezése;
– Egyéb feladatok:
– intézményi őrzésvédelem: önkormányzati léte-
sítmények, őrzésének biztosítása;
– portaszolgálat: önkormányzati intézmények 
nappali forgalmának biztosítása;
– épület karbantartás: önkormányzati intézmé-
nyek és létesítmények belső, külső állagmegóvá-
si-karbantartási munkái;
– eszközkarbantartás: önkormányzati tulajdonban 
lévő eszközök állagmegóvási karbantartási mun-
kálatainak elvégzése;
– adminisztrációs kisegítő: önkormányzati fenn-
tartású intézmények, közhasznú gazdasági társa-
ság, irodahelyiségeiben betanítható feladatkört el-
látó adminisztratív alkalmazottak.

Az aktív korú ellátottakkal kapcsolatos feladatellátás he-
lyi megvalósítása
A szociális törvény felhatalmazása alapján Tú-
ristvándi Község Önkormányzatának Szociális 

Rendelete szabályozza az aktív korú munkanél-
küli lakosok (rendszeres szociális segélyezettek) 
együttműködési kötelezettségeit a családsegítővel, 
az önkormányzattal. A rendelkezésre állási támo-
gatásban részesülők esetében pedig a munkaügyi 
központtal kötelező az együttműködés.

Ezen túl nem írtunk elő kötelezettségeket, an-
nak érdekében, hogy minél egyszerűbben teljesít-
hetőek legyenek a feltételek ahhoz, hogy az ellátást 
igénybe vehessék az érintettek.

Olyan személyt, akinek nincs meg a 8 osztályos 
végzettsége, nem találtunk. A szakképzettséggel 
nem rendelkezők egy részét már sikerült képzési 
programba bevonni (kőműves képzésen vesznek 
részt).

A családsegítői feladatokat mikro-térségi tár-
sulásban működtetett Szociális Alapszolgáltatási 
Központunkon keresztül biztosítjuk, melyben Tú-
ristvándi látja el a gesztori feladatokat.

A közcélú foglalkoztatás tevékenység típusai és gyakor-
lata
A közfoglalkoztatási tervben megnevezett felada-
tok és a program megvalósításában tervezett mun-
kakörök a következőek:

Csoportvezető: 3 fő. Közvetlenül irányítják a 
programban résztvevőket, kiosztják a mindennapi 
feladatokat, szervezik és ellenőrzik a munkák meg-
valósítását, vezetik a munkalapokat. Beszámolnak 
a programvezetőknek. Közvetlenül felelősek az 
irányításuk alá tartozó csoport tevékenységeiért.

Ügyviteli alkalmazott: 2 fő. A program megvalósí-
tásához szükséges adminisztrációs feladatokat lát-
ják el. Jelenléti ívek vezetése, szabadság-nyilván-
tartás vezetése, a heti feladatok nyomon követése.

Raktáros: 1 fő. Folyamatosan vezeti a leltárt a 
munkaeszközökről, gondoskodik a munkakez-
déshez szükséges eszközökről, melyeket név-
re szólóan ad ki. A nagyobb értékű eszközöket a 
csoportvezetők vehetik fel, és minden eszközt a 
munkaidő végén leadnak a raktárosnak. Vezeti a 
készletet számon tartó anyag-felhasználási és selej-
tezési nyilvántartásokat.

Gépjárművezető: 2 fő. A rábízott járművel (MTZ 
kisbusz) történő munkavégzés a feladata, és az 
anyagmozgatás.

Szakmunkások: 26 fő. Szakipari munkák elvégzé-
se, szaktudást igénylő feladatok ellátása. (Kőmű-
ves, asztalos, szoftverüzemeltető, szociális gondo-
zó, szakács, vízvezeték-szerelő stb.)

Segédmunkások: 90 fő. A szakmunkások mellett 
ellátják a kiegészítő feladatokat, melyek nem igé-
nyelnek szaktudást.
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Túristvándi község az elmúlt években jelentős 
turisztikai forgalmat lebonyolító településsé vált. 
Ebből következik, hogy kiemelt fi gyelmet kell for-
dítania a falu vezetésének arra, hogy olyan kultu-
rált környezet fogadja az idelátogató vendégeket, 
amely tiszta, virágos, ápolt benyomást kelt annak 
érdekében, hogy szívesen jöjjön a vendég erre a te-
lepülésre. Így nagy létszámot foglalkoztattunk és 
foglalkoztatunk a zöldfelületek karbantartására, 
bővítésére. Szintén nagy fi gyelmet kell fordítani 
az önkormányzati utak, járdák árkok, vízelvezetők 
takarítására, mely egész évben folyamatos munkát 
jelent. Ami ezen a területen újszerű, hogy a köz-
területeken kihelyezésre kerülő növényeket ez év-
ben még csak részlegesen, de jövőre teljes körűen 
magunk állítjuk elő.

A gondozási központ feladatainak ellátásá-
ba gyakorlattal rendelkező (bár jelenleg még nem 
szakképzett) személyeket vontunk be, elsősorban 
a házi segítségnyújtásba, illetve az intézmények 
karbantartási-takarítási feladatainak ellátásába. 
Újabb személyek bevonását tervezzük diplomás 
munkanélküliek közül, akikkel olyan programok 
szervezését tervezzük, amelyekkel segíteni tudjuk 
a foglalkoztathatóságát az egyéneknek. A szociális 
tevékenységek közé tartozik a szociális konyhára 
történő termelés, amellyel javítjuk az étkeztetés 
minőségét (üvegházban termelt zöldségfélékkel, 
primőrökkel). A szociális földprogram működte-
téséhez szükséges bizonyos előkészítő munkák 
elvégzését is a közcélú foglalkoztatás keretében 
oldjuk meg.

A művelődési és közoktatási tevékenységek kise-
gítői feladatainak elvégzésére ugyancsak bevonásra 
kerülnek a közcélú foglalkoztatottak. A magasabb 
iskolai végzettségűek (középfokú végzettséggel, 
szakképzettséggel rendelkezők) ifjúsági, kulturális, 
szabadidős programok megszervezésében, lebo-
nyolításában vesznek részt. Önkormányzati újság 
szerkesztése, rendezvények megörökítése, informá-
ciónyújtás – mind végezhető közcélú feladatként.

Annak érdekében, hogy mindenki szívesen dol-
gozzon és az értékteremtő munka végzésében ér-
dekelt legyen, napi 8 órában foglalkoztatjuk a köz-
célú programban résztvevőket.

A közfoglalkoztatás hasznosulása az egyének, családok 
és a közösség életében
Túristvándiban a közcélú foglalkoztatás legna-
gyobb érdeme, hogy megbecsülést jelent az egyén-
nek, elfogadottságot a közösség részéről. A kö-
zösség számára a legnagyobb értéke az eddigi 
foglalkoztatási programoknak, hogy a munkanél-

küliek közül 13-an, akik önmaguk sorsának vál-
toztatására képesek voltak, hívták létre a szociális 
szövetkezetet.

A Szatmár Szociális Szövetkezet létrehozását 
az motiválta, hogy ebben a térségben igen kevés a 
munkahely, és emiatt a tartósan munkanélküliek, 
illetve álláskeresők elhatározták, hogy saját kezük-
be veszik sorsukat, és a rendelkezésre álló lehetősé-
get kihasználva próbálnak problémájukra legalább 
részbeni megoldást találni. A munkanélküliség 
egyik oka, hogy itt a dolgozni akaró és tudó em-
berek egy része – tőkehiány miatt – nem tud, nem 
képes vállalkozóvá válni. Másik részük pedig nem 
képes megfelelni a piacgazdaság kihívásainak, a 
tőke által támasztott teljesítményközpontú köve-
telményeknek. Fiataljaink elhelyezkedése nagyon 
nehéz a gyakorlat hiánya miatt. Kedvüket vesztik, 
és mielőtt megismerhetnék a munka világát, már 
olyan távol kerülnek tőle, hogy külső segítség nél-
kül teljesen esélytelenek a munkavállalásra.

Az alapító tagok elhatározták, hogy saját meg-
lévő képességeikre, készségeikre építve közösségi 
vállalkozási formában, a helyi igényekre épített szolgál-
tatásokkal javítanak elsősorban önmaguk, és ezen 
keresztül a többszörösen hátrányos helyzetű te-
lepülés munkanélküli lakosainak foglalkoztatási 
helyzetén. Céljuk, hogy feltételezett „versenyelő-
nyeinket” kihasználva jövedelmező üzleti tevé-
kenységet folytassanak a helyi fogyasztási szük-
ségletekre építő piac üzemeltetésével, és olyan 
tevékenységeket vezessenek be ebben a halmo-
zottan hátrányos helyzetű térségben, amire üzleti 
vállalkozási szinten nem reagál a piac. Szolgálta-
tásaink kialakítása során fi gyelembe vesszük azt, 
hogy a piac és a megrendelők igénye folyamatosan 
változik, és ennek igyekszünk megfelelni.

Ezért adódott az ötlet a helyi piac üzemeltetése 
mellett a háztartás-gazdálkodási szolgáltatások, a ren-
dezvényszervezés, és a faipari tevékenység bevezetésére. 
Az elindulást megelőzően felmérést végeztünk, 
melynek során megvizsgáltuk az ötlet életképes-
ségét, áttekintettük a makro-környezetet és felmér-
tük a piacot a konkurencia oldaláról. A felmérés 
eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy egy va-
lóban létező piaci rést fedeztünk fel, amelyre érde-
mes nyitni, hiszen ezek a szolgáltatások minimális 
kockázat mellett egy jól jövedelmezhető üzletet je-
lentenek.

A termékek felkínálására az önkormányzat ál-
tal ingyenesen használatunkba adott telephelyen 
kerül sor, amely becsléseink szerint olyan sikeres 
lesz, hogy további infrastruktúra és foglalkoztatott 
létszám bevonására is lehetőség lesz. Már igen je-
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lentős a lakosság részéről a háztartási szolgáltatá-
sok igénylése, a házak körüli kisebb szakipari tevé-
kenység elvégeztetése.

Véleményem szerint annak a társadalmi érté-
ke, hogy a gyermek látja a szülőt, a családtagokat 
munkába menni, és megtanulja, hogy a munka 
megbecsülést jelent, kifejezhetetlen értékű hosszú 
távon. Sajnos, két generáció nő fel lassan úgy, hogy 
a szülő, gyermek is munkanélküli státusszal kezd.

Túristvándiban működtetünk szociális föld-
programot is, az abban való részvétel pedig a he-
lyi közösséget formáló. Együtt végezve a munkát 
együttműködésre kényszerít, szolidaritásra, bizo-
nyos tevékenységekre a családtagok mindegyikét 

megtanítja. A közcélú munkavégzésnek a telepü-
lés egyéb rendszereivel való összehangolása tele-
pülésfejlesztési erővé is válhat.

Terveink szerint egy összehangolt működéssel 
kialakulhat a település „önfenntartó” képessége, 
amellyel elérhető, hogy helyben, a családok igé-
nyei és lehetőségei szerint kerüljenek megterme-
lésre a helyi fogyasztáshoz szükséges termékek.

A helyi közösségekre építő fejlesztésekhez a kö-
zösségnek önmagának is képesnek kell lennie arra, 
hogy befogadja az újat, és önmaga is fejlesztéseket 
generáljon. Ehhez egy eszköz a közcélú foglalkoz-
tatás, ha nem látszólagos, hanem értéket teremtő 
– még ha fi zikailag ez nem is mindig megfogható.



Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet, 
állandósult hagyományos betűszavával az EM-
KÉ-t, a magyar művelődés legnagyobb hatású 
önszerveződését, egyben ma is eleven és mintául 
szolgáló organizációját 125 éve alapították. Hatása, 
jelentősége túlmutat Erdély határain, a közép-eu-
rópai térség sugárzó példája.

A 19. század hatalmas átalakulása Magyar-
országot, Erdélyt a szomszédsággal együtt len-
dületes fejlődésnek indította, de egyes régiókat, 
társadalmi csoportokat mély válságba sodort. Er-
dély polgárai korán érzékelték a buktatókat. Még 
a falvak kis közösségei is azonnal olvasó köröket, 
művelődési fórumokat szerveztek, ám az abszolu-
tista államhatalom mindent betiltott. Erdély népét 
az is sújtotta, hogy a világpiac agrárár-dömpingje 
válságba sodorta a magas fennsíkok és a magas 
hegységek földműves gazdaságait. Ez a közép-
kori településhálózat összeomlásával fenyegetett. 
Népességvándorlást váltott ki, százezreknek kel-
lett a boldogulást külföldön keresni. Nagy térsé-
gekben morzsolódtak fel az egyházi szervezeteket 
és az iskolákat fenntartó közösségek. Tömegessé 
vált a szórványosodás. A magyar népesség jelen-
tős részének etnikus identitása is veszélybe került. 
Egyes körzetekben nőttön nőtt az asszimilációs 
veszteség.

Erdély gondolkodói, politikusai hosszas mér-
legelés után 1885. II. 12-én megalakították az Er-
délyrészi Magyar Közművelődési Egyesületet. Mintegy 
20 ezren csatlakoztak, jelentős anyagi áldozatokat 
is vállalva. Kún Kocsárd az algyógyi kastélyát és 
1800 holdját ajándékozta az Egyesületnek.

1 A Magyar Örökség Díj átadására – Kolozsvár, 2010. 
szeptember 18. – készült laudáció. 
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AZ ERDÉLYI MAGYAR 

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 
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Az EMKE keretszervezetként munkálkodott. 16 
megye és városok területi szerveződését integrálta, 
de szakági organizációknak is teret adott, amikor 
közművelődési, irodalmi és – korszerűségre tö-
rekedve – közgazdasági szakosztályt alapítottak. 
A székelység ügyeire is külön szervezeti egysé-
get alakítottak. Széles körben gyűjtést szervez-
tek, hogy anyagi alapot teremtsenek. A 20. század 
első éveiben a vagyon 3 millió K fölé emelkedett. 
A közművelődésre fordítható évi jövedelem a 100 
ezer K-t meghaladta. 1918-ig 268 iskolát, 77 óvo-
dát, 214 népkönyvtárat és 24 katonai könyvtárat 
alapítottak. Algyógyon az egykori államterület 
legnagyobb földműves szakiskoláját alakították 
ki. A Műegyetem erdélyi hallgatói számára Buda-
pesten internátust hoztak létre. 431 településen 12 
ezer felnőttet tanítottak betűvetésre. Mintegy 80 
irodalmi, történelmi, tudományos ismeretterjesztő 
könyvet jelentettek meg. Négy kiadásban, 19 ezer 
példányban látott napvilágot az EMKE-daloskönyv. 
Máig a legkiválóbb magyar turistakalauzt is az 
EMKE adta ki 1891-ben. Egyesületi támogatással 
alapították meg az erdélyi honismeret folyóiratát 
(1892–1917; 1930–1948), amely többek között nép-
rajzi szakcikkeknek is helyt adott. (Kiváló tudós 
szerkesztői közül csak az Örökség-díjas Szabó T. 
Attila akadémikust említem.)

1918 után megpróbáltatások sorozata bénította 
az egyesületet. Eredményes jogbiztosító küzdel-
met folytatva fenntartották a folytonosságot. A va-
gyoni kereteket megvédték.

1940 őszétől újra indult a nagyobb léptékű tevé-
kenység. Autóbusszal is látogatták a szórványvi-
dékeket. A háború ellenére is nagy erőfeszítéseket 
tettek a hagyományos tevékenység folytatására. 
1945 és 1948 között a szervezet lendületesen fel-
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újította munkáját, azonban a diktatúrát előkészítő 
párthatalom lehetetlenné tette a tevékenységét. 
Négy évtizedre tetszhalál bénította a becses szer-
vezetet.

1991-ben főnixként elevenedett meg az EMKE. 
Pillanatok alatt a romániai magyarság egyik leg-
elevenebb szervezetévé vált. A koraszerűséget és 
a tisztes hagyományt ötvözve hódította vissza a 
magyar társadalmat. A népfőiskolai mozgalomtól 
a műemlékvédelemig megújították a szakirányú 

tevékenységet, de a romániai magyar nyelvterü-
let területi, regionális szervezeteit is önálló egysé-
gekként megszervezték. A Bánságtól Moldváig a 
semmiből új és hiteles kulturális életet teremtettek. 
Kiadványaik nélkülözhetetlenek a mai magyar-
országi művelődésben. Feltámadásuk számunkra 
is erőt sugárzó példa. Egyszerre európai és hazai 
érték. A Magyar Örökség szerves, elhagyhatatlan 
része, amiből erőt kell merítenünk. Hálával, köszö-
nettel tartozunk érte!
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A DÖNTÉSHOZÁSBAN VALÓ 

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL 

JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE1
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I. Bevezetés
A modern demokráciák egyik legnagyobb prob-
lémája az állampolgárok elidegenedése a politikai 
folyamatoktól. Ebben a kontextusban, ahogy sok 
másban is, a civil társadalom fontos elemét képezi 
a demokratikus folyamatnak, alternatívát kínálva 
az állampolgároknak a politikai pártokkal és lob-
bikkal szemben, a nézetek széles körét közvetítve, 
és biztosítva az érdekek széleskörű reprezentáció-
ját a döntéshozási folyamatban.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 
2007. október 14-én kelt ajánlása szerint „a civil 
szervezetek alapjaiban járulnak hozzá a demok-
rácia fejlesztéséhez és az emberi jogok védel-
méhez, különösen a tájékoztatás, a tudatosság 
növelése, a közéletben való részvétel, valamint 
a hatóságok, közintézmények átláthatóságának, 
elszámoltathatóságának biztosítása terén végzett 
munkájukkal”.

Az Európa Tanács 2007 júniusában, Svédor-
szágban „Fórum a demokrácia jövőjéért” címmel 
szervezett konferenciát, melynek résztvevői fel-
kérték az Európa Tanács „Nemzetközi civil szer-
vezetek konferenciáját”, hogy az alakítsa ki a dön-
téshozásban való civil részvétel jó gyakorlatának 
alapelveit – olyan témákkal, mint a civil szerveze-
tek döntéshozásban való részvételéhez szükséges 
mechanizmusok vagy a civil társadalomnak a poli-
tikai irányelvek kialakításában való részvétele.

A Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája 
vállalta, hogy megszövegezi a „Döntéshozásban 
való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kó-

1  A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek 
Konferenciájának 2009. október 1-ei gyűlésén fogadták el 
és léptették életbe.

dexét” (röviden: a civil részvétel kódexe), amely 
a fokozott civil részvétel mellett szóló érveket, 
valamint annak keretrendszerét és eszközeit fog-
lalja rendszerbe. A dokumentumot egy páneuró-
pai konzultációs folyamat során készítették el és 
vitatták meg tapasztalt civil társadalmi képvise-
lők, majd ezt követően országos és nemzetközi 
civil szervezetek tesztelték és kommentálták azt. 
Ma már mind a civil aktivisták, mind a hatóságok 
képviselői alkalmazzák a kódexet napi munkájuk 
során.

Az Európa Tanács „Nemzetközi Civil Szerve-
zetek Konferenciája” egy felhasználóbarát, struk-
turált és pragmatikus eszközt hozott létre a dön-
téshozók és a szervezett civil társadalom, a civil 
szervezetek számára.

A civil részvétel kódexe a jó gyakorlatok szé-
les tárházát vonultatja fel. Nem kötelező jellegű, 
nem ír elő szabályokat, vagy más, a kivitelezésre 
vonatkozó kötelező mechanizmusokat. Ehelyett 
olyan útmutatást kínál a demokratikus folyamat-
ban résztvevő minden szereplő számára, amely a 
civil szervezetek és állami intézmények, hatóságok 
közti dialógus és együttműködés konkrét gyakor-
lati tapasztalataira épül. Az útmutatás végső célja, 
hogy elősegítse e szereplők interakcióját, és hogy 
előmozdítsa az állampolgárok képessé tételét és 
részvételét a demokratikus folyamatban, helyi, re-
gionális és országos szinten egyaránt.

A „Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciá-
ja” a munka során kikérte az Európa Tanács más 
intézményeinek tanácsát is, kérve, hogy maguk is 
járuljanak hozzá a folyamathoz. Mind az Európai 
Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszus, mind 
pedig az Európa Tanács Parlamentáris Gyűlése 
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üdvözölte az irányelveket. A kongresszus készen 
áll arra, hogy segítsen a dokumentum népszerű-
sítésében, és hogy munkája során alkalmazza azt, 
miközben a Parlamentáris Gyűlés az eszközök 
használatának fontosságát hangsúlyozza a folya-
matban.

Ennek a dokumentumnak lesznek – kell, hogy 
legyenek – politikai következményei, hiszen azt 
a jelenlegi trendet erősíti, hogy a helyi, regionális 
és országos hatóságok konzultálnak és együttmű-
ködnek a civil társadalommal, modern eszközöket 
honosítva meg a demokratikus kormányzásban, 
ugyanakkor elmélyítve az állampolgárok részvéte-
lét a közéletben.

II. Célok, célkitűzések
A civil részvétel kódexének alapvető célja, hogy 
hozzájáruljon egy ösztönző környezet kialakí-
tásához a civil szervezetek számára az Európa 
Tanács tagállamaiban és Fehér-Oroszországban. 
Teszi ezt azáltal, hogy európai szinten defi niál 
általános alapelveket, útmutatást, eszközöket és 
mechanizmusokat kínálva a politikai döntéshozá-
si folyamatban való civil részvételhez. A cél az, 
hogy a gyakorlati irányelvek helyi, regionális és 
országos szinten is megvalósuljanak, hiszen azok 
az európai civil szervezetek valós tapasztalataira 
épülnek, és azok hatóságokkal folytatott interak-
ciójának bevált gyakorlatát és érvényes módsze-
reit tükrözik.

A dokumentum további célja, hogy releváns és 
hatékony eszközzé váljon a civil szervezetek par-
lamenttel, kormányzattal és állami hatóságokkal 
folytatott dialógusában, a helyi szinttől a nemzet-
köziig. A cél egy olyan cselekvésorientált inter-
aktív eszköz létrehozása volt, amely mind a civil 
szervezetek, mind pedig a hatóságok számára 
hasznos. A gyakorlati irányelvek megvalósítását 
elősegítendő, a jövőben a civil részvétel kódexe 
esettanulmány-gyűjteménnyel és további gyakor-
lati eszközökkel fog kiegészülni.

A kódex célcsoportját egyfelől az országos civil 
szervezetek (beleértve az Európa Tanács tagálla-
mainak és Fehér-Oroszország regionális és helyi 
szervezeteit), valamint az európai és nemzetközi 
szintű szervezetek alkotják. A dokumentum má-
sik célcsoportja a különböző hatóságok, közintéz-
mények, tehát a helyi, regionális és nemzeti szintű 
parlamentek, kormányzatok, önkormányzatok és 
a közigazgatás. A célcsoport tehát valójában meg-
lehetősen széles, de a cél az volt, hogy az irányel-
vek bizonyos szegmenseit a közigazgatás minden 
szintjén alkalmazni lehessen.

III. A civil részvétel általános keretrendszere

III.1. A civil társadalom paraméterei
A civil szervezetek, a szervezett civil társadalom 
alapvető szinten járulnak hozzá a demokrácia és 
az emberi jogok fejlődéséhez és megvalósításához. 
Az Európa Tanács 2007 (14)-es ajánlásában a kö-
vetkezőképpen defi niálja a civil szervezeteket: „a 
civil szervezetek olyan, önkéntességen alapuló ön-
kormányzó testületek vagy szervezetek, amelye-
ket alapítóik vagy tagjaik non-profi t orientált cél-
kitűzéseik elérésére hoztak létre”. A civil részvétel 
gyakorlati irányelveinek viszonylatában a kifejezés 
a szervezett civil társadalomra utal, beleértve az 
önkéntes szervezeteket, non-profi t szervezeteket, 
egyesületeket, alapítványokat, karitatív szerveze-
teket, valamint földrajzi vagy érdekalapú közös-
ségi vagy lobbyszervezeteket. A civil szervezetek 
központi tevékenységei olyan értékekre fókuszál-
nak, mint a társadalmi igazságosság, emberi jogok, 
demokrácia és jogállam. Céljuk az emberek ügyei-
nek felkarolása és életminőségének javítása.

A civil szervezetek főszereplői a nyílt demok-
ratikus társadalomban való részvételnek, amely 
egyének sokaságának bekapcsolódásával valósul 
meg. Az a tény, hogy ezen egyének közül sokan 
választók is egyben, a civil társadalom képviseleti 
demokráciához fűződő kapcsolatának komple-
mentáris, egymást kiegészítő jellegét húzza alá.

A civil szervezetek tudásukkal és független 
szakértelmükkel érdemben járulhatnak hozzá a 
döntéshozás folyamatához. Ez a felismerés egy 
ideje arra ösztönzi a különböző szintű kormányza-
ti szerveket a helyi szinttől a regionális szinten át 
a nemzeti szintig, valamint a különböző nemzet-
közi intézményeket, hogy az irányelvek kialakítása 
és megvalósítása során építsenek a civil szerveze-
tek tapasztalataira és kompetenciáira. A civil szer-
vezetek ugyanis élvezik tagságuk és a szélesebb 
társadalom bizalmát, mikor hangot adnak aggo-
dalmaiknak, képviselik azok érdekeit és ügyeket 
vállalnak fel, tehát alapjaiban járulhatnak hozzá a 
politikai irányelvek kialakításának folyamatához.

A jelen dokumentum tehát azt körvonalazza, 
hogy a szervezett civil társadalom miként járulhat 
hozzá a demokratikus folyamathoz, ugyanakkor 
nem összpontosít az állampolgári részvétel kapcso-
lódó kérdéskörére, ti. az egyénekre. Jelen értelmezés-
ben az egyesületek és közösségi szervezetek ala-
kítása a független társadalmi szerveződés aktusa, 
amely nem kizárólag az egyéni cselekvés köré össz-
pontosul. Ebben az értelmezésben a szervezett cso-
portok azért jönnek létre, hogy tagjaik szükségleteit 
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enyhítsék és a szélesebb körű társadalom hasznára 
váljanak. Ily módon tehát a civil szervezetek a rész-
vétel kulcsfontosságú csatornájaként és az állam-
polgárok bevonásának eszközeként működnek.

III.2. Az állampolgári részvétel alapelvei
A konstruktív kapcsolat fenntartása érdekében 
a civil szervezeteknek és a hatóságok különböző 
szintjeinek egy sor általános alapelv szerint kell 
együttműködniük:
– Részvétel
A civil szervezetek összegyűjtik és kifejezésre jut-
tatják tagjaik, a különböző felhasználói csoportok 
és az érintett állampolgárok véleményét, nézeteit.

Ez a hozzájárulás alapvető értékeket hordoz a 
politikai döntéshozási folyamat szempontjából, fo-
kozva a döntéshozási kezdeményezés minőségét, 
megértését, és hosszú távú kivitelezhetőségét. Elő-
feltétele, hogy a részvételi folyamat nyílt és hozzá-
férhető legyen, és a részvétel általánosan elfoga-
dott paramétereire épüljön.
– Bizalom
Egy nyitott és demokratikus társadalom a külön-
böző szereplők és szektorok közötti őszinte inter-
akcióra épül. Mivel a civil szervezetek és az egyes 
hatóságok más és más szerepeket töltenek be, az 
emberi életminőség javításának közös célja csak 
abban az esetben valósítható meg kielégítő módon, 
ha az bizalmon alapszik – beleértve az átlátható-
ságot, egymás tiszteletben tartását és a kölcsönös 
megbízhatóságot.
– Elszámoltathatóság és átláthatóság
A köz érdekében való cselekvés nyitottságot, fele-
lősséget, egyértelműséget és elszámoltathatóságot 
kíván meg mind a civil szervezetek, mind pedig a 
hatóságok részéről – valamint átláthatóságot min-
den szinten.
– Függetlenség
A civil szervezeteket célkitűzéseik, döntéseik és 
tevékenységeik tekintetében szabad és önálló egy-
ségekként kell elismerni. Joguk van ahhoz, hogy 
függetlenül cselekedjenek, és joguk van olyan ál-
láspontokat képviselniük, amelyek különböznek 
azon hatóságok álláspontjától, akikkel máskülön-
ben együttműködhetnek.

III.3. A civil részvétel feltételei
Az egyesületi élet alapfeltételei jól dokumentál-
tak. Az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok 
Európai Egyezményének értelmében alapfeltétel a 
szólásszabadság (10. cikkely), az egyesülési és gyü-
lekezési jog (11. cikkely), valamint az Európai Em-
beri Jogi Bíróság vonatkozó rendelkezései.

Ahhoz, hogy a civil szervezetek diszkriminá-
ciómentesen bevonódhassanak a politikai dön-
téshozási folyamatba, egy ösztönző, képessé tevő 
környezetre van szükség. Az ösztönző környezet 
alapfeltétele a jogállam, az alapvető demokratikus 
alapelveknek való megfelelés, a politikai akarat, a 
kedvező törvényi háttér, az átlátható procedúrák, 
a fenntartható civil társadalom számára és érde-
kében eszközölt hosszú távú támogatások és erő-
források, valamint a párbeszéd és együttműködés 
közös terei. Ezek a feltételek lehetővé teszik, hogy 
egy olyan konstruktív kapcsolat jöjjön létre a civil 
szervezetek és a hatóságok, közintézmények kö-
zött, amely a kölcsönös bizalomra és a részvételi de-
mokrácia közös értelmezésére épül.

IV. Hogyan vegyünk részt?
A civil részvételi kódex alapvető célkitűzésének 
megfelelően, valamint azt biztosítandó, hogy az 
valóban releváns és alkalmazható legyen a civil 
szervezetek döntéshozásban való részvétele során, 
ebben a szekcióban a civil társadalom részvételé-
nek lehetséges módjait körvonalazzuk.

A folyamatnak két egymáshoz kapcsolódó di-
menziója van. A III.i. szekció a részvétel szintjeit 
mutatja be – az intenzitás sorrendjében a puszta 
információszolgáltatástól a konzultációig, a pár-
beszédig, majd végül a civil szervezetek és hatósá-
gok közötti partnerségig. A politikai döntéshozási 
folyamat fázisait a III.ii részben körvonalazzuk – 
hat olyan lépést, mely során a hatóságok eljutnak 
a napirend kialakításától az irányelvek megvaló-
sításán át azok követéséig, majd esetleges újrafo-
galmazásáig.

A III.iii szekció olyan eszközöket vonultat fel, 
amelyek a folyamat bármely fázisában használha-
tók, és átfogó támogatást nyújtanak a részvétel fo-
lyamata során.

Ezen alkotóelemek segítségével a IV. részben 
végül felvázoljuk az állampolgári részvétel mátri-
xát, amely vizuálisan mutatja be a folyamat elemei-
nek egymásrautaltságát, összefonódását.

IV.1. A részvétel különböző szintjei
A civil szervezetek részvétele a politikai döntés-
hozási folyamat különböző fázisaiban a részvétel 
intenzitásának függvényében változhat. A részvé-
telnek négy fokozata létezik – a legkevésbé inten-
zívtől a legintenzívebbig – amelyek a következők: 
információnyújtás, konzultáció, párbeszéd és part-
nerség. Ezeket a döntéshozási folyamat bármelyik 
fázisában alkalmazhatjuk, de a folyamat bizonyos 
pontjain sokszor különösen fontossá válhatnak.
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1. Információ
Az információhoz való hozzáférés az alapja min-
den további lépésnek a civil szervezetek politikai 
döntéshozási folyamatba való bevonása során. Ez 
a részvételnek egy relatíve alacsony szintje, amely 
legtöbbször abból áll, hogy a hatóságok egyolda-
lúan információt szolgáltatnak, és a civil szerveze-
tek részvételére vagy interakciójára nincs szükség, 
vagy nem várják el azt. Az információnyújtás a 
döntéshozási folyamat minden fázisában alapvető 
fontosságú.

2. Konzultáció
A hatóságok kikérik a civil szervezetek véleményét 
egy bizonyos témában vagy fejlesztési kérdésben. 
A konzultáció során a hatóságok leggyakrabban 
informálják a civil szervezeteket az aktuális irány-
elvi kezdeményezésekről, kikérve azok vélemé-
nyét, nézőpontját és visszajelzéseit. A hatóság kez-
deményez és jelöli meg a témát, nem pedig a civil 
szervezetek. A konzultáció alapvető fontosságú a 
döntéshozási folyamat minden fázisában, különö-
sen az irányelvek megszövegezése, megvalósítása, 
követése és újrafogalmazása során.

3. Párbeszéd
A párbeszédet bármelyik fél kezdeményezheti, és 
lehet általános vagy együttműködésen alapuló. 
Az általános párbeszéd kétirányú kommunikáció, 

amely a közös érdekekre és esetleges közös cél-
kitűzésre építve biztosítja a nézetek, vélemények 
rendszeres kommunikációját, egyeztetését. Ilyenek 
lehetnek a nyílt közösségi meghallgatások vagy a 
civil szervezetek és a hatóságok közötti, egyes té-
mákra specializált találkozók. A párbeszéd ezek-
ben az esetekben széles körű, és nem kapcsolódik 
explicit módon valamely aktuális döntéshozási fo-
lyamathoz.

Az együttműködésen alapuló párbeszéd vala-
mely specifi kus irányelv kialakításával kapcsolatos 
közös érdekekre épül. Ez a fajta párbeszéd általá-
ban valamilyen közös ajánlásban, törvénykezés-
ben csúcsosodik ki. Az együttműködésen alapu-
ló párbeszéd megalapozottabb, mint az általános 
párbeszéd, mivel általában a közös találkozások 
egész sorát fedi le (amelyek sokszor meglehetősen 
nagy számban és szabályos időközönként történ-
nek), miközben a résztvevők központi stratégiá-
kat alakítanak ki, illetve különböző kérdésekben 
egyeztetnek. A párbeszéd a politikai döntéshozási 
ciklus minden fázisában különösen értékes, de a 
napirend kialakítása, a megszövegezés és az újra-
szövegezés során alapvető fontossággal bír.

4. Partnerség
A partnerség a politikai döntéshozási folyamat 
minden fázisában a felelősség megosztását jelenti, 
az irányelvek kialakításától a megszövegezésen át 

Tájékoztatás

alacsony RÉSZVÉTEL SZINTJE magas

Konzultáció

Párbeszéd
– széles körű

– együttműködő Partnerség
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a döntésig és annak megvalósításáig. Ez a részvétel 
legmagasabb szintje.

Ezen a szinten a civil szervezetek és a hatósá-
gok szorosan együttműködnek, miközben bizto-
sítják, hogy a résztvevő civil szervezetek továbbra 
is függetlenek maradjanak, és a partnerségi hely-
zettől függetlenül kampányolhassanak, illetve ön-
állóan működhessenek. A partnerségi kapcsolat 
olyan tevékenységeket fedhet le, mint például egy 
adott feladatnak egy civil szervezethez való dele-
gálása (ilyen lehet például bizonyos szolgáltatások 
nyújtása) vagy részvételi fórumok, esetleg döntés-
hozó társtestületek kialakítása (pl. az erőforrások 
elosztására). A partnerség a politikai döntéshozási 
folyamat bármely szakaszában létrejöhet, de külö-
nösen fontos az irányelvek kialakítása és a megva-
lósítás során.

IV.2. A politikai döntéshozási folyamat fázisai
Az alábbi ábra a politikai döntéshozási folyamat 
hat fázisának ciklusát mutatja be (irányelvek kiala-
kítása, megszövegezése, döntéshozás, irányelvek 
megvalósítása, követése és újrafogalmazása). Min-
den fázis lehetőséget nyújt a civil szervezetek és 
hatóságok interakciójára.

1. Az irányelvek kialakítása
A politikai irányelveket a parlament vagy a kor-
mányzat határozza meg, de alakíthatják civil szer-
vezetek vagy azok szövetségei is, például úgy, 
hogy bizonyos témákkal, szükségletekkel, ügyek-
kel kapcsolatban kampányolnak, illetve lobby-
tevékenységet folytatnak. Az új döntéshozási 
kezdeményezések sokszor a civil szervezetek kam-
pányainak hatására jönnek létre. Ebben a fázisban 
a civil szervezetek megpróbálnak befolyást gya-
korolni a döntéshozókra valamilyen közös érdek 
mentén, ugyanakkor a politikai vitához is hozzá-
járulnak.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Érdekképviselet (advocacy): egy specifi kus fel-
használói csoportot érintő ügyek, vitás kérdések, 
szükségletek megfogalmazása; olyan nézőpont 
vagy közérdekű dolog bemutatása, amelyet még 
nem fednek le törvények vagy más hatályos intéz-
kedések, dokumentumok, illetve eszközök.
– Információnyújtás és tájékoztatás: a civil szer-
vezetek eredményeinek kommunikációja a ha-
tóságok felé, valamint a tagok, felhasználók és 
kulcsfontosságú szervezetek bevonása és képvise-

Újrafogalmazás

Követés

Megvalósítás

Döntéshozás

Megszövegezés

Irányelvek kialakítása
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lete – az állampolgárok elérésének csatornájaként 
funkcionálni; meghallgatni, reagálni, informálni.
– Szakértelem és tanácsadás: a specifi kus témák-
ban tudással bíró szakértők kulcsfontosságú szere-
pet töltenek be a politikai napirend és irányelvek 
kialakításában. Elemzéseikben, kutatásaikban je-
lenlegi és jövőbeli társadalmi szükségleteket azo-
nosítanak, illetve kulcsfontosságú perspektívákat 
mutatnak meg.
– Innováció: új megoldások, megközelítések kifej-
lesztése; annak demonstrálása, hogy mindez mi-
ként válhat a politikai napirend részévé.
– Szolgáltatások nyújtása: alternatív vagy még 
nem létező szolgáltatások nyújtása egy specifi kus 
felhasználói csoport számára.

A hatóságok, kormányzati intézmények kötelezettségei:
– Tájékoztatás: naprakész, pontos és időszerű in-
formációk nyújtása megfelelő formátumban min-
den érintett fél részére.
– Procedúrák: átlátható döntéshozási folyamat lét-
rehozása, valamint annak betartása. Egyértelmű, 
nyitott és hozzáférhető részvételi procedúrák ki-
alakítása.
– Erőforrások biztosítása: a civil társadalom aktív 
részvételének elősegítése – például pénzügyi vagy 
természetbeli támogatás, vagy adminisztratív szol-
gáltatások nyújtásával.
– Reagálókészség: annak biztosítása, hogy az érin-
tett hatóságok képviselői aktívan részt vegyenek a 
folyamatban – meghallgatni, reagálni, visszajelzést 
adni.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Egyszerű és nyitott hozzáférés a döntéshozási fo-
lyamatokkal, dokumentumokkal és döntéshozók-
kal kapcsolatos releváns, pontos és időszerű infor-
mációkhoz.
– Kutatás a vitás kérdések megértéséhez, a megol-
dások kialakításához.
– A civil szervezetek felvilágosító kampányai és 
lobbytevékenysége, pl. irányelvi dokumentumok, 
poszterek, szórólapok, weboldalak, sajtómegjele-
nések és nyilvános demonstrációk segítségével.
– A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hoz-
záférést biztosító, illetve a közösségi eseményekről 
hírt adó weboldal kialakítása.
Konzultáció:
– Petíciók írása, pl. webes eszközökkel (e-petíció, 
web-fórum stb.).
– Konzultáció online vagy egyéb technikákkal, a 
döntéshozók érdekeinek, javaslatainak feltárására.

Párbeszéd:
– Meghallgatások és társadalmi fórumok a külön-
böző csoportok, szervezetek érdekeinek, érdeklő-
dési területeinek azonosítására illetve interpretáci-
ójára, az érdekeltek bevonásával.
– Állampolgári fórumok és „jövőtanácsok” az ál-
lampolgárokkal és civil szervezetekkel folytatott 
párbeszéd elősegítésére.
– Kormányzati kapcsolattartó, aki lehetővé teszi a 
civil társadalom számára, hogy informálódjon az 
aktuális törvényi kezdeményezésekről.
Partnerség:
– Munkacsoport vagy bizottság, amely permanens 
vagy ad hoc szakértői csoportként jön létre, és a 
törvénykezési preferenciákkal kapcsolatban fogal-
maz meg ajánlásokat.

2. Az irányelvek megszövegezése
A hatóságok általában jól bevált procedúrákat al-
kalmaznak az irányelvek megszövegezése során. 
Ilyenkor a civil szervezeteket gyakran vonják be 
olyan területeken, mint a problémák azonosítása, 
megoldások ajánlása vagy javaslataik létjogosult-
ságának bizonyítása, például interjúkkal, vagy ku-
tatási tevékenységgel. A konzultáció lehetőségé-
nek biztosítása kulcsfontosságú ebben a fázisban, 
csakúgy, mint a párbeszéd különböző formái, me-
lyek által a leginkább érintettek is hozzájárulhat-
nak a folyamathoz.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Érdekképviselet: annak garantálása, hogy a meg-
fogalmazandó irányelvek összhangban álljanak az 
általuk érintettek szükségleteivel, érdekeivel.
– Információnyújtás, tájékoztatás: a civil szerve-
zetek tájékoztatják tagjaikat, a felhasználókat és a 
kulcsfontosságú állampolgári szervezeteket a meg-
szövegezés folyamatáról.
– Szakértelem, tanácsadás: elemzések, kutatási 
eredmények biztosítása a vizsgált témakörökben, 
illetve további prioritások megfogalmazása az 
irányelv-tervezethez.
– Innováció: megoldások felkínálása olyan új meg-
közelítések, gyakorlati megoldások és konkrét mo-
dellek felvázolásával, amelyek a specifi kus felhasz-
nálói csoportok számára hasznosak lehetnek.
– Szolgáltatások nyújtása: hozzájárulás az irányel-
vek megfogalmazásához azt biztosítandó, hogy a 
specifi kus felhasználói érdekeiket tiszteletben tart-
sák, és a szükséges feltételek rendelkezésre álljanak.
– Megfi gyelő, érdekvédő funkció: A megszöve-
gezés folyamatának fi gyelemmel kísérése azt biz-
tosítandó, hogy az érintettek érdekeit fi gyelembe 
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vegyék, valamint a folyamat részvétel alapú és át-
látható legyen.

A hatóságok kötelezettségei:
– Információnyújtás: időszerű és átfogó tájékozta-
tatás az aktuális konzultációkról.
– Procedúrák: olyan minimum konzultációs szten-
derdek kialakítása és betartása, mint az egyértelmű 
célkitűzések, a részvétel szabályai, időbeosztások, 
kapcsolattartók stb. Nyílt konzultációk szervezése, 
ahova a lehetséges érintetteket is meghívják.
– Erőforrások biztosítása: megfelelő időközönként 
és eszközökkel konzultációk biztosítása, a civil tár-
sadalom különböző szintjeinek részvételét elősegí-
tendő.
– Reagálókészség: A releváns hatósági képviselők 
részvételének biztosítása – meghallgatni, reagálni és 
visszajelezni a konzultáció során adott válaszokra.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Az irányelvi dokumentumokhoz való szabad 
hozzáférés, beleértve egy egységes információs 
pont kialakítását az irányelvek megszövegezésé-
hez, különböző formátumokban elérhető informá-
ciókkal, az állampolgárok elérését biztosítandó.
– A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hoz-
záférést nyújtó, illetve a közösségi eseményekről 
hírt adó weboldal kialakítása.
– Kampányok, lobbytevékenység, mely során az 
irányelvtervezetet állásfoglalásokkal, levelekkel, 
deklarációkkal alakítják.
– Webes tudósítások meghallgatásokról, találko-
zókról, vitákról, amelyek lehetővé teszik, hogy a fel-
használók valós időben kövessék az eseményeket.
– Kutatási tevékenység, amely hozzájárul az irány-
elv megszövegezésének folyamatához.
Konzultáció és párbeszéd:
– Meghallgatások és kérdések/válaszok az érintet-
tekkel a kényes pontok, vitás kérdések azonosítá-
sára, valamint javaslatok gyűjtésére, személyesen 
vagy online.
– Szakértői szemináriumok, találkozók: szakértők 
bevonása a specializált kutatási tevékenységbe, ta-
nulmányok készítése, amelyek a megszövegezés 
folyamán kerülnek felhasználásra.
– Az érintettek különböző csoportjaiból álló bizott-
ságok, tanácsadó testületek, amelyek részben vagy 
egészben a civil szektor képviselőiből állnak; ezek 
lehetnek állandó vagy eseti bizottságok is.
Partnerség:
– Az irányelvek közös megszövegezése: az új tör-
vénykezés megfogalmazásában való aktív részvétel.

3. Döntéshozás
A politikai döntéshozás formái a nemzeti kon-
textus és törvénykezés függvényében változnak. 
A közös jellemzők az egyes minisztériumok által 
létrehozott irányelvek, direktívák; a törvénykezés, 
pl. egy törvény elfogadása parlamenti szavazás 
útján; vagy népszavazás, amelyet aztán a megfe-
lelő törvénykezés követ. A törvénytervezeteket, 
javaslatokat nyitottá kell tenni a civil szervezetek 
irányában, hogy maguk is hozzájárulhassanak a 
megszövegezés folyamatához. A hatóságoknak 
mérlegelniük kell a különböző véleményeket, né-
zőpontokat, mielőtt a döntést meghozzák. Ebben a 
fázisban a konzultáció központi szerepet játszik a 
jól informált és megalapozott döntés szempontjá-
ból. Végső soron azonban a választás a hatóságok-
nál van, kivéve, ha a döntést népszavazással vagy 
valamely más hasonló közvetlen döntéshozási me-
chanizmussal hozzák meg.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Érdekképviselet: a döntéshozók befolyásolása a 
szavazást megelőzően.
– Információnyújtás, tájékoztatás: a tagság, fel-
használók és kulcsfontosságú állampolgári szer-
vezetek informálása a politikai döntésekről, illetve 
azok lehetséges hatásairól.
– Szakértelem, tanácsadás: részletes elemzések biz-
tosítása a döntéshozók informálása, befolyásolása 
érdekében.
– Megfi gyelő, érdekvédő funkció: a döntéshozási 
folyamat demokratikusságának, átláthatóságának 
és optimális hatékonyságának biztosítása.
A hatóságok kötelezettségei:
– Az információ megosztása: tájékoztatás a dön-
téshozási folyamatban aktuálisan megvitatandó 
irányelvekről.
– Procedúrák: ahol lehetséges, a közös döntéshozá-
si mechanizmusok működését segítő procedúrák 
biztosítása, alkalmazása.
– Erőforrások biztosítása: a civil társadalom aktív 
részvételének lehetővé tétele és támogatása a civil 
szervezeteknek a döntési fázisba való bevonásá-
val.
– Reagálókészség: meghallgatni, megfontolni és 
reagálni a civil társadalom hozzájárulására.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Kampányok, lobbytevékenység a döntéshozók 
befolyásolására, pl. szórólapok, weboldalak, sajtó-
megjelenések és nyilvános demonstrációk segítsé-
gével.
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Konzultáció és párbeszéd:
– Nyílt plenáris vagy bizottsági ülések, hogy a vita 
lehetősége biztosítva legyen a döntéshozási folya-
mat során.
Partnerség:
– Közös döntéshozás fórumokon, konszenzuskereső 
konferenciákon és más részvétel-alapú találkozó-
kon.
– A döntéshozáshoz való hozzájárulás, például 
költségvetés készítése a civil szervezetek bevoná-
sával.

4. Kivitelezés, megvalósítás
A civil szervezetek általában ebben a fázisban a 
legaktívabbak, például szolgáltatásokat szervez-
nek vagy projekteket valósítanak meg. A civil 
szervezeteknek az előző fázisok során végzett 
munkája sokszor nagyrészt az irányelvek meg-
valósításának befolyásolására irányul. Ez a fázis 
különösen fontos annak biztosítása szempontból, 
hogy valóban a kívánt eredményt érjük el. Az 
elvárásokkal és lehetőséggel kapcsolatos egyér-
telmű és átlátható tájékoztatás különösen fontos 
ebben a fázisban, csakúgy, mint az aktív partner-
ségek.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Információnyújtás, tájékoztatás: elsősorban az 
emberek tudatosságának fokozása, tájékoztatás, az 
adott irányelv lehetséges előnyeinek, hátrányainak 
és hatásának körvonalazása.
– Szolgáltatások nyújtása: egyetlen kulcsszereplő 
felelős az irányelvek megvalósításáért, gyakran ő a 
fő felelős a szolgáltatások nyújtásáért is.
– Megfi gyelő, érdekvédő funkció: annak felméré-
se és biztosítása, hogy az irányelv káros mellék-
hatások nélkül kerül kialakításra illetve megvaló-
sításra.
A hatóságok kötelezettségei:
– Az információ megosztása: a megvalósítási stra-
tégiákkal, tenderezési procedúrákkal és projektút-
mutatókkal kapcsolatos tájékoztatás.
– Procedúrák: jól megalapozott szabályok, elő-
írások követése az irányelvek megvalósítása so-
rán.
– Erőforrások biztosítása: a civil társadalom rész-
vételének lehetővé tétele a megvalósítási fázisban, 
pl. költségvetési támogatás, természetbeni hozzá-
járulás vagy adminisztratív szolgáltatások biztosí-
tásával.
– Reagálókészség: elérhetőnek lenni és reagálni az 
irányelvek megvalósításának körülményeiből fa-
kadó specifi kus szükségletekre.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Nyílt és szabad hozzáférés a projektekkel és a 
döntésekkel kapcsolatos állami szektorbeli doku-
mentumokhoz.
– A kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hoz-
záférést biztosító, illetve a közösségi eseményekről 
hírt adó weboldal kialakítása.
– E-mail értesítők, amelyek az aktuális projektek-
ről, pályázatokról adnak hírt.
– GYÍK (Gyakran Ismételt Kérdések), amelyeket 
online és más csatornákon tesznek elérhetővé kér-
dések/válaszok formájában, gyakorlati segítséget, 
útmutatást nyújtva.
– Nyilvánosan meghirdetett tenderezés, amely biz-
tosítja, hogy a szolgáltatások nyújtásának folyama-
ta nyílt és átlátható legyen.
Konzultáció:
– Rendezvények, konferenciák, fórumok és szemi-
náriumok, melyek során az adott irányelvek meg-
valósításának módját megtárgyalják a civil szerve-
zetekkel és a közösség tagjaival.
Párbeszéd:
– Kapacitásépítő szemináriumok a megvalósításhoz 
szükséges tudás, készségek fejlesztése érdekében.
– Képzések a civil szervezetek és hatóságok számá-
ra a megvalósítást érintő specifi kus témákban (pl. 
közbeszerzés, projektek, pályázás).
Partnerség:
– Stratégiai partnerség, mely során a civil szerve-
zetek és a hatóságok partnerséget hoznak létre az 
irányelvek megvalósítására; ennek intenzitása a ki-
sebb kísérleti partnerségektől a megvalósítás fele-
lősségének teljes megosztásáig terjedhet.

5. Követés
Ebben a szakaszban a civil szervezetek feladata, 
hogy kövessék, illetve felmérjék az adott irány-
elv megvalósításának eredményeit. Fontos, hogy 
ehhez hatékony és átlátható követőrendszer áll-
jon rendelkezésre, amely biztosítja, hogy az adott 
irányelv/program elérje eredeti célját.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Érdekképviselet: annak követése illetve megfogal-
mazása, hogy az adott irányelvi kezdeményezés el-
érte-e a kívánt haszonélvezőket, valamint meghoz-
ta-e a kívánt eredményt a társadalom számára.
– Szakértelem, tanácsadás: az irányelv hatásaival 
kapcsolatos bizonyítékok, kutatási eredmények gyűj-
tése (pl. kutatási intézményektől, agytrösztöktől).
– Szolgáltatások nyújtása: az adott szolgáltató 
program hatásainak követése annak minőségét, 
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fenntarthatóságát, hatékonyságát vizsgálandó; a 
való életből vett példák gyűjtése.
– Megfi gyelő, érdekvédő funkció: elsődleges fon-
tosságú szerepkör az adott irányelv hatásainak kö-
vetése során, ami biztosítja, hogy a kitűzött célok 
valóban megvalósuljanak.
A hatóságok kötelezettségei:
– Az információ megosztása: tájékoztatás az irány-
elv aktuális státuszáról.
– Reagáló készség: a civil szervezetek, civil társa-
dalom által felvetett specifi kus kérdések meghall-
gatása, az azokra való reagálás.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Nyílt és szabad hozzáférés az irányelv előmene-
telével kapcsolatos információkhoz
– Bizonyítékok gyűjtése: a projekt megvalósítá-
sával kapcsolatos gyakorlati példák, statisztikák 
gyűjtése.
– Értékelés: az adott irányelv és annak hatásainak 
értékelése konferenciák, jelentések útján.
– Független kutatások a legfontosabb tanulságok 
levonására.
Konzultáció:
– Visszajelzési mechanizmusok kialakítása az elő-
menetel felmérésére, pl. közvélemény-kutatások, 
webes felmérések vagy kérdőívek.
Párbeszéd:
– Munkacsoport vagy bizottság létrehozása az 
irányelvi kezdeményezést felügyelő és értékelő ci-
vil szervezetekből, amelyben mind a felhasználók, 
mind pedig a szolgáltatók képviseltetik magukat.
Partnerség:
– Munkacsoport vagy bizottság létrehozása a stra-
tégiai partnerségben résztvevő civil szervezetekből 
és hatóságokból az irányelvi kezdeményezések kö-
vetésére és értékelésére.

6. Újrafogalmazás, újraszövegezés
Az irányelv megvalósítása során szerzett tapaszta-
latok, valamint a társadalom alakuló szükségletei 
gyakran megkövetelik egy adott irányelv újrafo-
galmazását. Ehhez biztosítani kell az információ-
hoz való hozzáférést és a párbeszéd lehetőségét, 
mely során a különböző szükségleteket és lehetsé-
ges kezdeményezéseket azonosítani lehet. Ez az új-
bóli megfogalmazás lehetőséget ad a döntéshozás 
egy új ciklusának beindítására.

A civil szervezetek lehetséges cselekvési területei:
– Érdekképviselet: az adott irányelv megújításá-
ért folytatott lobbyzás az irányelv korlátainak és 

mellékhatásainak bemutatásával, azt biztosítandó, 
hogy az jobban összhangban álljon a felhasználók 
és állampolgárok érdekeivel.
– Szakértelem, tanácsadás: kutatások, elemzések 
készítése az adott irányelvi kezdeményezés hiá-
nyosságainak megállapítására, valamint az újrafo-
galmazás szükségességének alátámasztására.
– Innováció: új megközelítések kidolgozása az 
adott irányelvi kérdéskör kezelésére – ami az 
irányelv megújításának sarkalatos pontja lehet.
– Szolgáltatások nyújtása: az akadályok azonosítá-
sa, valamint bizonyítékok gyűjtése azon újonnan 
megjelenő szükségletek illusztrálására, amelyek az 
irányelv újrafogalmazását szükségessé teszik.
A hatóságok kötelezettségei:
– Az információ megosztása: tájékoztatás egy adott 
irányelv esetleges felülvizsgálatáról, valamint ar-
ról, hogy ők milyen változtatásokat eszközölnének.
– Procedúrák: egyértelmű, nyitott és hozzáférhető 
részvételi procedúrák kialakítása.
– Erőforrások biztosítása: a civil társadalom aktív 
részvételének támogatása.
– Reagálókészség: a civil szervezetek meghallga-
tása, hozzájárulásuk fi gyelembe vétele a cselekvés 
során.

Hasznos eszközök, mechanizmusok:
Információ:
– Az információhoz való nyílt és szabad hozzáfé-
rés a meglévő irányelvvel kapcsolatos értékelések, 
kutatási eredmények és más bizonyítékok bemu-
tatásával.
Konzultáció:
– Konferencia vagy találkozó a hatóság által terve-
zett további lépések megvitatására.
– Online konzultáció a civil társadalom nézeteinek 
összegyűjtésére az irányelvvel/projekttel kapcso-
latos további lépések megvitatásához.
Párbeszéd:
– Szemináriumok, tanácskozások szervezése az ér-
dekeltekkel egy adott irányelvi területtel kapcso-
latos új direkciók kialakítására (pl. „World café”, 
nyitott tér, és más ötletelési technikák).
Partnerség:
– Munkacsoport vagy bizottság, amelyben a civil 
szervezetek más érintettekkel és a hatóság képvise-
lőivel közösen alakítanak szakértői csoportot, vala-
mely átdolgozott irányelv ajánlását előkészítendő.

IV.iii Átfogó eszközök és mechanizmusok a civil rész-
vételhez
A civil részvétel kódexével kapcsolatos konzultáci-
ók során egy sor olyan eszköz illetve mechanizmus 
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gyűlt össze szerte Európából, amelyek a döntésho-
zási folyamat egésze során átfogó támogatást nyúj-
tanak az aktív részvételhez:
1. E-részvétel
Az e-eszközök hatalmas potenciállal rendelkeznek 
a demokratikus gyakorlat fejlesztése és a szervezett 
civil társadalom részvétele terén. Nagyban hozzá-
járulhatnak az intézmények átláthatóságának, el-
számoltathatóságának és reagáló készségének javí-
tásához, valamint az állampolgárok részvételének 
elősegítéséhez, képessé válásuk előmozdításához 
és a demokratikus folyamat hozzáférhetővé és be-
fogadóvá tételéhez. Ahhoz, hogy potenciáljukat 
teljes mértékben kihasználhassuk, az e-eszközöket 
a döntéshozási folyamat minden szereplőjének el 
kell sajátítania és alkalmaznia kell, beleértve a kü-
lönböző szinteken működő hatóságokat, közintéz-
ményeket, és a szervezett civil társadalmat is.
2. Kapacitásépítés a részvételhez
A helyi, regionális és országos civil szervezetek ka-
pacitásának, készségeinek fejlesztése lényegbevá-
góan fontos ahhoz, hogy az irányelvek, projektek 
kialakításába és a szolgáltatások nyújtásába aktí-
van bevonódhassanak. A kapacitásépítés fedhet 
továbbá olyan képzéseket, szemináriumokat, ame-
lyek segítenek a civil szervezeteknek és a hatósá-
goknak a civil részvétel terén való egymásrautalt-
ságának megértésében. Fedhet továbbá különböző 
csereprogramokat is, amelyek egymás valóságai-
nak értelmezését segítik elő.
3. A civil szervezetek és hatóságok együttműködésének 
struktúrái
A hatóságok és civil szervezetek együttműködésé-
nek elősegítésére számos ország állított fel koordi-
nációs testületeket. Ezek lehetnek kormányzati tes-
tületek (például civil kapcsolattartók alkalmazása 
minden egyes minisztériumban) vagy egy közpon-
ti koordinációs testület, amely kapcsolattartóként 
működik; közös struktúrák, például a különböző 
érintettekből álló bizottságok, munkacsoportok, 
szakértői tanácsok és más tanácsadó testületek (ál-
landó vagy ad hoc); vagy civil szervezetek szövet-
ségei/koalíciói, amelyek összeadják erőforrásaikat 
és közös álláspontokat fogalmaznak meg.
4. Keretdokumentumok a civil szervezetek és a hatósá-
gok együttműködéséhez
Számos európai országban dolgoztak ki keret-
egyezményeket az együttműködéssel kapcsolatos 

vállalások, szerepek, kötelezettségek és procedú-
rák körvonalazására. Ezek a dokumentumok átlát-
ható alapot nyújtanak a kapcsolat kialakításához, 
elősegítve a civil szervezetek és a hatóságok közöt-
ti folyamatos párbeszédet és kölcsönös megértést. 
Ilyenek például a parlamenttel vagy a kormányzat-
tal aláírt bilaterális egyezmények, az együttműkö-
déssel kapcsolatos stratégiai dokumentumok vagy 
a hivatalos együttműködési programok, amelyek-
hez a hatóságok is tartják magukat.

V. Civil részvételi mátrix
A civil szervezetek és a hatóságok kapcsolatát il-
lusztrálandó, illetve tisztázandó, az alábbi mát-
rix vizuálisan mutatja be a politikai döntéshozási 
folyamat lépéseit, valamint azoknak a részvétel 
különböző szintjeihez fűződő kapcsolatát. A mát-
rixhoz az európai civil társadalom megfelelő gya-
korlata és jó példái szolgáltattak alapot; célja, hogy 
inspirációt nyújtson a cselekvésre, valamint erősít-
se a civil szervezetek és a hatóságok közötti inter-
akciót.

A döntéshozási folyamat minden egyes fázisá-
ban (balról jobbra) a civil szervezetek részvételének 
különböző szintjeit jelöltük meg (alulról fölfelé). 
Az alapelképzelés az, hogy a politikai döntéshozá-
si folyamat lépései bármely európai kontextusban 
alkalmazhatóak – a helyi szinttől a nemzetköziig. 
Ahogy arra már rámutattunk, a részvétel szint-
je a döntéshozási folyamat minden egyes pontján 
változhat (az alacsony szintű részvételtől a magas 
szintű részvételig). Szándékunk az, hogy a javasolt 
eszközök széles körben felhasználásra kerüljenek 
a részvétel egyes típusainak megvalósítása során.

A mátrixot sokfélképpen felhasználhatjuk: pl. a 
civil társadalom valamely döntéshozási folyamat-
ban való részvételének szintenkénti feltérképezé-
sére; a civil társadalom részvételének felmérésére 
egy folyamat bármely pontján; vagy a döntéshozá-
si tevékenységet megelőző civil tervezés folyama-
tában. A lista minden bizonnyal nem teljes, ugyan-
akkor sok más célra is felhasználható.

A mátrix a részvétel egymáshoz kapcsolódó, 
egymással összefüggő elemeit illusztrálja a döntés-
hozási folyamat viszonylatában, bemutatva, hogy 
a fent említett hasznos eszközök miként járulhat-
nak hozzá a részvétel kívánt szintjének eléréséhez 
a döntéshozási folyamat egyes fázisaiban.
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Művelődés mint kultúraközi kultúrák esélye
Az „új könyvek”, „friss szerzemények” könyves-
polcán a legutóbb érkezett művek is több időt kí-
vánnának, mint amennyi dukál… Olyik nem is teg-
napi, hanem szinte múlt idejű opusz, egymás mellé 
kívánkozásuk csupán a recenzens ördögi trükkje 
által hiteles (valamelyest). De talán megbocsátásra 
érdemes, ha a könyvek lajstroma nem a kiadói idő, 
hanem az olvasói találkozás keretébe illeszkedik… 
Így is több hely, s még több idő kellene, hogy méltó 
gazdagsága mindegyik műnek úgy bontakozzon 
ki az értékelő sorokban, szinte ne is kelljen már vé-
gigolvasni őket. De hát ez (köztünk szólva is) lehe-
tetlen, sőt hamis játék lenne, hisz a „méltó” kultú-
raközi jelentés-tér nem is mindig mutatkozik azon 
frissiben, csupán az idő öblében és lassú mozgásá-
nak folyamatában. A kapkodós recenzió, avagy a 
puszta cím-lajstrom helyett inkább a műveket egy-
berendező kontextus kapjon helyet, a részkultúrák 
folyamata, harmóniája és konfl iktusaik, ez most itt 
a cél. A kultúrák közti áthallások, kölcsönhatások 
vonzzák talán szűkebbre a kört, ide illő művekkel, 
alkotókkal, továbbgondolandó hatásokkal. Felső-
oktatás, kulturális sajátságosság, értelmezések és 
megértések, újraolvasatok és kontextusok tehát a 
hívószavak, melyek az alábbi válogatást eredmé-
nyezték. A kapkodó szemléért megbocsátást re-
mélve, merthogy csak töredék tanítások surranhat-
nak át a közvetítő szándékán is, miképp a művek 
mélyebb tartományaiban nemegyszer…

Mindjárt az első opusz is durva kontrasztot tük-
röz a kultúraközi (avagy inkább a rokon kultúrák, 
szomszédos világok közti) miliőből. Címe: Fehér 
könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kálváriájáról… 

Méltatlan kontraszt, hogy a durva tetteket, bornírt 
döntéseket, megfontolatlan kivagyiságot és struk-
turális gyalázatot a színek pompázatos világáért 
felelős „fehér” szóval szokás illetni. E rejtjelzett 
üzenet dokumentumokat, kiadatlan, átbeszéletlen, 
sérelmesnek tekinthető otrombaságokat tartalmaz 
– kisebbségi környezetben. Közrebocsátója a Bo-
lyai Egyetem Barátainak Egyesülete (Kolozsvár, 
2009), mely testület a magyar universitas ügyét ve-
szi szemügyre az európai univerzumban, az impé-
riumváltások során, az egyetemépítési kísérletek 
és kudarcok historikumát végigkövetve. A szer-
kesztőbizottság (Balázs Sándor, Bodó Barna, Csetri 
Elek, Gaál György, Kónya-Hamar Sándor, Somai 
József) egyfajta mai és történeti értelemben fontos-
sá vált (vagy csak jelen volt) multikulturalitás érté-
kelve alapján ad képet az 1581-ben, Báthory István 
idején alapított első magyar egyetemről, a Mária 
Terézia által ismét Kolozsvárott telepített karok-
ról, melyek 1872-ben mint újfent megnyitott álla-
mi magyar egyetem intézményei karoltak össze, 
hogy a Ferenc József alatt megizmosodott intéz-
ményt azután a román hatóságok 1919-ben ismét 
bezárhassák. A háborús idők még olykor kedvez-
tek is. 1946-ban például őrizni kellett a látszatot, 
hogy a magyarok egyetemmel bírnak kisebbségi 
jogaik méltánylása ürügyén, de legott felszámolták 
a látszatokat 1956-ban, mihelyt az „események-
kel” szolidáris diákság és tanári kar a „naciona-
lizmus veszélyét” rejthette magában. A pártállami 
időkben „népi kezdeményezésre” hallgatva meg-
szüntetett intézmény egy minisztériumi rendelet 
alapján egyesítésre került, s ha utóbb majd ’89-ben 
úgy hihette az erdélyi magyarság, hogy a rend-
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szerváltó demokrácia engedi kiteljesedni az önál-
lóságot, tévedett: a kétezres években talpra állott 
Kezdeményező Bizottság ismét megkapta a vádat, 
hogy a kétnyelvű feliratokkal többségellenes lází-
tásba és illegális kalandorságba fog. A kronológia, 
a dokumentum-mellékletek, a historikus szigorú-
sággal követett interpretáció egésze azt sugallja: 
az egyetem mint intézmény eredendően az ókori 
szellemi kincsek összegyűjtésének, rendszerezé-
sének, univerzális feltárásának és értelmezésének 
iskolája volt a 10. században (studium generale né-
ven), s az európai felfogásban az emberi értelem-
be vetett hit, a megismerő nyitottság és az értelmes 
gondolkodás rangja eleve hozzátartozott az intéz-
ményes tudásátadáshoz. Párizs vagy Bologna, a 
platóni akadémia vagy épp az erdélyi tudásátadás 
műhelyei nemcsak universitas-ok voltak, hanem a 
tanár és tanítvány protestáns eszmeiségét követő 
kultuszhelyek, a közös munkára épülő tudás to-
pológiai esélyei. Ehhez már a teológiai és morá-
lis fenség többleteként járult a bizánci túltengést 
ellenpontozó európai szellem követése, az etnikai 
közösségek harmóniájára törekvés, a nyelvek bűv-
körét átölelő tudás és gyakorlat. A kötet egyes írá-
sainak (összesen tíznek) aprólékos ismertetése egy 
kisebb tanulmány vagy kiadósabb feljegyzés vol-
na, ezt szívesen hagyom az Olvasóra. Amit a kö-
tet egésze üzen 240 oldalon: a társadalom relatív 
teljességének viszonylag komplex értelmezésére 
és megértésére elszánt törekvés kitartó volta. Ezt 
tanulhatjuk az alapítóktól, a küzdőktől, a vitatko-
zóktól, kármentőktől, kálvária-járóktól, az erdélyi 
magyar felsőoktatás egész históriájából, példázatá-
ból… Talán nem is először, de (sajnos, vélhetően) 
nem is utoljára.

Tudás és társadalom elméleti viszonyrendszere, 
a megfi gyelés, megértés, élmény szemantikai prob-
léma-tára ugyanakkor jól láthatóan nemcsak az er-
délyi világot vagy a tudástermelő intézmény sze-
kuláris világát jellemzi, de a tudni-nem-érdemes 
dolgok és a tudottan is kételyekkel körülvehető 
értelmezés harmóniájának európai vagy még egye-
temesebb létfelfogásait szintúgy. Éber Márk Áron 
Élménytársadalom címen vezet be ebbe a társada-
lomfölfogásba, mégpedig nem a kultúra, a munka, 
a hiány vagy a haszonleső gazdaság által egy szó-
val is jellemezhető „társadalomképletek” fölidézé-
se révén, hanem Gerhard Schultze kultúraszocioló-
giai életműve alapján. Az erdélyi egyetemművelés 
évtizedek óta kitartó és következetes küzdőivel 
szemben a pályakezdő budapesti szociológus épp 
arra a gondolati ívre építi munkáját, mely a társa-
dalmat nem mint (kizárólag vagy védekezéskép-

pen) kulturális univerzumában megragadható en-
titást értékeli, hanem izgalmas és kihívó talányként 
fogalmazza meg az ELTE Társadalomtudományi 
Karának díjazott diplomadolgozata átdolgozott 
kiadásában: a késő modern tőkés társadalmak (s 
köztük elsősorban a német) mintegy nyolcszáz 
oldalas kritikai bírálatában Schultze olyan tudás-
szociológiai alapvetést készített, mely kétséges-
sé teszi, hogy a modernitás egyes elméletei (mint 
az ismeretelméleti konstruktivizmus, a kulturális 
struktúraelmélet, a fenomenológiai hangoltságú 
szociálkonstruktivizmus, a rizikó-, a szűkösség- és 
a bőség-társadalom-képletek, a kulturális fogyasz-
tás értelemtulajdonítási- és értékelméletei) miként 
tematizálják a társadalmat mint megismerhető en-
titást, s az „ember” elméleti reprezentációjának fo-
kozódó absztrakcióját miként ellenpontozza a tár-
sadalmi cselekvők megismerhetőségének értelme, 
az élményképződés esztétikai-etikai univerzuma. 
Az ELTE TáTK kiadványaként napvilágot látott 
mű (2007) sajnos az átlag könyvesbolt „átlag olva-
sója” számára nem könnyedén hozzáférhető (még 
a szakmabeliek számára sem!), de talán az ismeret-
elméletben és rendszerteóriákban nem túl alapo-
san járatosak kissé meg is lepődnének azon, amit a 
szerző 175 oldalon taglal, s ami empirikus kultúra-
kutatási téren kemény kontrasztot képez az erdélyi 
tudományművelés fentebb ismertetett előtörténe-
tével: „sokan azt gondolják, hogy a jelenkori társadalom 
lényegének meghatározására tett kísérletről van szó. El-
lenkezőleg, az egész könyv éppen arra a gondolatmenetre 
épül, hogy a dolgok lényegéről – ha van egyáltalán – nem 
szerezhetünk tudomást. A társadalmak tulajdonságairól 
csak összehasonlításokban lehet beszélni. […] Az él-
ménytársadalom egy olyan relatív állítást megfogalma-
zó koncepció, amely történeti és interkulturális összeha-
sonlításban viszonylag nagy jelentőséget tulajdonít az 
élményeknek a társadalmi világ felépítésében”. „Nap-
jainkban a társadalmi kényszerek alóli soha nem látott 
felszabadulás lehetőségét éljük; miért kellene hát a jelen-
kor társadalomelméleti igénnyel megírt diagnózisának 
is a vitathatatlanul meglevő strukturális kényszereket 
a centrumba helyeznie?” Az élmény- és vélemény-
alkotás formális nehézségein túlívelő felfogásmód 
a szerző érzékeny és rugalmas interpretációjában 
teszi hozzáférhetővé Schultze, Bourdieu és mások 
korszakos társadalom- vagy kultúraképét az ítélet-
erő kalandján át. Nagyívű szakmai pálya izgalmas 
kezdete ez, érdemes rá odafi gyelni, Éber Márk 
Áron még meg fog lepni bennünket egynémely 
markáns kultúra-olvasattal…

S mert az élmény- és értelemadás korszakos 
hullámai nemcsak a nyolcvanas évek német struk-
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turalista vagy francia esszencialista felfogásait kö-
vetik, hanem a (nem-) megismerhetőség még szá-
mos további dimenzióban marad biztató tónusú, 
hadd emeljem le a polcról a kulturális struktúra-
elmélet (vagy strukturalista kultúraelmélet) néző-
pontját tengernyi apró néprajzi és antropológiai 
megfi gyeléssel, tereptapasztalattal cizelláló köte-
tet, mely Cool-túra képekben címre hallgat (szerkesz-
tette Schoblocher Judit), s a Kárpát-medence nép-
rajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak 
konferencia-kiadványa. A FIatal KUltúrakutatók 
SZervezete rendszerint szerénytelenül szerény kö-
rülmények között tartja évi rendes konferenciáit, 
s midőn költségháttér támad, akkor próbálhatja 
csak kiadni. Ezért a kötet a maga 530 oldalával és 
tisztán háromoldalnyi tartalomjegyzékével olyan 
elbágyasztóan sok jó írást ölel fel, amit csak két-há-
rom konferenciázás során össze lehet mesketélni. 
Nem is nagyon adatik kellő recenzensi merészség 
kiemelni a 2003-as szolnoki és 2005-ös mezőköves-
di konferencia szövegeiből akár egyetlen témakört, 
előadást is anélkül, hogy a harminckét írás más 
szerzői joggal ne sértődnének vérig a mellőzetlen-
ség miatt. A FIKUSZ szervezete szinte a legdirek-
tebb Kárpát-medencei hagyományt követi, amikor 
diákkonferenciát szervez, önálló tereptanulmá-
nyokat sürget, csoportos mutatkozásra késztet, ön-
szervező vitatkozást generál, és egyáltalán: a kul-
túrába sorolható tünemények végtelenségét veszi 
nagyítója elé és viszi a fi atal/kortárs szakmai ber-
kek elé… – universitastól függetlenül, intézmény-
közi és interdiszciplináris mezőben, nyitottan más 
tudásterületek és kulturális világok, viták és tudás-
élmények felé. A Szervezet (a kezdetektől kitartó 
vezetőjeként ismert Kemény Márton szavai sze-
rint) a kultúrakutatást a kulturális antropológiai és 
néprajzi területek, tematikák összefogására képes 
intézményként valósítja meg, ekként tekint önma-
gára, éppúgy, ahogyan az erdélyi tudományosság 
az egyetemen túli műhelyekre, ahogyan a Schult-
ze-féle autopoietikus (önszervező, önmagából sa-
ját egészét megalkotó) rendszer-egész, ahogyan a 
társadalomtudományi ismeretek gyarapítása és át-
adása, népszerűsítése és továbbadása elképzelhető 
az önformálóan demokratikus műhelyek révén, 
s éppúgy, ahogyan a világegész is magyarázatra 
szorul, amikor reprezentálni kívánják.

A közép-európaiság vagy Kárpát-medenceiség 
komplexitása és értelmezhető horizontja miatt 
mint relatíve teljes érzület kiválóan jelenik meg ak-
kor is, ha nem a mai társadalmiság, nem a nagy kul-
turális szervezetek a megértés, megismerés témái. 
Sebők Marcell például A késmárki Sebastian Ambro-

sius történetét dolgozza fel 2007-ben megjelent kö-
tetében, melynek Humanista a határon főcímet adta. 
A L’Harmattan Kiadónál kijött monográfi a a hazai 
mikrotörténetírás komoly opusza, valósággal mér-
földköve is, mely a 16. századi humanista lelkész 
életútját követi végig olyasfajta rekonstrukciós 
szándékkal, amely a biográfi a és a hagyományos 
történetírás felől a lokális eseményhistória árnyala-
tai és olvasatai felé tesz körutat. E nyomkövetésben 
az egyetemnélküli társadalom, intézménynélküli 
értelmiség protestáns kultúratörténetének sajátos 
lenyomata élhető át, a szepességi városi társada-
lom berkein belül, ahol a „nevezetes tanúlt ember” 
rámenős vitakészsége, európai rangú kultúrája 
mutatkozik a maga sajátlagos pompájában. A kötet 
a mikrohistória eszköztárával a történészi kánono-
kon túli belső világot, az émikusan átélhető való-
ságrétegeket, élményszerű létmódokat mutatja föl, 
s a maga négyszáz oldalával a korszak élethű ér-
telmiségi diskurzusait idézi elő. Nemcsak remény-
telen helyzetben taní-tani, nemcsak hitet hinni és 
tanúságot tenni, de aktívan remélni a reménytelen 
remények kiteljesülését – ez Ambrosius vállalása, 
aki „az európai kulturális mozgás forrpontjában érez-
hette magát, akit szolgálata valamely isten mögötti hely-
hez kötött” […] Ambrosius története pedig ez állítás 
megfordítását is alátámasztja: „Egy határvidéki pro-
testáns lelkész élete és munkássága is fontos lehet egy 
sok tekintetben változásban lévő korszak, egy nemzetkö-
zi szellemi hálózat mindennapjai, a közép-európai késő 
humanizmus megismeréséhez” – írja a Szerző.

E humánus létmódok és életformák méltó be-
látása, közösségi és szervezeti kultúrák rendszere, 
intézmények és interkulturális találkozások lehe-
tősége fénylik föl ugyanakkor abból a kötetből is, 
amelyet a McGraw-Hill és a VHE adott ki 2008-
ban Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere címen. 
A szerzőpáros, Geert Hofstede és Gert Jan Hofste-
de a kultúrát mint mentális programot, relativiz-
mussal és változásában értékelendő, de mérhető 
értéket tekinti, s ha lehet ilyet mondani a több mint 
félezer oldalas kötetről: a kultúra átélése, sokkja, 
közvetítése és a multikulturális megértés lehetősé-
ge sugárzik fel a könyv lapjairól. Méltatlan lenne 
a hangzatos fejezetcímek, amerikaias-németes pre-
cizitással és iróniával tálalt témajegyzék egy-egy 
apró szegmensét fölidézni – talán a leginkább azt 
kellene erősítenem: aki ma kultúraművelő, kul-
túrakutató vagy -oktató státusban e kötetet nem 
tekinti (vitatható, de lenyűgöző) alapműnek, az 
nem veszi komolyan hivatását és annak talányait. 
A kultúra mint szervezetrendszer, a szervezet mint 
kulturális rendszer, az egész kulturális komplexi-
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tás mint olvasat felelőssége és tudástermelő ágaza-
ti működésmódja kap szisztematikus bemutatást 
a könyv lapjain. Nem nagyon lenne érdemes – a 
kötet bizonyság erre – kultúraelméletet és kultu-
rális piaci ismereteket, humán menedzsmentet és 
tudástermelési folyamatszabályokat oktatni, be-
mutatni a kötet érdemi ismertetése vagy tanítása 
nélkül a további évtizedekben. De az is látnivaló, 
hogy az angolszász kultúrafelfogás és kulturális 
ipar „közgazdaságtana” ez idő szerint nálunk még 
csak a fordításnál, az alapozó-bevezető ismeret-
közlésnél, a szenzibilizálásnál tart, s e kötet emiatt 
több mint új, inkább korszakos alapismereteket 
rangosan összegző „házi biblia” kellene legyen a 
kultúratudomány oktatása, művelése, kutatása 
bármely táján…!

Ugyancsak angolszáz, de elsősorban német és 
angol típusú kisebbség-korrajzot ad a megannyi 
össze-nem-hasonlítható módszerrel és szemlélet-
móddal tárgyalt konferencia-kötet, melyet a ko-
lozsvári Sapientia adott ki 2008 márciusi tudomá-
nyos találkozójának anyagából. Ez a nemzeteket 
és kisebbségeket határokon belül, határok alatt és 
határok fölött is szemügyre vevő szövegválogatás 
a kisebbségiséget mint uniós kihívásnak és ugyan-
csak uniós újításnak is szerepet adó tüneményt jár-
ja körül. A Bodó Barna és Tonk Márton szerkesztet-
te kötet nyelvek, identitások, kistáji és interetnikus 
kapcsolatok, kultúraközi játszmák megannyi ver-
zióját vonultatja föl tizenhét szerzői-előadói anyag-
ban, s ha szabad az interkulturális sugallatokra 
hallgatni, röviden úgy fogalmaznám: uniós fél-
szekkel tálalja azt, amit a kutatók széles köre, diá-
kok és egyetemi oktatók, cigánykutatók és erdélyi 
politológusok, történészek és nemzetközi jogászok 
szinte egybehangzóan úgy értelmeznek, mint Eu-
rópa felkészületlenségét az újonnan csatlakozó 
országok kisebbségi közösségeinek befogadására. 
Csupán néhány névvel jelezve a tematikákat: Bodó 
Barna nemcsak kutatói és tudományos sorsával, 
de a Babes-Bolyai Egyetem historikumával is il-
lusztrálja, milyen befogadáshiány ül még mindig 
a magyar népességen Kolozsvárott…; Vizi Balázs 
a regionális és etnikai kisebbségi mozgalmak eu-
rópai állapotával igazolja a felmerülő kételyeket; 
Christoph Pan a minoritások uniós játszmáinak 
esélytelenségeiről értekezik; Vasile Docea egye-
nesen a történeti értelmezések tüzébe engedi a 
kisebbség-tematikákat; Binder Mátyás hasonló 
alapon történeti, de a magyarországi cigányság-
kutatásban már empirikus élmény révén igazolja 
a képességhiányt, mely a magyar társadalom be-
fogadáshiányos felfogását jellemzi; Nádor Orsolya 

az egy-, két- és többnyelvűség esélyeit latolgatja az 
uniós dilemmák közepette; Egyed Péter számára a 
liberális jogszemlélet és a kisebbség-politikák su-
tasága nyújt kritikai felszínt, Szoták Szilvia pedig 
egy magyar-osztrák kisrégió határ-diskurzusaival 
illusztrálja a közeledés és távolságtartás esélyeit. 
A könyv (Nations and National Minorities in the Eu-
ropean Union) német és angol nyelvű írásai (román 
összefoglalókkal) éppen a kisebbségi tudásterüle-
tek közelségét és egyben távolságtartási stratégiáit 
jelzik, nemcsak egymástól, hanem az uniós egysé-
gesülési játszmák árnyékában is… Olvasata(i) ma 
már nemcsak a határainkon túli szférákban, hanem 
a hazai tudományelméleti és interdiszciplináris 
közegben is kötelező lenne, ha komolyan tudnánk 
venni a korszakos kihívásait mindezen társadalmi 
téteknek és játszmáknak. Szinte kézenfekvő, hang-
súlyozást sem igénylő, hogy itt a kultúrák közötti 
kontextus nemcsak határok között, etnikai kontak-
tus-zónák között, korok és körök között, hanem 
nemzeti, nemzetközi, interkulturális és multinacio-
nális dimenziók között hat, az értelmezés, belátás, 
elfogadás, kritika és interpretáció annyiféle, ahány 
európai nézőpontot csak felvesz a gondolkodó 
egyed. Súlyos vétek, parttalan kontraszt lenne arra 
tenni a hangsúlyt, mennyire interdiszciplináris ma 
már minden belátás, s mennyire nem „valakiknek” 
van „igaza” vagy tévedése… – hanem éppen ellen-
kezőleg: minél kevésbé komplex egy etnikumközi 
vagy kultúrák közötti kölcsönhatás-elemzés, an-
nál kevésbé érvényes bárminő megállapítás róluk 
mint öntörvényű elemekről. De hisz ezt voltakép-
pen tudjuk is, csak éppen a megjelenésmódok és 
mutatkozások sokszínűsége vakít el néha, midőn 
a komplexitást hangsúlyozva látszólag feledjük az 
egyedit, vagy fordítva, méltán sokra tartva a más-
ságot, a hasonlóság érdeme halványodik el pillan-
tásunk előtt.

Hasonló kétes komplexitással üzen a Balázs 
Sándor nyolcvanadik születésnapjára szerkesztett 
kötet is, amely Bodó Barna, Bakk Miklós és Veress 
Károly jóvoltából Kisebbségben, közösségben címmel 
jelöli az illúziók, nosztalgikus elvágyódások és 
misztikus megváltások képzeletvilágán túli cselek-
vő közösséget, melynek a lét-ige, a hogyanlét mód-
ja, a kitartó feladatvállalás tisztessége adja ellen-
pontját azok számára, akik nem kilépni próbálnak 
az alkalmazkodás kényszereiből, hanem együtt 
létezni azokkal. A tizenhét szerző fölsorolása nem 
adott lehetőség itt, a tárgyalt tematikák sokszí-
nűsége pedig az ünnepelt iránti elkötelezett kap-
csolatot, szellemi örökségvállalást, mintakövetést 
tükrözi, ezekből néhányat fölidézni viszont mind 
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gyakrabban fi gyelembe venni volna érdemes: az 
„identitástudatunk zavarait” már a nyolcvanas 
években megkomponáló Balázs Sándor fi lozófi ai, 
történeti, szociológiai, demográfi ai, jogi, pszicholó-
giai alapozással él, s az üdvözlő írások is ezekről a 
tudásterületekről hoznak megvilágosító fényeket. 
A romániai tudományosságban kivételes fontos-
ságú iskolát nyitó Dimitrie Gusti szellemét idéző 
és munkásságát tolmácsoló Balázs Sándor a tisztel-
gők körétől nem ok nélkül kap fi lozófi ai realitásfo-
galmakról, angolszász kisebbségfelfogásokról, jogi 
autonómiákról, iskolai motivációról, multikulturá-
lis egyetem-építésről, a román demokrácia rend-
szerváltás-kori jellemzéséről, nemzetdefi níciókról, 
politikai aktivizmusról, geopolitikai szinergiáról, 
nemzeti kisebbségvédelmi gyakorlatról, kétnyel-
vűségről, uniós jogrendről szóló tanulmányokat… 
– mindezek éppen a multikulturális kisebbségi lét-
formák, alapjogok és létvalóságok felől nézve tag-
lalják azt az állapotot, amelyben a klasszikus erdé-
lyi kérdés: „lehet vagy nem lehet” megmaradásra 
törekedni, nem csupán megerősítő választ nyer, de 
a nemzetközi (térbeli) és történeti (időbeli) harmó-
niakeresés példái révén olyan visszaigazolást is, 
melynek épp az ünnepelt életművében gyökerez-
nek sorskérdései.

S nem azért, mert akár a román tudományos-
ság, akár az interkulturális párhuzamok oly ké-
zenfekvővé teszik (ezért is!), de szinte kézre jön 
az a kötet, amelyet a 2007-ben rendezett Valorile 
multiculturalităţii című konferencia anyagából állí-
tott össze Brassai László és Victor Sibianu, azonos 
kötetcímmel, a multikulturalitás értékeit követve és 
felmutatva. A konferencia-előadásokat tartalmazó 
kiadvány az uniós befogadás határpontját tekintve 
oly kapacitásokkal, készségekkel, nyitottságokkal 
és zárványokkal foglalkozik, melyek az interet-
nikus disputákban (Miklósné Zakar Andrea), he-
lyi nyelvjátszmákban (Bodó Barna), szabályozott 
tudástörténeti terekben (Dorel Marc, Ioan Popa, 
Rákóczi Zsuzsa, Diana Dumitru), területi identitá-
sokban (Bugovics Zoltán, Minorics Tünde, Ionan 
Marian Ţiplic, Simon Zoltán, Mazzag Éva, Lavi-
nia Bârlogeanu), és etnikai vagy vallási mezőben 
(Grosz Irma Emese, Csomortáni Erika, Oláh Jó-
zsef, Florentina Harbo, Szász Antónia) keletkez-
nek. A szövegválogatás nem óhajt politikai konf-
rontáció eszközévé válni, de kölcsönös tanulsággá 
igen, miként is beszélhetők el a politikai, érzelmi, 
származási és műveltségi közösségek konfl iktu-
sai a történő történelem múltjában vagy jelenében. 
Éppen a multikulturalitás mint érték, a többrétegű 
identitás mint helyzet, a többnyelvűség mint álla-

pot és esély a meggyőző ezekben a dolgozatokban, 
melyek egyébiránt egy kivételesen tudomány-áhi-
tatos kis kollektíva apró szentélyében (Arcus-ban) 
zajló nemzetközi konfrerencia előadásai voltak, 
a hazai (és talán nemzetközi tudományos köz-
életben rendkívül ritka gesztussal) mindjárt a re-
gisztrációnál kézbe kapott kötetként, s kiegészítve 
egy másikkal (ALTERIS – Asociaţia Multicultura-
lă, Anuar, vol. I.), mely hasonlóképp a meghívott 
előadók írásaiból vett mustrával nyitott azonnal 
nemzeti és tudásterületi, nyelvi és kultúraközi köl-
csönhatások felé. Az árkosi konferencián lezajló 
miliő-építés, műhely-szervezés, értelmezési konst-
rukció-formálás talán rögtön a konferencia köze-
gében még nem annyira, de hosszabb távú hatásá-
ban a mélyebb átlátás, az európai párhuzamokra 
és nemzet- vagy közösség-építési stratégiákra von-
zotta a fi gyelmet, magyar és román cigánykutatás, 
szubkulturális politikai mozgalmak, kisebbségi 
kommunikációk, együttélési és határformálási té-
tek ismertetései révén.

Ezt a könnyed átjárást a kisebbségeket érintő 
uniós, térségi, lokális, történeti és jelenkori, vallá-
si és műveltségi tartományok között, avagy azt a 
korszakot, mely az ilyesfajta kölcsönhatások föl-
fed(ez)ésének kedvez, nem kizárólag Erdélyben 
részesítik előnyben. Hasonlóan elszánt és hasonló-
képp attraktív az a 2006-ban alakult Közép-Európa 
Kutatása (KEK) nevű intézmény, amely időszaki 
kiadványai nyomán 2009-ben már elvarázsoltan 
széleskörű konferenciát rendezett Kaposvárott 
„Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” címmel, s 
rögvest ki is adta mint évkönyv-anyagát. A beve-
zetővel együtt ötvenkét írást, előadást tartalmazó 
kötet kénytelen-kelletlen hét tematikus egységbe 
szorította a regionális problematikákat, melyek 
közül ide talán kevesebb jutna, ha szigorúan a ki-
sebbségi kérdéseket mazsoláznánk ki az írások-
ból…; de mert mind a versenyképesség, mind a 
munkaerőpiac és humán erőforrás-gazdálkodás, 
mind az agrárium, a határok, az interetnikus ko-
operációk, mind a kultúrák, s a történelem mint 
ezek közege egyaránt körülveszi, keretbe fogja a 
kisebbségiség problematikáit, úgyhogy nem lenne 
célszerű arra vetemedni, hogy mondjuk a nemze-
ti irodalom, zene, joggyakorlat, turizmus, média- 
vagy könyvtárügy, autonómia-törekvések vagy 
vasútpolitika, birodalmiság vagy élelmiszerpiaci 
transzferek témaköreit emeljük ki a testes könyv-
ből. A szerkesztők nemes célja és bősz vállalása 
éppúgy, mint az Arcus-i kutatók (Alteris) iménti 
esetében, a lokálistól a globálisig ívelő spektrum-
ban vezeti föl a túlélés-kérdéseket és a folyamatok 
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ábráit, mind ezek aktualitása, mind történeti jelen-
léte és térség-formáló hatása szempontjából. Lát-
szólag tucatjával jönnek ki hasonló kötetek a piac-
ra, s ezért el is halványul némelyik hatása, de arra 
fölöttébb hangsúlyosan hívja föl a fi gyelmet min-
den hasonló vállalkozás, hogy semmiféle identikus 
meggyőződés, társadalmi szervezőelv, státusz és 
jövőkép nemigen lehetséges a kortárs folyamatok 
teljesebb körű szemlézése nélkül. Ezek között épp 
a különbségek hasonlóságai és az egyezések eltéré-
sei kapnak refl ektorfényt, segítve a fölismerést a té-
ren, melyre gondolva aligha hisszük, hogy csupán 
a Kárpát-medencére jellemző etnikai sokszínűség 
és multikulturális keveredés, „mixitás” válik kor-
szakos tétté…

Ugyancsak kortárs folyamatok kibeszélése és 
árnyalt, a kulturális antropológus résztvevő meg-
fi gyelésére épített interpretációja teszi hiánypótló 
művé Handó Péter könyvét, az Alvó konfl iktusok 
mezején címmel megjelent munkát. A kötet Inter-
kulturális kapcsolatok Sóshartyánban alcímet viseli, 
és a Nógrád megyei település cigány–magyar in-
teretnikus kapcsolathistóriáját foglalja magában 
a gazdaság, demográfi a, közösségi élet és klub-
tevékenységek alapos rajzával. Felületes megíté-
lés alapján szinte azt mondhatnánk: hasonló kap-
csolatközi leírások majdnem minden településről 
formálhatók. De éppen a magyar és roma (avagy 
roma és roma) csoportok közötti árnyalt kapcso-
lati kultúra részletes állapotrajza teszi e mondást 
felszínesen lehetetlenné: Handó Péter a társadal-
masodási és közösségképződési szakirodalom 
kontrasztos bemutatásán túl (Kertesi, Szelényi, 
Ladányi, Kemény, Neményi, Szuhay, Havas, vagy 
kontrasztként Bourdieu, Piasere, Stewart, Appa-
durai, Biró-Bodó, Biczó, Szijártó munkái alapján) 
a Szerző elsősorban a 2000–2005 között gyűjtött 
saját adatait, megfi gyeléseit, élményeit hozza te-
rítékre a Cserhát- és Karancs-vidéki faluról, ahol 
maga is lakik. Ez a belülnézeti kívülnézet, a cigány 
és magyar közösségek gazdasági, cserekapcsolati, 
iskolázási, érdekkapcsolati, hitbéli, kulturális és 
szexuális viszonyrendszerének alapos rapportja 
azt a dimenziót tudja kiemelni az ismeretlen tele-
pülési térből, melyet a folyamatossá vált kölcsön-
hatások belső energiái mozgatnak. A konfl iktusok 
a kötet megjelenése óta szinte állandósultan nem 
alszanak, a feszültségek mezeje robbanásig telítő-
dik a környező térben, így valamiképpen a könyv 
józan sugallatai és árnyalt interpretációi nyomán is 
az a benyomásunk támad, hogy a „tudatosan vál-
lalt másság” miliőjében és a „dermedt pókok bi-
rodalmává vált” klubélet atmoszférájában olyan 

„geopolitikai pozíciók hordozzák a látens és manifeszt 
etnikai konfl iktusok lehetőségét”, hogy azokban a kül-
ső szabályozásokkal szemben csakis a rögtönzött 
helyzetmegoldások kaphatnak érdemi szerepet, de 
ezzel folyamatosan fortyogó üstté teszik a telepü-
lés egészét. A Szerző megértő és résztvevő jelenléte 
(kissé érthetetlen ugyan a méltó személyesség és a 
leíró-tudományos többes szám kontrasztja) olyan 
aprólékos megfi gyelésekre ad módot, amelyek 
példázatosak lehetnének a bárhol és bármilyen 
kisebbség ügyében szólni kívánók számára: a két 
kultúra közötti distancia, a rendszerváltást kísérő 
folytonos és erősödő előítéletesség, a vegyesházas-
ságok belső törvényszerűségei, a paraszti világból 
fakadó magyar felsőbbrendűség domináló hatása, 
mindezt kísérő folyamatos határsértések, oktatási 
szegregáció és kiegyenlíthetetlen társadalmi erő-
viszonyok (stb.) nemcsak a cigány közösség pers-
pektíváit teszik kilátástalanná, hanem a „cigány 
szokásként” aposztrofált túlélési rutinokat is elő-
ítéletesen minősítik át a megértéshiányból fakadó 
ellenségesség tartalmává. Handó Péter kötete, az 
alvó és ébredő konfl iktusok megértésében vállalt 
tolmács-szerepe a tájegységben Szabó Zoltán mű-
véért kiált az asszociációk terén, de a délnyugati 
palócvidék megismerésében annál mélyebb sod-
rású, Michael Stewart eredményeire emlékeztető 
jelentésteret formál.

Kisebbség, ha többséggé lesz, vagy ha környe-
zetében a vesztesség-tudat egyéb külső okok miatt 
eluralkodik, mindig és mindenhol hajlamosab-
bá válik sztereotipizálásra és előítélet-formálásra. 
A megoldásokról, mintákról és példázatokról szá-
mos klasszikus mű forog közkézen, de minden 
bizonnyal méltó jelentősége van (vagy lehet) a 
kortárs felfogásokból, jelenkori interpretációkból 
származó áttekintéseknek. Ezek egyikeként hiány-
pótló szerepet kap az a kötet, melyet Dranik Réka 
formált Kolozsvárott, Sztereotípiák és előítéletek cí-
men a Kolozsvári Egyetemi Kiadónál, hogy tan-
könyvvé válva a megismerés, a belátás, a reprezen-
tációk, a sztereotípia- és előítéletkutatás története, 
módszertana, valamint több mint száz évre vissza-
tekintő példatára segítségével a kortárs gondolko-
dási sémák felé vezesse az érdeklődőt. A cigány, 
zsidó, magyar, szőke nő és boszorkány-sztereotípi-
ák jókora gyűjteménye a kötet mintegy harmadát 
adja, megannyi illusztrációval, szövegidézettel, 
hogy az elméleti eligazító és a kutatásmódszerta-
ni zárófejezet közötti összefüggések harmonikussá 
válhassanak. A Szerző érzékenysége oktatási gya-
korlatra vall, vagyis arra a rutinra, amely a környe-
ző világban elfoglalt hely, a megszerzett ismeretek 
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és az egyén illetve csoport viszonyrendszerében 
kialakult, megerősödött eligazodáskészség alapján 
határozza meg az előítéletek életvezetési értékké 
váló funkcióit: ennek alapján megkülönböztet per-
ceptív (megismerési) besorolást, önmeghatározási 
motiváltságot, a különbözőség előnyéből fakadó 
és a csoporthovátartozási gyakorlat szerinti, illet-
ve ideologikus-érdekérvényesítési dominanciát, 
melyeket ha nem is felment, de árnyaltan helyére 
tesz és elősegíti a sztereotípiák nem-sztereotipikus 
belátásának megoldásait.

A felsorolt példák, akár történetiek (mint a bo-
szorkányságé vagy a zsidóságé), akár jelenkoriak 
(mint a cigányságé vagy a szőke nőké) kontrasztos 
harmóniába kerülnek ezáltal, ami épp az előítéle-
tes felfogásmódok leküzdésében kap főszerepet. 
Hasonló alapállapot leírására „vetemedett” Bet-
sy Udink is, aki Allah és Éva. Az Iszlám és a nők cí-
men jelentette meg pakisztáni élményeit, ahol mint 
diplomata-feleség töltött el három esztendőt 2002 
és 2005 között azzal, hogy holland újságíróként 
és az iszlamabadi nemzetközi iskola felügyelőbi-
zottsági tagjaként bejárta a térség problematikus 
tájait. Kötete kétszázhúsz lapjának lényegében 
mindegyikére jut egy vagy több gyilkosság, kín-
zás, mérgezés, terrorakció, korrupció, önkény, fe-
nyegetés, kizsákmányolás, halál, letartóztatás és 
leszámolás. Mocsok és lepusztultság ül minden 
oldal alján, kegyeletes áhitat minden kezdő soron, 
hazugság és félelem minden köztes mondaton. 
Megkínzott, embertelenné nyomorodott, jogaiktól 
megfosztott, kiszolgáltatott nők és családfők, élve 
pusztuló gyermekek és fi atalok, lerabolt városok és 
létesítmények, kilőtt épületek és felgyújtott falvak, 
elásott életek és kihantolt múlt, iszlám fátylakba 
fullasztott nőiség és fenyegetettség, sikító néma-
ság és torkavéres kegyeletesség ül a huszonhárom 
riportszerűen megírt témán. Ha létezhet minden 
esélytelen kisebbségi kiszolgáltatottságnál re-
ménytelenebb „esélyegyenlőség”, akkor ebben az 
iszlám köztársaságban ez a legdicsőségesebb ered-
mény, deklarált szabadság, politikai és gazdasági 
függésrend eredménye, amely a legmagasztosabb 
vallási vagy politikai vezetőket is éppúgy „egy-
napélő” halottá teszi, mint a hithű katonatiszteket, 
korrupt rendőröket vagy fanatikus vallási hívőket. 
A látszatsikerek birodalmában, a mélyszegénység 
bányamélyi légnyomásától feszülten és a szüle-
tés pillanatától halálra szánt reménytelenségben 
oly gazdag ez a színhely, hogy a legnemesebb 
több ezer éves romok, a hipermodern kikötő és a 
(kényszerűségből fegyveres gárdistákkal közleke-
dő) érdeklődő idegen minden más felfedezése is 

csak újabb lap lehet a pusztulás kalendáriumában. 
A kötet kérdésfelvetése a legfőbb vallási vezetők 
által hírelt biztosítékok meglétének, megtapasz-
talásának lehetősége, de ehelyett a függésrendek 
fortélyos félelmére talál a szerző, a hitek helyett az 
önmegadás esélytelen állapotára, a remény helyett 
a pusztulásra… A kötet olyan sűrű, hogy a legfőbb 
élmény akkor fogja el az embert, amikor leteszi: 
alapvető létkérdések, saját túlélési alkalmassága és 
tehetetlensége válik tétté, miközben a nyomasztó 
atmoszférától szabadulni próbál…

A diszkrimináció és exklúzió, a megbélyegzett-
ség és a kitaszítottság erős sodra olyan közérzet, 
amely ha Pakisztánról olvassuk, még talán a hi-
hető, a menekülésünk reményét keltő állapotot 
tükrözi – hisz nem élünk ott, s még csak szószó-
lói, emberjogi mentői, változást remélő szemlélői 
sem lehetünk… Látszólag túl vagyunk a társadal-
mi szegregációk legfélelmesebbnek tetsző világán, 
fél bolygónyi távolságban élünk tőle… Már ha ez 
a távolság egyáltalán érzékelhető, s amennyiben 
nem Pakisztán az összehasonlítás alapja, hanem 
saját világunk belső dimenziói a határok (aho-
gyan Handó Péter cigány közösségei vagy Dranik 
Réka zsidó fajgyűlöleti példái már épp az imént 
illusztrálták). De az extrém szituációktól és hely-
színektől függetlenül, mi magunk is számos eset-
ben hozzájárulunk olyan besorolási, kategorizálási 
sémák kialakulásához, amelyek akár magunk kre-
álta ideálokat, félszeinkből eredő minősítéseket, 
helyzetfüggő értékszempontokat és értékelési me-
chanizmusokat eredményeznek vagy használnak 
föl. Ezekből nyújt a legkülönbözőbb nem-speciális 
kisebbségekre is jellemző mintát az Erőss Gábor 
és Kende Anna szerkesztette kötet, amelyben tíz 
szerző tanulmányai illusztrálják a magyar oktatási 
rendszerben megerősödött szegregációs tüneteket. 
Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar 
közoktatásban címmel olyan állapotrajzokat ka-
punk, amelyek a gyermekek fejlődését és életesé-
lyeit szabályozó mechanizmusok között kiemelten 
kezelt diszkrimináció és szegregáció állapotán túl 
érvényesülő hatásokat mutatják, s mint ilyenek, 
inkább általánosan jellemzik azt a mechanizmust, 
amely az iskolakezdéskor már megjelenő egyen-
lőtlenségek között az iskolaérettség, minőségi-kép-
zési kategóriákba sorolás, gyereknevelési értékek, 
fejlődési tempók, fejlesztési modulok terén érvé-
nyesül. Pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, ok-
tatáspolitikai, gyógypedagógiai és rejtett tantervi 
sémák feltárására vállalkozó kutatási eredmények, 
sajnálatos folyamatok, „fejlesztési” alapelvek és 
normák pontosításának összehasonlító képletei, 
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két nagyobb vizsgálat anyagából vett összefüggé-
sek rajzolatai adják a kötet tanulmányainak alap-
ját. A „jobb”, a „több” tudásra, a „fejlettebb” vagy 
„egyéni képességekre hangolt” oktatási modellek-
re épülő elemzések bázisán ott találjuk ezek sze-
rint „a problémás tanulókat”, a „fogyatékosokat”, 
a magatartás-zavarosak, az „iskolaéretlen” romák, 
a „jó képességűek”, a fejlesztési igények, a kiemel-
kedőket segítő nevelési célprogramok alanyait… 
Kategorizált gyermekeket, kategóriába szorított 
viselkedés-modelleket, kényszerített szereptuda-
tokat, relatív önképeket… Olyan kisebbségeket 
tehát, akik valójában immár a nagy többséget al-
kotják, s olyan többséget, amely kisebbségei nélkül 
nem bír jelentéssel…

A többség-kisebbség viszonyban – ha nem is 
mai, de múltbéliségében is példázatosan beszédes 
– folyamat a magyarországi kunok históriája, akik 
népvándorlás-kori (avagy utáni) betelepülésük 
idején mintegy kétharmad-annyian voltak, mint a 
honfoglaló magyarok…, ám mai jelenlétüket már 
csupán a helytörténeti monográfi ák őrzik vala-
melyest, vagy szűk körű családi emlékezet a Fel-
ső-Kiskunságban vagy a nagykun vidéken. E táj-
történetek monografi kus feldolgozása is kitartóan 
zajlik, de kiváltképp fontossá válik az a tudomá-
nyos ismeretanyag, amely a megismerő megértés 
során mintegy alapanyagként vagy „kalauzként” 
szolgál a hagyomány és örökség kérdésében. Ez 
örökség megőrzői mellett kutatói, a vonatkozó 
szaktudomány alapozói (Györffy István, Németh 
Gyula, Czeglédy Károly, Ligeti Lajos) nyomdokain 
haladva felnőtt egy második generáció, melynek 
élvonalában Mándoky Kongur István jutott talán 
legmesszebb a turkológia tájain és a Kelet-kutatás 
Körösi Csoma Sándor Társaság nevében indított 
irányain belül. Munkássága a magyarországi kun 
nyelvemlékek és a kipcsak fi lológia terén volt leg-
jelentősebb, de dobrudzsai tatár és nogaj szótára is 
kiemelkedő fontosságú maradt, publikálatlansága 
dacára. Jószerivel publikálhatatlan mennyiségű 
megfi gyelése, jegyzete, feldolgozatlan forrásanya-
ga maradt korai halála után (1944–1992) – miköz-
ben viszont kutatási irányaiban és korszakos meg-
látásainak terében megannyi követője, tanítványa, 
kollégája osztozik. A Kőember állott a pusztán című, 
Birtalan Ágnes – Somfai Kara Dávid szerkeszté-
sében napvilágot látott tanulmánykötet Mándoki 
Kongur István emlékére készült, és ha nem is Tőle, 
de Róla annyi magvas részletet, tudásterületével 
összefüggő kérdéskört tartalmaz, hogy felsorolni 
is súlyos lenne. Ha csak a szerzők neveiből kieme-
lem Baski Imre, Hoppál Mihály, Kunkovács Lász-

ló, Sántha István, Wilhelm Gábor, Somfai Kara 
Dávid nevét, akkor csupán a szakmában járatlan, 
de rokon tudásterületekre is besugárzó hatású ku-
tatókat említek, s még nem szóltam a kazakföldi, 
orosz, tatár, kirgiz szerzőkről és Mándoky Kongur 
hatásáról a külföldi kutatásban, a Felső-Kiskun-
ságtól a kínai Nagy Falig térképre rajzolható me-
zőben. Ez a vitatott (és nehezen vitatható) életmű, 
jószerivel földrésznyi területen munkál, s olyan 
népcsoportközi párhuzamokat, kölcsönhatásokat, 
átvételeket és mintákat mutat föl, amely az ura-
lisztika, altajisztika és turkológia seregnyi proble-
matikájával találkozik. Személyes sorsában saját 
kun gyökereinek visszakeresése is szerepet kapott: 
„Ő is úgy indult, mint minden kunsági magyar: igazi 
magyarnak érezte magát, aki ősei kun eredete miatt, ha 
lehet, még magyarabb, még sajátosabb színt képvisel a 
magyar kultúrában, mint sokan mások. A turkológiában 
való előrehaladtával azonban annyira azonosult tárgyá-
val, a török nomád népek kultúrájával, a mai kunrokon, 
kipcsak-török népekkel, hogy lélekben fokozatosan visz-
szakunosodott, annyira, hogy élő anakronizmusként ő 
volt az ’utolsó kun’ a Nagykunságban…” – írja róla 
a pályatárs Vásáry István az életutat összefoglaló 
írásában (9–14. old.). Mándoky épp úgy áll ott kol-
légái közt, mint a kínai cseréphadseregre emlékez-
tető kőszobrok, a kezükben ivócsészét tartó gránit 
faragványok Ukrajnától a dél-orosz síkságon át a 
Kiskunságig és Bulgáriáig, azaz ismertebb nevü-
kön a „kunbabák” – közös őst szimbolizáló fél-más-
fél méteres kőtömbökként. A többségi kisebbség és 
kisebbségi többség ilyesfajta „keveredése”, etnikai 
kontaktus-zónák kialakulása és kölcsönhatása se-
hol sem ritka a világ etnikai térképén, de a bőszen 
magyar identitástudat reménytelen magabiztossá-
gát mutatja a kortárs kutatások fényében is.

Már csak a kölcsönhatások és az etnikai ta-
goltság, kulturális és vallási kölcsönhatások vagy 
változó identitáshatárok területén is kézenfekvő 
a párhuzam, ha az olvasó a cigány és magyar, iz-
raeli és palesztin, tradicionális és kortárs migrá-
ciókat jellemző variációkat tanulmányozza – mi-
ként teszi ezt a Társadalmi Tanulmányok 2009 című 
ELTE-kiadvány is. A kötetben (immár harmadik 
alkalommal a sorozat történetében) szociológiai, 
szociális munkás, politológiai és kulturális antro-
pológiai tanulmányok, a házi OTDK-n részt vett 
legjobb diákköri dolgozatok szerepelnek, melyek 
közül több is taglalja a kisebbség-többség viszonyt. 
Bisztrai Márton izgalmas és árnyalt írása például 
egy palesztinai keresztény városi kultúra ifjúsági 
normarendszerébe vezet be, ahol a kultúra kon-
textusában a nemek közötti viszonyt, a szexualitás 
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és a párválasztás szabályozó tényezőit, értékek és 
kulturális kölcsönhatások struktúráját mutatja be, 
hasonlóan Varga Blanka írásához, aki a cigány és 
nem-cigány reprezentációk játszmáit mutatja ki 
egy budapesti táncos és zenei szubkultúrában, 
vagy Kiss Nóráéhoz, aki a portugáliai romák la-
kóhelyi szegregációját veszi nagyító alá. Hasonló-
képpen, mint Németh Krisztina, aki a társadalmi 
tények rekonstrukciójának módszerével a sárbo-
gárdi régi zsinagóga padlásán megmaradt vallási 
iratok alapján keresi vissza az életvilág és a kol-
lektív emlékezet lenyomatait, maradványait és a 
város lepusztulásának szellemi örökség-hiányát. 
Az évkönyvek korábbi opuszai is ezt a kortárs ret-
rospekciót mutatják elsősorban, s ha a politológiai 
vagy szociális tematika erre nem is mindig ad mó-
dot a társadalmi rétegződési vagy határolási téma-
körökön túl, a szociológiai és antropológiai dolgo-
zatok szinte mindig a kultúraköziséget taglalják, s 
minduntalan a kölcsönhatások, interkulturális át-
hatások leírásában erősek.

Az etnikum- és kultúraközi hullámzások vagy 
konfl iktus-históriák körébe tartozik Végső Ist-
ván és Simko Balázs kötete is, amely Kiskunhalas 
1938 és 1945 közötti legsúlyosabb helyi tragédi-
ájának fókuszba helyezésével a kortárs történeti 
tudat kulturális kontextusba ágyazódó mivoltát 
értékeli föl. A halasi zsidóság elpusztításának 1944 
októberi helyi eseményei csupán dramaturgiai 
csúcspontként regnálnak a 346 oldalas köteten, de 
valójában már az első, 1744-es nyomai a helyi ke-
reskedő-polgárságnak jelzik a zsidóság kiskunsá-
gi teresedését, s a szerzők egészen a mai maradék 
családokkal készített interjúkig nyomon követik 
a térbeli-társadalmi konfl iktushistóriát. A halasi 
zsidóság számbeli és jelentőségét tekintve is mind 
látványosabb növekedése a 18. század közepétől 
egészen a 20. század első harmadáig sem jelentett 
többet a lakosságszámban, mint egy ezreléket, de 
a helyi és környéki (tanyai, városközi, térségi-re-
gionális és nemzetközi) piacon vagy szolgáltatási 
szférában egyes időszakokban a legnagyobb tőke-
erőt, legintenzívebb fejlesztéseket és kultúrafenn-
tartó-hagyományőrző segítséget jelentette a foko-
zatosan elkatolizálódó városban, amely egyébiránt 
a térségben legtovább próbálta megőrizni kiskun 
hagyományait. A „kisebbségek kisebbsége” a ha-
lasi történetben épp az etnikai-kulturális megkü-
lönböztetések helyi folyamatai révén kerülhetett 
jobb helyzetbe, még a zsidótörvények idején is a 
999 helyi iparos-kereskedőből 123 zsidó akadt, de 
az agrárvidéki telek-, termény-, hitel- vagy kultu-
rális-szociális piacon (lapkiadás, nyomda, temet-

kezés, árvagondozás, iskoláztatás stb.) jelentősé-
gük ennél jóval nyomatékosabb volt és maradt is. 
A teljes lakosságon belüli 742 zsidó (2,2% Halason, 
ami körülbelül az országos arányoknak megfelelő 
középszint) jelentős részével az 1944. májusában 
elrendelt gettósítás, majd a júniusi deportálás vég-
zett (mintegy 250–280 ember sorsáról lehet tudni), 
ezt követően a zsidóvagyon széthordása, „össze-
gyűjtése”, a szovjet fosztogatás a gettó területén, 
s utóbb októberben a vasútállomáson németek ál-
tal lemészárolt mintegy kétszáz munkaszolgálatos 
sorsa is illusztrálja, hogy a kisebbségi tolerancia 
határai és hullámai miként alakulnak akár csupán 
néhány év vagy hónap alatt.

E hullámok persze nemcsak a harmincezres 
kiskun kisváros huszadik századi történetére és a 
faji-etnikai-interkulturális hajcihők kisebbségpoli-
tikai fejleményeire jellemzőek. Alig félszáz kilomé-
rettel odébb, a bácsi térségben hasonló változások 
tanúja volt Baja vagy Mohács, vagy az ott kezdődő 
„Bácsvidék” és a szerbséggel kapcsolatba került 
magyar etnikum a Délvidéken már a 17. száza-
dot megelőző időkben is a magát uralkodó nem-
zetnek mutató magyarság konfl iktusait idézte. Így 
hát mindazon népismereti kutatások, melyek a mai 
Délvidéken vagy Vajdaságban keletkeznek, mint 
hozott-hordozott konfl iktusok anyagát mutatják 
föl a legkülönbözőbb traumatizált állapotokat, lé-
gyen szó akár Trianon sokkjáról, akár a délvidéki 
szóláskincsről, iskolázottságról és nyelvről, gazda-
ságról vagy mentális modellekről. Ezt a sokszínű 
mérlegelést példázza a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Intézet által kiadott Délvidék/Vajdaság. Társa-
dalomtudományi Tanulmányok című kötet, melyben 
a térség kutatói azt a relatív teljességet tükrözik, 
mely nem az idegenség ítéletéből táplálkozik, ha-
nem a társadalomismeret helyi alapjain áll. Az 
MTA Kisebbségkutató Intézete inspirálta kötet a 
legjava kutatókat és a több évtizedes (majdnem 
százados) kutatásokat fogja-foglalja össze néhány 
írásban: Ózer Ágnestől a történeti tudatról, Káich 
Katalintól a művelődéstörténet és a jelen kihívásai-
ról, Németh Ferenctől és Pejin Attilától a helytör-
téneti kutatásokról, Papp Györgytől a nyelvről és 
frazeológiai kutatásokról, Hózsa Évától a perem-
vidéki szorongatottságban lehetséges életekről, 
Gábrityné Molnár Iréntől a kisebbség- és oktatás-
kutatások vajdasági korpuszáról, Papp Árpádtól a 
történeti- és társadalomkutatások néprajzi kartog-
ráfi ájáról, Hódi Éva Tünde tanulmányából a szer-
biai egészségügyi paradigmaváltásról, Hódi Sán-
dortól a pszichológia problematizálási mezőjéről, 
Hajnal Virágtól a dobradósi beszélőközösségről, 
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Papp Richárdtól pedig a délvidéki magyarság nem-
zettudatának állapotáról kapunk körképet. Utóbbi 
két szerző kulturális antropológiai dimenziókban 
taglalja, s ennek módszertana értelmében tárja is 
föl a „délvidékiséget”, annak ünneptartási, rituá-
lis, megélhetési és interetnikus viszonyrendszerét 
olyan komplexitásként értelmezve, amelyben a lét 
és tapasztalat átbeszélhetőségi állapotai a helyi tár-
sadalmak elemi működésmódjaiként jelennek meg, 
lett légyen szó múltról vagy jelenről, hátrányos 
helyzetről vagy megmaradásról, anyanemzethez 
fűződő viszonyról vagy családszerkezetről. Mint 
tematikus egység vagy tárgyalt problematika nem 
jelenik meg önálló tartalomként a zsidóság helyi 
históriája vagy a cigányság állapota, de az írások 
folytonosan ebben a kontaktzóna-felfogásban lelik 
meg a komplexitás lehetőségét: a szerb és magyar, 
katolikus és pravoszláv, városlakók és bevándo-
roltak, betelepültek és migránsok, elvágyódók és 
kontinuitás-fenntartók sajátos szereptudata kihat 
az iskolázottság, a rokonság, a hitélet, a gazda-
ság, a kapcsolathálók, a nyelvtudás-nyelvismeret, 
a periferizáltság és boldogulás megannyi kérdés-
körére. Már nem is pusztán a kisebbség/többség a 
kulcskérdés, hanem (mint minden etnikus másság 
esetében is) az etnikai csoportszerkezet belső réteg-
ződése, az interetnikus kapcsolatok értéktartalmai, 
a viselkedési stratégiák és kizárási-bekebelezési el-
járások árnyalatai rajzolják meg a lét valóságosan 
mindennapi dimenziót. Olykor még fel-felbukkan 
a dac, az ellenállás, a másként gondolkodás állan-
dóságának lehetősége, feltolul vagy kihívóvá válik 
a származási-házasodási-nyelvhasználati szabály-
rendszerek normatív hatása, a „közösen birtokolt 
folklór”, a közösség és az „idegenlét” drámája, de 
valamiképpen a kötet egésze azt sugallja: lehet a 
nemzetlét társadalmi-közéleti diskurzusát alap-
vetőnek tekinteni a határokon túli közösségek 
esetében, ám ezt valójában a hogyanlét adott ál-
lapota határozza meg, nemcsak a nemzetpolitikai 
diskurzusok szintjén, hanem még sokkal inkább a 
másságban vissza-visszatérő közös motívumok és 
mindennapi kulturális gyakorlatok minőségeiben. 
A kötet a térségi kutatástörténet szempontjain túl 
a jövendő kutatóinak is alapműve lehet, tekintet-
tel a forrásfeltáró, összegző, kitekintést adó és ol-
vasatokat, értelmezéseket felmutatni szándékozó 
etűdökre. Mindezen kutatások annyiban térnek el 
a „szokványos” kisebbségtudományi publikációk-
tól, hogy – rejtetten vagy kiemelten – a kutatói je-
lenlét, a tér- és társadalomismeret mélységi dimen-
zióit felölelni képes népismeret mércéjét tekintik 
magukénak, amely vállalt tudatossággal az empa-

tikus, szubjektív, érintett, „belülről beszélő” állás-
pontra szavaz „a magasabb perspektívából való 
szemlélés sokat tapasztalt politikai és tudományos 
nézőpontjaival szemben” (Hódi Sándor szavai, 10. 
old.). Ez az önismereti műhely-jelleg, a lét árnyalt-
ságának korántsem vitathatatlan sokszínűsége, és 
leírhatatlanságának esélytelensége nyer bizony-
ságot a vajdasági kutatók szempontrendszerében, 
amelyhez akár nem is kell nemzetpolitikai retori-
ka, hazafi as zászlólengetés vagy makacs-dacos ma-
radandóságról bizonykodó ígérvény, mert szinte 
az elemzések anyagában is megszólal a fájdalmas 
elmúlás és küzdelmes-lassú elérvénytelenedés rek-
viemje. Ami azonban még ennek felhangjaiban is 
ott van, az a másság- és méltóságtudat, a kivagyi 
helytállás, a kényszerű reprezentálódás folytonos-
sága, poétikus vagy drámai eltökéltsége…

Ez a „mindenséggel mérd magad” eltökéltség, 
az „Univerzum unió Etikája” fogalmazódik meg 
abban az életműben is, melyről Kerékgyártó István 
irodalom- és művészetkritikus írt portrémonográ-
fi át. Hőse és főalakja Szentandrássy István, avagy 
inkább a kortárs renaissance-nak az az alkotója, 
aki nemcsak Madonnákat, piétákat, bohócok és 
torreádorok, testőrök és püspökök pompás báját 
varázsolja sötéten vöröslő dinamikába, de fi gurái 
Villon, a Biblia, Shakespeare és Greco, Szindbád és 
Django Reinhardt látványvilágához illő gazdag-
sággal tündöklenek egy vészesen szuverén varázs-
lat nyomán. Mindez akár végtelen távol is lehet-
ne a fentebb tárgyalt tematikáktól. Szentandrássy 
azonban talán minden magyar cigányfestőnél is 
dúsabb színpompával és elemi természetességgel 
oldja cselekményességét a cigányság miliőjébe. Az 
a patriarchális és szenvedélyes életvilág, amely 
sem irodalmi, sem tudományos felmutatásakor 
nem tud talán ennyire hiperrealista lenni, itt ese-
tenként már a szürrealizmuson túli átélésvilágba 
kalauzol, mégis gyökereinél ott a cigányság táplá-
ló természetessége, drámai marginalizáltsága, be-
fordult boldogsága és feszülő robbanékonysága. 
Aligha illenék visszafogott érvekre építeni ezt a 
rövid refl exiót, s elbeszélni jól temperált szavakra 
épülő összekötő szótárával a képek sistergő mássá-
gának hullámzásait, hisz a megértő tudományos-
ság legföllebb dadogva lenne képes a Hieronymus 
Bosch-ra, Picassóra, olasz renaissance nagymeste-
rekre hangolt tematikát és kompozicionális elegan-
ciát értékelni. A Péli Tamás tanítványaként önálló-
suló Szentandrássy a fi guralitás és a szürrealizmus 
olyan intenzitását komponálja tematikus egészbe 
Villon balladái, párizsi női, Lorca Cigány románca, 
a tradicionalitás és a kulturális újjászületés klasszi-
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kus hagyománya kontextusában, hogy az ettől lát-
szólag földrésznyire idegen cigány világok szinte 
csak kontrasztként férnek bele. Ugyanakkor min-
den fi gurája, minden tekintete, test-színe és indula-
ta a Bari Károlytól, Holdosi Józseftől megismert vi-
lágot, a Szász Endre híres korszakát univerzálisan 
felülmúló színkezelési technikát és a saját sorsból, 
kisvárosi környezetből hozott természet-élményt, 
lovakat, zöldeket, szeleket, sötétlő arcokat és tágult 
szemeket idézi. A festő ötvenedik születésnapját 
köszöntő kötet (2007) a L’Harmattan és a Kossuth 
Klub olyan vállalkozása, amely a hazai legszínvo-
nalasabb képzőművészeti albumkiadás igényes-
ségét tükrözi (akkor is, ha állami támogatottsága 
okán a kötet nem forgalmazható); Lugosi Győ-
ző sorozatszerkesztő vállalt célja továbbá, hogy a 
Roma Kincsestár a megőrzött cigány kultúra kom-
ponált látványvilágának felmutatója lehessen.

S ha már képek, összképek és népéleti „tájké-
pek” harmóniáját idézzük, hadd kapjon egy friss-
nél is harmatosabb kiadvány méltó hangot a jóné-
hány „korosabb” opusz között. Korossága ugyan 
ennek is megvan, de más értelemben és más állan-
dóságban: Főzy Vilma szerkesztésében egészen 
frissen jelent meg a Néprajzi Múzeum Tárgykataló-
gusai sorozat 15. kötete, A piaroa gyűjtemény, amely 
a Regionális Gyűjtemények első köteteként Bog-
lár Lajos antropológus Venezuelában, az Orinoco 
mentén élő, az amazóniai kultúra jellegzetességeit 
magán viselő indián népcsoport körében gyűjtött 
anyagát mutatja be. A piaroák az 1960-as évek vé-
géig hagyományos életmódot folytattak őserdei te-
lepüléseiken, amely nyilván már akkor is átmeneti 
fázisban volt, de az etnológiai szakirodalom még 
csupán mint ismeretlen világról beszélhetett róla. 
Az 1967–68-ban terepmunkát végző Boglár Lajos 
(akkor a Néprajzi Múzeum Amerika gyűjteményé-
nek muzeológusa) és Halmos István népzeneku-
tató a tradicionális piaroa kultúra nagyjából teljes 
tárgyi anyagának összegyűjtésével egészítette ki 
mindezt, s a tárgyhasználat módjait és változatait 
fotókon, fi lmeken és hangfelvételeken is megörökí-
tette. Hat év múltán, midőn Boglár visszatért ked-
ves terepére, a piaroák életkörülményei már jócs-
kán megváltoztak, ők maguk a helyi kormányzati 
nyomásra a főutakhoz közelebbi állami telepekre 
költöztek, és beletörődtek abba, hogy ezzel meg-
kezdődött kulturális asszimilálódásuk korszaka. 
A Boglár-gyűjtemény anyagának most megjelent 
(csupán) egyik szelete nemzetközi értéktérben is 
fi gyelemre érdemesített mennyiségű és minőségű 
tárgyról szól, a kiadvány pedig (460 tárgy színes fo-
tóját és leírását tartalmazva) nem csupán a szakmai 

közönség számára lehet izgalmas, hanem a további 
77 fekete-fehér korabeli fénykép révén a tárgyké-
szítés, az eszközhasználat, az életmód, a művészi 
alkotó tevékenység hihetetlenül gazdag rendszerét 
is fölmutatja. A „puszta katalógus” nem valamely 
kis lapozgatós füzetke tehát, hanem karakteres kö-
tet, amely a „primitív kultúra” sokrétegű mélysé-
gét és árnyaltságát fölmutatni képes dokumentáció 
is: ekként az élelemszerzés és táplálék-készítés, a 
vadászat, a növénytermesztés, a mindennapi élet 
kellékei mellett az ékszereket, a varázsosan gazdag 
tolldíszeket nem különben megjeleníti, kiegészítve 
a varázsláshoz használt tárgyakkal és a közösségi 
szakrális rítusokban szereplő maszkokkal, ame-
lyeknek talán utolsó példányai kerültek Boglár La-
jos révén a magyar és nemzetközileg rangos nép-
rajzi múzeumokba.

A néprajzi „termékkatalógus” interkulturális 
jelentősége persze talán kevesek számára nyilván-
való… Pedig a Boglár Lajos emlékére, születésének 
80. évfordulójára megjelentetett két kötet (Nyitott 
Könyvműhely Kiadó, Budapest) pontosan illuszt-
rálja a kutatásnak, a kultúrák közötti transzferek-
nek, a belátásoknak és átéléseknek oly gazdag 
világát, amely a legmagasságosabb művészetek 
elvontságáig kalauzolja az olvasót. A Wahari. Az 
őserdei kultúra kötetben Boglár 1967–68-ban kez-
dett és 1974-ben folytatott kutatóútjainak gyűjtött 
anyaga olvasható a piaroa indiánokról, Wahari-
ról mint kultúrhéroszról és mitikus ellenfeleiről, a 
természeti népként modernizálódni csak lassacs-
kán kezdő Orinoco-vidéki „erdei emberekről”. Ez 
a szinte „kollektív emlékezetet” felmutató kötet 
ma már lassacskán maguknak a piaroáknak is a 
múlt történelem-tankönyve lesz, ráadásul olyan, 
amit nem egy „jöttment” idegen magyar írt, aki 
arra szaladt egy fotómasinával két napra, hanem 
olyasvalaki, aki a nyelvet, a szokásokat, a vallást, 
a szertartásokat, az etnográfi ai és művészeti isme-
retanyag teljességét kívánta rögzíteni, megérteni és 
továbbadni, mert Ő maga is Sao Paulóban szüle-
tett, s gyerekkori élményként hordozta az indián 
létforma tartalmait, hogy azután szinte egész éle-
tében foglalkozzon a dél-amerikai indiánokkal. 
Ugyanott és ugyancsak most, Boglár tiszteletére 
jelent meg másik kötete, A sámán nyaklánca. Indián 
kultúrák, melyben a maga „mozaikos” módszeré-
vel a társadalmi és kulturális, vallási és gazdasági 
jelenségkört bemutatta, megpróbálta mindezt eset-
tanulmányokká formálni, s csupán egykori diákjai, 
követői szerkesztették önálló írásait most „globá-
lis dél-amerikai indián kötetté”. Az időfelfogástól 
a politikáig, a gyermekneveléstől a sámánizmusig, 
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a tárgyhasználattól a vallásig megannyi helyi vál-
tozatot, árnyalatot, módot és hitet rögzítve egyfajta 
teljesség-képet ad Boglár a nambikwarák, a piaro-
ák, a wayanák, a guaranik és a botokudo indiánok 
élet- és hitvilágáról, az ősi-modern indián kultúrák, 
művészi és hitbéli, gazdálkodási és életmódbeli 
változásairól. Egységben a különbözőség, különb-
ségekben a hasonlóság itt is, ahogyan a teljesség és 
a részek kiegészítik vagy fenntartják egymást, rá-
adásul a köztes létben és átalakulásban keltik élet-
re a módosulások árnyalatait és a transzformációk 
nyomorúságos vagy pompázatos változatait.

Ezt a messziről nézve állandó, évezredesen 
„moccanatlan”, „egzotikus” és mégis reális konst-
rukciót taglalja egy sor tanulmányban (egészen 
konkrétan 22-ben) az a kötet, melyet épp most 
adott ki a pécsi Publikon kiadó, Csizmadia Sán-
dor és Tarrósy István szerkesztésében. A bőség 
zavara szintúgy jellemző itt is: hiába tagolt a kötet 
négy nagyobb tematikus fejezetre (Állam és állami-
ság Afrikában; Afrikai identitások, afrikai konfl iktusok; 
Tradíció és átalakulás; Nyelv, nyelvpolitikák és irodal-
mi reprezentációk), a maga négyszázhúsz oldalán 
tanulmányonként is kínál annyi információt, hogy 
valóságos kulturális kincsestárrá lesz az opusz 
egésze. Hozzávéve, hogy az Afrika ma. Tradíció, 
átalakulás, fejlődés cím csupán kevéske asszociáci-
ót ébreszthet, ha általánosabb körvonalakat ad is, 
mert mindegyre rá kell ébrednünk, hogy az afri-
kanisztika évtizede megkezdett, és néhány éve be-
rekesztett oktatása fergeteges tudatlanságban tart 
bennünket. Ha valakinek fogalma is lenne, merre 
esik Kongó vagy Tunézia, milyen katonai potenci-
ál vagy vízügyi helyzet jellemzi a Nyugat-Szaharát 
vagy a Nílus-vidéket, szinte bizonyosan semmit 
sem tud a gambiai helyzetről vagy a mali hős-
eposzokról, az eritreai földhasználat módjairól és 
a núbiai turizmusról, a nigériai irodalomról vagy 
az edo világképről. Gyermekkatonaság és egysé-
gesítő nyelvpolitika, geopolitikai stratégiák vagy 
nemzetközi segélyezés, államépítési és nemzetközi 
erőviszonyok színes áradata zúg elő a kötetből, s 
nem véletlen, hogy a kiadó egyúttal nyomatékos 
segítője is a Pécsett most kialakított egyetemi Af-
rika Kutatóközpontnak, szerkesztőségi háttere az 
Afrika Tanulmányok folyóiratnak és közrebocsátó-
ja megannyi afrikai tematikának (vízkonfl iktusok-
tól keleti migráció-politikáig), s oktatóhelye vagy 
képző intézménye az ily módon ismét helyét lelt 
kortárs afrikanisztikának. Ami a legutóbbi Afri-
ka-konferenciáról és (részben a kötet szerzőinek, 
részben másoknak) nemzetközi érdeklődési vagy 
szaktudományi köreiről elmondható, elsősorban 

az, hogy ismét megkésve s kissé vonakodva kezd 
csupán ráállni a magyar tudományos érdeklődés 
az Afrika-kérdések belátására és megértésére… 
Hogy csupán egyetlen példát említsek a sokból: 
a nemzetközi transzferekét, nevezetesen hogy az 
amerikai olaj- és katonai érdekeltség, a kínai piac, 
az indiai munkaerőpolitikai célrendszer máris ott 
van Afrikában, milliós nagyságrendekben (akár 
tőkéről, akár földtulajdonról, akár bevándoroltak-
ról van szó), miközben az európai rácsodálkozás 
maximum a turista-kalandokig jutott el, a vízház-
tartás védelméig, a rezervátumok fontosságáig, a 
gyémántbányászattól független természeti kin-
csekig és kulturális örökségig még aligha. Pedig 
ezek konfúzus jelenlétének mikéntjeiről szólnak 
az itt közölt tanulmányok, nem forszírozva, de 
szerényen sürgetve, hogy lessünk már oda egy 
pillanatra, s vegyük észre, hogy a többszörös Eu-
rópa-méretű földrész jelentése és jelentősége igen-
csak változó-félben van az utóbbi évtizedekben, s 
ennek megértése nem csupán belátás, hanem sok-
szor hiányzó ismeretek és változó kommunikálás 
eredménye, következménye is.

Az eredmények és jelentések érthetősége per-
sze mindig vitatható, ha ekkora földrészről vagy 
1700 nyelvről, birodalmi méretű és aprófalvas 
térségekről, tájakról, egyszóval változó evidenci-
ájú terekről van szó. E tranzakcionális, cselekvé-
sekben és közlésmódokban rejtekező jelentés-tér 
átrajzolódó formaváltozata lett témává az Ivaskó 
Lívia szerkesztette tanulmánykötetben is: Érthe-
tő kommunkációk címen a közlésmódoknak olyan 
izgalmas változatosságát tálalják a szerzők (szám 
szerint tizennégyen), amiről elsősorban az juthat 
eszünkbe, hogy a nyolcvanas években „divatba 
jött” kommunikálás kifejezés ma már mi mindent 
takarhat (szó szerint), miközben olykor fölfeslik ez 
a szövedék, s megjelennek slágerszövegek (Nagy 
Gergely), konstruktivista rendszerfogalmak (Tóth 
Benedek), új beszéltnyelvi galaxisok épülő jelenét 
taglaló állapot-ábra (Szécsi Gábor), vagy a felejtés 
mint kommunikációelméleti kihívás problematiká-
ja (Karácsony András), hogy az irodalmi zsurna-
lizmusról (Szajbély Mihály) vagy a bulvárműfajok 
tabloidizációs hatásairól (Andok Mónika) már ne 
is szóljak, mint tudásunk stabilitását elbizonytala-
nító provokációról. A kötet nem annyira friss mi-
voltában, inkább a kultúraközi (vagy netán rop-
pant eltérő közlési kultúrák közti) állapot-ábrái 
miatt izgalmasan illeszkedik ebbe a kultúraközi 
kultúrákat vizsgáló kötetválogatásomba. A hason-
ló tematikai meglepetésekkel gyakorta szolgáló 
kommunikációs főiskolai kötetek, iparművészeti 
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egyetemi kiadványok, kultúraelméleti aspektuso-
kat fölvonultató szakkönyvek egyre sorjázó töme-
gében valódi ráébredések örömét kínálja egy-egy 
ilyesfajta kötet, melynek valószínűleg a szűkebb 
körű szakmai hivatkozások némelyikén túl alig 
terjedhet hatóköre, pedig rangját a tematizált anya-
gok korszakos kérdései és válaszai hitelesítik, nem 
okvetlenül a kiadó neve.

Mint kiadó, éppenséggel aligha indít meg nagy-
ipari hírgyártásra beállt nagy orgánumot a Csong-
rád Megyei Népművelők Egyesületének új kötete, 
melynek esetében a válogató-szerkesztő Török Jó-
zsef a tavalyi nyári egyetemi előadások megjelen-
tetése után nem kapcsolta ki a számítógépét, ha-
nem nekiállt az előadások és „kis elbeszélések” 
folyamatának felhőszintű sodrásával összefüggő 
egyetemességek válogatásának, és legott kihozta 
a tudományos piacra Közművelődési Nyári Egyetem 
1999–2008 című kötetüket. A (közel hatszáz olda-
las) könyv a nyári egyetemek előadásaiból, alkal-
manként 8–15 előadó szövegéből állt össze, bár 
korántsem mindegyik prezentáció került bele. Ha 
lehet a fentiek szellemében annyit kimondani, úgy 
hát vállalom: a tíz év során elhangzott 89 előadás-
ból épp az sugárzik ebben a kötetben, mennyire 
nem lehet a látszólag egymástól távoli tematikákat 
sem úgy hallgatni-olvasni, hogy azok kölcsönha-
tásait, kihívó kérdéseit vagy válaszait ne az ösz-
szefüggésekben és interferenciákban értelmezzük, 
akkor már nem is tűnik indokolatlannak a kötet le-
emelése az újdonságok polcáról. Török József, aki-
nek nemcsak a tíz évnyi kitartó egyesületi szerve-
zés és ambíció köszönhető, hanem e szemléletmód 
aláhúzása is a negyvennégy előadás szövegének 
beemelése és gondozása révén, szinte vitathatat-
lan cáfolatként mutat rá, hogy a „nép művelése” 
mint műveltető-képző felfogásmód nemcsak any-
nyiban tűnt el a felszínről, hogy maguk a műve-
lésről gondolkodók is rászorulnak az önművelésre, 
hanem azt is eléri, hogy az öt tematikus egységbe 
tagolt előadásokból a folyamatos képzés-képződés 
és problematizálás-alkalmazás univerzuma sejlik 
föl. Az olvasó nyilván sejtheti, hány nevet lenne 
érdemes kiemelni ebből az akadémiai szintű nyári 
konferenciázásból, ezért valószínűleg megbocsátja 
nekem, hogy itt most a Kegyes Befogadóra kell bíz-
zam, mely tematika, melyik előadó vagy korszak 
érdekli inkább. A kultúra és gazdaság, kultúra és 
társadalom, érték és képzés, műveltség és térbeli-
ség, történelem és kortárs látásmódok olyan széles 
tárháza világlik elő akár egy-egy prezentációból is, 
hogy méltatlan lenne sematikus képletek fölidé-
zésére vállalkoznom. Cserébe viszont, az alapos 

elemzés vagy a teljes előadói névsor helyett arra 
bíztatom az Olvasót: ha a magyar művelődés- és 
tudás-történet jelen állapota érdekli, ne feledje a 
kiemelt bibliográfi ai tételek közé venni ezt a köte-
tet, mely mellett az éves konferencia-kötetek is el-
érhetőek persze, ez itt most csak a kiemelt ajánlásra 
méltó válogatás közülük. De az utókor olvasatai-
hoz hermeneutikai vagy tudástörténeti szempont-
ból annál súlyosabban hozzájárul ez az opusz!

A kénytelen elnagyolás sorsára jut a következő 
kötet is, melynek jelentőségét többszörösen kelle-
ne itt aláhúznom, minthogy az utóbbi évek (évti-
zedek?) egyik legizgalmasabb és „legkortársabb” 
kultúraelméleti-kultúrakutatási szövegválogatásá-
ról van szó. A L’Harmattan Kiadó gondozásában 
jelent meg a pécsi egyetemi műhelyek közül is a 
legmozgalmasabb, a Kultúratudományi Doktor-
iskola hallgatóinak és oktatóinak jóvoltából szü-
letett fordításgyűjtemény, mely Sokféle modernitás. 
A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világ-
ban címre hallgat (szerkesztői: Niedermüller Péter, 
Horváth Kata, Oblath Márton és Zombory Máté). 
Utóbbiak, az oskola doktoranduszai nemcsak el-
sajátítják és értelmezési tartományokba illesztik a 
kultúrakutatás kortárs iskoláit és irányzatait, ha-
nem kommunikálásához is hozzájárulnak ezzel a 
fordítási gesztussal. Sokféle (szó szerint követhe-
tetlenül sokféle) modernitási struktúrát és konst-
rukciót vonultatnak föl, hogy csak néhány szer-
zővel jelezzem ezt: Charles Taylor, Benjamin Lee 
és Edward LiPuma, Shmuel Eisenstadt, Dominic 
Sachsenmaier, Arjun Appadurai… Mobilitások és 
különbségek, perspektívák és értelmezések, poszt-
koloniális elméletek és „subaltern” tanulmányok, 
mesternarratívák és monocivilizatorikus teóriák, 
kultúrafogalmi mintázatok hömpölyögnek a kö-
tetben, fensőséges gazdagsággal jelezve, hogy a 
korábbi évtizedek és évszázadok kultúraképe(i), 
mely(ek) a térben és időben „bezártnak” tekinthe-
tő helyi kultúrákról alkotott szemléletmódot avittá 
teszik, immár tarthatatlan(ok), s helyettük a köz-
tességek, a transzferek, a kölcsönös cserék és kul-
túraközi áthatások teljesebb rendjéről kell fogalmat 
alkotnunk, s ez kapja a „sokféle modernitás” vagy 
„alternatív modernitás” jelzőt. Mindez nem elvont 
metateória csupán, hanem kényszerhelyzet szülte 
refl exió, amelyet a társadalmi élet szerveződésé-
ben már nem nemzeti/regionális/földrésznyi gaz-
daságok és kultúra-fogalmak tesznek érvényessé, 
hanem a multiplikálódás, a sokszorozódó sokféle-
ség empirikus tapasztalata inkább. Niedermüller 
Péter bevezetője méltó összegzést ad erről, kifejez-
ve a reményt, hogy alternatív irányzatok, értelme-
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zési perspektívák és kreatív adaptációs gyakorlat 
segíthet bennünket talán (már az európai sokféle-
ség értelmezésben is), így az egyre radikalizálódó 
dinamizmusok felfedezéséhez, meglátásához és 
megnevezéséhez is mindenkit, aki a kortárs kérdé-
sek és lehetséges válaszok gondját magára vállalni 
képes.

Hasonlóképp merész kérdésfelvetéssel él Bras-
sai László is, aki Válasz a kockázati társadalomra: az 
élet értelmességébe vetett hit című kötetében az ön-
azonosság-építés és értelemkeresés alternatíváit 
veszi sorra rövid eligazító elemzésében. Az „élhe-
tő élet” perspektíváját a rizikó-központú gondol-
kodás helyett az erőforrás-alapú válaszokban és 
refl exekben nevezi meg, a védőhatások társadal-
mi tereit és az élményhatásokra pozitív válaszo-
kat adni képes „elköteleződő személyek” bíztató 
életmintáit véve alapul. A relatíve vékonyka kö-
tet (170 oldal) utolsó harminc oldala a felhasznált 
szakirodalom jegyzéke, ami nem a tájékozatlanság 
sepsiszentgyörgyi bizonytalankodását mutatja, ha-
nem épp a magatartástudományok roppant széles 
viselkedési és értelmezési horizontjának átfogási 
kísérletét, a lehetséges válaszok keresésének vég-
telen tartományából kimetszett kört, amely att-
rakcióra sokszor éppen az erdélyi tudományosság 
volt képes impozáns példáival az elmúlt néhány 
évszázadban is. Brassai a perszonális és közössé-
gi fejlődésfogalmak áramából indul ki, s a husza-
dik századi pszichológiai paradigmaváltás kérdé-
sén átvezetve az életvezetési kérdések korszakos 
gondjaiig vagy a lehetségesen időszerűnek tekint-
hető válaszokig ívelő problematikát abba a bizal-
mat sugárzó tartományba kalauzolja, amelyben a 
bontakozó lélek és a társas terében eligazodás-kép-
telenné vált ember talán még meglelheti minimális 
kapaszkodóit. Persze – s ez a kötet fő vállalása – 
ehhez éppen azoknak kéne az élet értelmességébe 
vetett hitet úgymond „kézbe adnia”, akik sokszor 
maguk sem birtokolják, nem látják át vagy nem ke-
zelik refl exíven a kor kulturális és pszichés sodrá-
sának gondjait.

Hasonlóan széles fogalomkört, de látszólag a 
múltba révedő felfogásmódokat, a kulturális ant-
ropológia jelenkutató attitűdjével tálalt érvényes-
séget mutat föl a csupán ritkán refl exiós fókuszba 
kerülő miskolci tanszék oktató-kutatója, R. Nagy 
József, aki vagy évtizedes kitartással vizsgálódik 
az egykori „munkásvárosok” valóban javarészt 
munkás miliőjében. A Boldog téglafalak között című 
kötetben a legmeggyőzőbb kutatói alapállást vá-
lasztja a korábban is, de a politikai rendszerváltás 
időszakában már elszántan elhanyagolt északke-

let-magyarországi térség munkáskolóniáinak vizs-
gálatakor (amely doktori értekezésként is megáll-
ja helyét). Az antropológus szerepe itt nemcsak a 
munkássá lett parasztság előtörténetének vázlatát 
megalkotó, az átmenetek következményeit szo-
ciológiai és városnéprajzi dimenzióban részletező, 
hanem a térségi munkásság szerepvesztésének tör-
ténelmi drámáját átélni segítő vállalásban mutat-
kozik meg leginkább. A diósgyőri munkásság és 
a miskolci vasgyári kolónia „gyarmatként” való 
vizsgálata itt azt a kutatói attitűdöt tükrözi a szisz-
tematikus leírás, érzékeny bemutatás, elkötelezett 
állásfoglalás, értelmező kultúrakutatási mintakö-
vetés értelmében, melyet a szerző által többször 
idézett Szabó Zoltán megértő közelhajolása sugallt 
a harmincas évektől – mindenfajta térségi átalaku-
lás, de különösen a parasztizáló munkásság leíró 
elemzése terén. R. Nagy a miskolci antropológus 
tanszék hallgatóival közös kutatás és terepfelmé-
rés gyakorlatát emeli (korábban közölt írásaihoz 
hasonlóan) abba a kiüresedett tudományfelfogási 
térbe, amelyben az „avult tematikák” úgy kapnak 
jelentést és jelentőséget, hogy épp a kutató segít rá-
döbbenni fontosságukra, épp vizsgálódásai köny-
nyítik meg a belátást, hogy itt éppoly gyarmato-
sító, kolonizáló helyzetről van szó, mint a világ 
bármely más „primitív társadalmában”, amelyben 
nem a primitívség a lényeges (ez csupán a fenkölt 
elnyomók jelzője az elnyomás jogosnak való fel-
tüntetése kedvéért, a „felkultúrásítás” jogának ki-
vívásárt és a kiszolgáltatottság tartósításáért), ha-
nem a kolonizálás módja, miértje, célja és értelme, 
vele együtt a kultúrafosztás állapota és a periferi-
zálás szándékának legitimálása is. A szerző egyike 
a hazai munkáskutatás kortárs kísérletezőinek, s 
egyik leghatékonyabb, legkövetkezetesebb kuta-
tója az antropológia kínálta „munkástematika” 
életmód- és hagyományértékelő attitűdjének. Tér-
ség-specifi kus alapkutatása – beláthatóan – hosszú 
korszakra (vissza és előre) lesz fundamentális esz-
köz a munkáskép alakulásához, a tárgyalt–megis-
mert–bemutatott közösségek önálló (szub?)kultú-
ráinak teljesebb megértéséhez.

Ha R. Nagy József munkáját a korszakunkra jel-
lemző tematikus elemzések és az újraformálódó, 
átalakuló társadalmi nagycsoportok (osztályok? 
rétegek?) fontos forrásmunkájának neveztem a 
munkáskolóniák rudabányai, kazincbarcikai, szu-
hakállói, diósgyőri, borsodnádasdi miliőinek meg-
jelenítése szempontjából, akkor illő lenne méltó 
párhuzamban tárgyalni G. Furulyás Katalin opu-
szát is, aki az ünneplési szokások vizsgálatában a 
társadalmi-közösségi részvétel új formáit mutatja 



51

fel falusi környezetben. A falunapok szerepének, 
a gazdasági-politikai átmenet közepette lehetsé-
ges fesztiválozási játéktér kialakulási formáinak 
bemutatásával azt a szabadidős létformát illeszti 
megfi gyelési keretébe, mely a falvak (akár „karak-
ter nélküli”) saját terében az új hagyományok meg-
formálásának gyakorlatával járul hozzá a kulturá-
lis identitásformák megismeréséhez. Ha az ünnep 
mint kulturális rítus jellemezhette a falut a nem-fa-
lusi környezetben hiányzó szertartások idején, s ha 
a falusi létformák teljesség-értékű átélésének igé-
nye új szimbolizációs formát és közeget képes te-
remteni, akkor e jelenséget mint hagyománytartó, 
értékőrző, szerepátrendező, minőségalakító, funk-
cióval kiteljesítő kultúraformát kell (vagy lehet) ér-
tékelni. A falunapok saját értéke és tere, valamint 
a mintegy rászerveződő kulturális ipar turisztikai, 
egzotizáló, értékmentő funkciói evidens módon kí-
nálják magukat a kutatói fi gyelem számára. A Fa-
lunapok című kis kötet e kultúrakutatási, fejlesztési, 
integrációs miliőt állítja fi gyelme középpontjába, s 
aprólékosan taglalva az ünnep-ideológiákat, a falu-
napok forgatókönyvének mintegy morfológiai lát-
képét nyújtva tárgyalja a kevesek által megfi gyelt 
jelenségsort. Ezzel mintegy jelzi is, hogy a Magyar 
Művelődési Intézet egykori kutatási tematikái, 
szubkultúra-elemző vizsgálódásai csak látszatra 
lettek a múlté, valójában a társadalmi részkultú-
rák iránti fi gyelem, a különbségek és azonosságok 
rendszerező típusú megismerése korántsem avult 
el mint kutatói feladat, sőt életben maradásának 
legfőbb jele, hogy a jelen korszak tüneményei felé 
képes fordulni, és arról ad áttekintést, ami épp ko-
runkat jellemzi.

Kissé „morbid” analógia, de hasonló közeg, a 
hétköznapi lét megemelt pillanatai kínálják a te-
matikáját ugyanazon intézmény egy másik kiad-
ványának, A mi kis falunk címen közreadott illuszt-
ris albumnak. A cím talán inkább szimbolikus 
hívószó, a belterjes, intim miliőt idézi, lakótéri 
léptéktől függetlenül is. Nem csupán falvakról és 
paraszti idillről van szó, hanem azokról a városi 
lakóközösségi kísérletekről is, melyekre az MMI 
2009-ben public art programot írt ki, s melynek be-
számolóit is tartalmazza a kiadvány: a „mi kis fa-
lunk” Szegeden, Miskolcon, Győrben vagy Duna-
újvárosban éppúgy a lakótér része, mint Karakó 
vagy Hegyhátszentmárton, Nemeskeresztúr vagy 
Eger esetében. A lépték a lényeg, a „saját tér”, saját 
identitás, avagy éppen a kölcsönzött, vendégül hí-
vott, befogadott, kísérletileg átemelt… Sőt, a kötet 
mintegy zárófejezete a „Net-tér” jelenlétét is kimu-
tatja, a hálózatiság és kapcsolatépítés új léptékét, 

a „globális falu” helyi kapcsolati pontjait, melyek 
a perszonális vagy csoportszintű térhasználatban 
föltétlenül analógiát kínálnak az egykori mik-
ro-miliők otthonossága vagy szubkulturális jellege 
felé. A tíz szerző részmunkáit, az egyes fejezeteket 
és témacsokrokat Kertész László és Leposa Zsóka 
szerkesztette egybe, s a kötet minden lapján a vi-
zuális stimulusok olyan tömege van jelen, amelyek 
padlómatricák grafi káit, térfotókat, internetes kép-
leleményeket, kistelepülési közösségi élmények 
vizuális nyomait, szín-tereket és fényképbe öltöz-
tetett re-habilitációs gesztusokat, térben lecövekelt 
lufi kat, tipo-grafi kai pózokat és kihívásokat, táj-
felismerési játékokat és folton-folt színtündöklé-
seket tartalmaznak az értelmező szövegeken túl, s 
mindezeket egy sajátos téri-tematikai struktúrába 
rendezték. Térbútorok, hímzett betonfelület, em-
berformáló mű-labirintus, madárpótló madarak, 
tükörbe másolt városvízió, gyanúkeltő bizalomka-
merák, de-geometrizált grafi ttik, garázsfesztivál és 
magánköztársasági szavazócédulák meghökkentő 
trükkjeivel készültek public art performanszok, 
melyek foglalata most ez a kötet. Mint könyvnek 
nem lesz talán komoly hatása a művészeti pia-
con – azonban épp az a kultúraköziség, a saját és 
a globális, a „miénk” és a „másoké” közötti csaló-
ka utak, értelmezések, belátások végtelensége, ami 
jelen van benne, refl ektál a külső világ zordsága, 
barátságtalansága ellen kimondható perszonális 
elutasításokra, megszemélyesítésekre, elvonatkoz-
tatásokra. Ezek a terek és keretek, tartalmak és de-
formált formák, reformált üzenetek és megnemesí-
tett idegenségek adnak apró kis esélyt az életviteli 
belátásokra, az „élhető világokért” még esélyes 
küzdelem módjaira… Fontos kiadvány ez, s lehet 
jövője, amennyire a mai „retrókat” (performált 
módon) még egyáltalán értékelhetjük. Az új típusú 
public art „a mi kis” falunk, terünk, közterünk és 
magánfi rkáink vagy köztes-időleges lenyomataink 
bolygóit alakítja kistelepülésen és nagyvárosban, 
halott és élő világokban egyaránt. Talán ezért is 
ART ez a publikus gesztus, mert nem állhatja meg, 
hogy helyspecifi kus beavatkozásokat ne kezdemé-
nyezzen, jelen esetben 47 település és ugyaneny-
nyi művész kísérleteként. Ha az elemző értékelés 
(Kertész László vagy Lágler Péter – Talata Dudás 
Katalin) szerint ezeket a „mi kis világainkat” nem 
is lehet teljességgel áthatott miliőknek nevezni, a 
művészet mint komplex kulturális rendszer jelen-
léte és beavatkozása az életvilág mint komplexitás 
rendszerébe akkor is teremtőképes lehet, ameny-
nyiben nem csupán a kényszerű szürke sodródás 
részeinek tekintjük magunkat, hanem identitásunk 
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alakításához segítségül hívjuk a vágyképek és il-
lúziók tudatos játékának de- vagy rekonstrukciós 
hatásait.

Hasonképpen árnyalt és demisztifi kált kultú-
raköziségek sorjáznak a Pécsi Tudományegyetem 
bölcsészkarának Kerényi Károly Szakkollégiuma 
által kibocsátott testesebb kötet írásaiban, mely 
mint évkönyv Annona Nova 2009 címre hallgat 
(szerkesztette Vörös Dóra, Major Zoltán és Vörös 
Zoltán). A könyv diákdolgozatokat tartalmaz, af-
féle műhelymunkákat, a szó jó értelemben véve 
elitképzési környezetben és önképzőköri szorga-
lommal formált gondolatkísérleteket, melyek sok 
esetben igen kiérlelt szaktudományos opuszok. 
A tizennégy szerzői mű három fejezetbe (Meg-
ismerés és tudás; Társadalom és művészet; Ér-
telmezés és megértés) taglalva leginkább fi lozó-
fi ai, politológiai, lingvisztikai, művészetelméleti és 
megismeréstudományi diskurzusokat vonultat föl, 
köztük mitikus időről, zombifi lmről, szentkultusz-
ról, globalizációról, nyelvpolitikáról, heideggeri 
létfelfogásról, modernitásról és anti-konvenciona-
lizmusról, szükségszerűségről és moralitás-elmé-
letekről is. Izgalmas interpretációk, tudáshoz mél-
tó alázat, értelmezéseket újrafogalmazó bátorság, 
naiv-tudatos rákérdezés, és egyáltalán, a tapaszta-
lat mikéntjét a kultúrák széles körei szerint és hul-
lámainak megfelelően újragondoló merészséggel 
még jónéhány teoretikus kísérlet, amit a kötet rejt – 
talán mondani sem kell, továbbgondolásra, vitára, 
tépelődésre méltó ajánlatok egytől egyig. A jólelkű 
olvasónak csupán a kultúratudomány szemüvegét 
és teoretikus magabiztosságát kell felöltenie, hogy 
élvezetet találjon a kötet dolgozataiban, de ezzel 
a belátással viszont jóérzésű meglepetéseket hal-
mozhat föl arról, mennyi féktelen gazdagság fér 
bele a jelen-s-jövő tudásaiba, ami eddig még szin-
te sehol sem volt jelen. Köztesség, tudásköziség, 
interdiszciplinaritás és a meggondolások gazdag 
tára kínálkozik itt, közeli és speciális harmóniában 
a föntebb ismertetett könyvekkel, gondolatokkal.

Jelenek és jövők, létek és hiányok konstrukci-
óira kérdez rá ugyancsak az a tanulmánykötet, 
melyet Gantner B. Eszter és Réti Péter szerkesz-
tésében a Nyitott Könyvműhely adott közre Az 
eltűnt hiány nyomában. Az emlékezés formái címen. 
Film, képzőművészet, narratíva, emlékezéspolitika fe-
jezetcímek taglalják a tanulmányok sorát, melyek 
a legkülönbözőbb memoár-gyakorlatok és konst-
rukciók mentén formálják újra a nekünk fontosat, 
a saját olvasatot, a fölkínálható narratívákat. Filmi 
és irodalmi identitás-alakzatok, holokauszt-interp-
retációk, az ábrázolhatóság, az emlékeztetés me-

tódusai, a közösen megalkotott memoárformák és 
artisztikus gesztusok (botlatókövek, jelölt helyek, 
emlékeztetők, kommemoratív kísérletek) alkotják 
a kötet tematikáját, jobbára fi atal szerzők tanulmá-
nyait, egy 2006–2007 során rendezett előadás-so-
rozat anyagából vett értelmezés-narratívát. Mint 
ekképp kiderül: a hiány, az elmúlás, az „egyszer 
volt világok” mai idézhetősége nemcsak lehetőség, 
hanem esetenként (mint itt a zsidóság-témakörben 
felvonultatott identitás-nyomozások formáiban 
is) kötelesség, vagy legalább kísérlet kell legyen, 
hogy az emlékezés formáiba emelje azt is, aminek 
már talán inkább a nemléte adja létformáját. „Le-
hetetlen, de muszáj… tehát lehetséges” – mint ezt 
az első írás címében is közli, az emlékezésformák 
mint politikai akaratok, mint társadalmi konszen-
zus tárgyai, mint a saját múlttal való szembenézés 
lehetősége és felelőssége adják annak kényszerét, 
hogy élővé váljon, ami nem tudatos, nevet kapjon, 
amelynek hallgatás volt a sorsa oly sokáig.

Már hogy egyáltalán lehetséges-e identitáso-
kat konstruálni ott, ahol azok nincsenek jelen, s 
van-e esélye kereteket szabni az értelmezés kísér-
leteinek? – E kérdésekre ismét csak az irodalom-
tudomány, a pszichológia és a kulturális antro-
pológia, a történettudomány és a kultúratörténet 
segítségére szorulva kaphatunk válaszokat a fen-
tebbi kötetet egy sorozat részévé tevő másik tanul-
mány-válogatásban. Kép – keret. Az identitás konst-
rukciói címet viseli ez a könyv, melynek szerkesztői 
közül Gantner B. Eszter az előző mű szerkesztője 
is (munkatársai ezúttal Schweitzer Gábor és Var-
ga Péter), szellemisége pedig követi az identitások 
keresésének lehetséges verzióit, imázsait, kereteit 
és tartalmait. A tizenkét egyetemi előadás kötetbe 
szerkesztve az „átbeszélés” állapotába hozza a té-
makört, nem pusztán a zsidóság kérdését, hanem a 
másfajta másságokét is: a pszeudo-identitásokat, a 
zsidó-keresztény ünneplésformákat, a Babits-élet-
mű alakjait, a monarchia korának közszellemét, a 
nemek közötti fóbiák, a vallások közötti konfl iktu-
sok, a népek közötti belátások megannyi verzióit. 
Bizonyítást nyer az is, miképpen és mennyire nem 
azonos önmagával, amely annak mutatja magát, s 
mi módon nem statikus, folyamatos és tartós vagy 
végleges az identitás mint eszköz, jelenség, állapot 
és cél. Folyamatokról, átmenetekről, egymást for-
máló hatásokról, dinamikus változásokról és kon-
tinuus másságokról vagy másságkezelésekről szól 
tehát a legtöbb írás, mégpedig nem a rendszerlogi-
ka, a folyamatszervezés vagy a kibernetika aspek-
tusából, hanem az interdiszciplináris tranzíciók 
oldaláról. Arról a kultúraközi kultúráról, melyről 
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fentebb szinte a legtöbb felmutatott mű szól, s ar-
ról a korról, melyben ez a biztosra formálódott bi-
zonytalanság kezd immár kezelhetővé szelídülni, 
melyben a tudni nem lehetséges dolgokról is tu-
dományos igénnyel lehet narratívákat kezdemé-
nyezni…

Megannyi kötet kínálkozna még ismertetésre vagy 
futó jelzésre legalább – gyors vagy még gyorsabb 
olvasatban. De van egy adott tempó, amely már 
nem teszi lehetővé sem a megismerést, sem a be-
látást, sem a tudomásulvételt… Szeretném ezt el-
kerülni – már csak az olvasó gyorsolvasási készsé-
gére tekintettel is. Inkább majd máskor folytatom, 
kevésbé kapkodósan, a teljesség nagyobb remé-
nyével…

A bemutatott könyvek: Balázs Sándor és mtsai 
szerk. Fehér könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kál-
váriájáról… Bolyai Egyetem Barátainak Egyesü-
lete, Kolozsvár, 2009, 204 oldal; Éber Márk Áron 
Élménytársadalom. ELTE Társadalomtudományi 
Kar, Budapest, 2007, 175 oldal; Schoblocher Judit 
szerk. Cool-túra képekben. FiKuSz, Budapest, 530 ol-
dal; Sebők Marcell Humanista a határon. A késmárki 
Sebastian Ambrosius története. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2007, 400 oldal; Geert Hofstede – Gert 
Jan Hofstede Kultúrák és szervezetek. Az elme szoft-
vere. McGraw-Hill – VHE, 2008, Budapest, 520 ol-
dal; Bodó Barna – Tonk Márton eds. Nations and 
National Minorities in the European Union. Sapientia 
– Hungarian University of Transylvania, Cluj-Na-
poca, 2009, 263 oldal; Bodó Barna – Bakk Miklós 
– Veress Károly szerk. Kisebbségben, közösségben. 
Politeia Egyesület – Bolyai Társaság – Communi-
tas Alapítvány, Kolozsvár, 2008, 400 oldal; Brassai 
László – Victor Sibianu szerk. Valorile multicultura-
lităţii. Alteris – Státusz Kiadó, Arcus-Csíkszereda, 
2007. 400 oldal; Gulyás László – Szávai Ferenc – 
Keczer Gabriella szerk. II. Régiók a Kárpát-medencén 
innen és túl. A Virtuális Intézet Közép-Európa ku-
tatására (VIKEK) Évkönyve 2009. Szeged – Kapos-
vár, 287 oldal; Handó Péter Alvó konfl iktusok meze-
jén. Interkulturális kapcsolatok Sóshartyánban. Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
– Palócföld Könyvek, 2008, 176 oldal; Dranik Réka 
Sztereotípiák és előítéletek. Kolozsvári Egyetemi Ki-
adó, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 
2008, 177 oldal; Betsy Udink Allah és Éva. Az Isz-
lám és a nők. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008, 
222 oldal; Erőss Gábor – Kende Anna szerk. Túl a 
szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közokta-
tásban. L’Harmattan, Budapest, 2008, 316 oldal; Bir-

talan Ágnes – Somfai Kara Dávid szerk. Kőember 
állott a pusztán. Tanulmánykötet Mándoky Kongur 
István emlékére. L’Harmattan, Budapest, 2008, 214 
oldal; Társadalmi Tanulmányok 2009. ELTE Társa-
dalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 
évkönyve. Szerk. Szabó Fanni. Budapest, 2009, 290 
oldal; Végső István – Simko Balázs Zsidósors Kis-
kunhalason. Kisvárosi út a holokauszthoz. L’Harmat-
tan, Budapest, 2007, 346 oldal; Hajnal Jenő – Papp 
Richárd szerk. Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudo-
mányi Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet, Zenta, 2007, 296 oldal; Kerékgyártó István 
Szentandrássy István. Roma Kincsestár, L’Harmat-
tan, Budapest, 2007, 80 oldal + 5 grafi kai lap; Főzy 
Vilma A piaroa gyűjtemény. A Néprajzi Múzeum 
Tárgykatalógusai 15. Néprajzi Múzeum, Budapest, 
2010, 224 oldal; Boglár Lajos Wahari. Az őserdei kul-
túra. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010, 271 
oldal; Boglár Lajos A sámán nyaklánca. Indián kul-
túrák. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010, 192 
oldal; Csizmadia Sándor – Tarrósy István szerk. 
Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlődés. Publikon Ki-
adó, Pécs, 2009, 420 oldal; Ivaskó Lívia szerk. Ért-
hető kommunkációk. Szegedi Tudományegyetem 
Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2005, 120 ol-
dal; Török József vál., szerk. Közművelődési Nyári 
Egyetem 1999–2008. Válogatás a 10 év előadásaiból. 
Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete, Sze-
ged, 2010, 583 oldal; Niedermüller Péter – Horváth 
Kata – Oblath Márton – Zomboty Máté szerk. Sok-
féle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei 
a globális világban. Nyitott Könyv – L’Harmattan, 
Kultúratudományi Könyvtár, Budapest, 2008, 285 
oldal; Brassai László Válasz a kockázati társadalomra: 
az élet értelmességébe vetett hit. T3 Kiadó, Sepsiszent-
györgy, 2010, 176 oldal; R. Nagy József Boldog tég-
lafalak között. Miskolci Galéria, Miskolc, 2010, 256 
oldal; G. Furulyás Katalin Falunapok. Magyar Mű-
velődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 
Budapest, 2010, 118 oldal; Kertész László – Leposa 
Zsóka szerk. A mi kis falunk. A Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009. évi public 
art programja. MMI, Budapest, 2010, 84 oldal; Vörös 
Dóra – Major Zoltán – Vörös Zoltán szerk. Anno-
na Nova 2009. Pécsi Tudományegyetem BTK, Ke-
rényi Károly Szakkollégium, Pécs, 2010, 316 oldal; 
Gantner B. Eszter – Réti Péter szerk. Az eltűnt hiány 
nyomában. Az emlékezés formái. Nyitott Könyvmű-
hely, Budapest, 2009, 188 oldal; Gantner B. Eszter 
– Schweitzer Gábor – Varga Péter szerk. Kép – ke-
ret. Az identitás konstrukciói. Nyitott Könyvműhely, 
ELTE Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra 
Kutatócsoport, Budapest, 2010, 295 oldal.



Aki tudni akarja, hogyan élnek a baranyai telepü-
lések, cigány lakossággal, iskoláikban jövőt muta-
tó elemekkel, Takács Géza könyvéből elolvashatja.

Amikor az Írószövetségben bemutatásra került 
Takács Géza Kiútkeresők című, A cigányok iskolai 
reményei alcímű, a Magyarország felfedezése soro-
zatban megjelent könyve, nemcsak sokan voltunk 
érdeklődők, de mindenki a szokásosnál sokkal 
jobban érdekeltnek látszott a könyvet bemutatók 
között is, pedig nem voltak rá kevesen. Erre a sze-
repre vállalkozott Hoffmann Rózsa, akkor még 
nem oktatási államtitkárként, de a tőle megszokott 
felelősséggel, amit volt szerencsém megtapasztal-
ni, amikor Beke Kata javaslatára egy szociográfi ai 
anyaggyűjtésemhez – osztatlan iskolákról, a TAN-
DEM folyóirat részére – őt kerestem meg, mie-
lőtt a Hernád völgyébe indultam volna. Akkor is 
ugyanúgy adott tanácsot, ahogy most a könyvvel 
foglalkozott. Körültekintéssel, átlátni tudással és 
stratégikus gondolkodás birtokában. Mellette Pé-
csi Györgyi és Elek Tibor fi atal felhajtó erőknek 
bizonyultak, hogy minél több kiderüljön a könyv-
ről, s hogy minél többször megszólaljon a szerző, 
Takács Géza, aki láthatóan úgy viselkedett, ahogy 
kell, ahogy jó írónak szokás: ő megírta a könyvet, 
beszéljen az most már magáért. S helyette, könyv-
bemutató lévén, a „közvetítők“.

Amikor Takács Géza mégis megszólalt, kép-
viselt valamit, amit a Magyarország felfedezése 
sorozat egykori kötetének szerzőjeként talán min-
den jelenlevőnél jobban megértettem, s fontosnak 
tartom elmondani is – a könyvbemutató időpontja 
által kínált helyzet érzékeltetésével.

Kormányválasztás előtt álltunk, s a könyvet be-
mutatók szándéka ebben a helyzetben egyértelmű: 
mindent szóvá tenni és értelmezni a könyvből, ami 
fi gyelembe vehető egy, az oktatást kisiklott pályá-
járól rendes medrébe terelni akaró oktatáspolitiká-
ban. Tehát a könyvet bemutatók erre fókuszálnak, 
hangsúlyaik a módszereken, a könyv használható-
ságán. Takács Géza pedig megjegyzi, ő azt tartja 
könyve legfontosabb érdemének, hogy láttat jó, 
megvalósult dolgokat oktatás és élet baranyai gya-
korlatában. S valóban, nincs is ennél fontosabb. 

Elemeknél, megvalósuló, szóra érdemes mozzana-
toknál. Amiknek köszönhetően tényleges változás 
következhet be. S amiknek – a könyv olvastán lát-
szik – gátja akad bőven. Anyagi és adminisztratív. 
S ezek mind csökkentik az esélyt a kibontakozásra. 
A lassú kibontakozásra. Mert munka nélkül ez kü-
lönösen nem megy. Ahogy nem elég a módszerek 
ismerete sem ahhoz, hogy egy-egy pillanat újra lét-
rejöjjön. A már egyszer megvalósult hiába kínálja a 
tapasztalatot, a példát. Eredményes helyzetek ab-
ból várhatók, ha egy másik, de szintén a maga al-
ternatív pedagógiáját kialakítani akaró tantestület 
egy cigányokkal vegyes magyar avagy egy magya-
rokkal vegyes cigány iskolában maga is megkísérli 
pedagógiai céljait alkalmazni a valóságra. Mert ak-
kor lehet, hogy akár olyan helyzettel is találkozik, 
mint amiről a magyarmecskei iskola osztatlan alsó 
tagozatából okuló igazgatónője beszél. Lehet, hogy 
minden gyerekre külön kell szabni a feladatot. Ezt 
is észre kell venni.

Talán az a legjobb abban, hogy Takács Géza 
vállalkozott egy pedagógia-központú könyv 
megírására, hogy tanárként, alternatív pedagógi-
át kidolgozó s gyakorló pedagógusként mindent 
a helyén lát. Azt is, ami az órákon zajlik, azt is, 
ami az iskola életében, azt is, ami az iskolát illető-
en külső hatásra kényszerként történik (pályázni 
kell, folyton pályázni, s arra lehet pályázni, amire; 
pályázatokhoz kell igazítani az elképzeléseket, pá-
lyázatokhoz kell igazítani a megvalósult pedagó-
giai gyakorlatot is, amiről tudható, hogy csinálni 
kellene, csinálni, s nem pályázatokra igazítani), s 
azt is, ami a helyi társadalomban azért nem törté-
nik meg, mert az iskola nem tud – pénz hiányban, 
szabadság hiányban – kovász lenni a helyi társa-
dalomban. Pedig ott van a magyarmecskei törté-
netben az ígéret. Attól is, hogy a helyzetet külön 
alkalmassá teszi a helyben lakó, bennszülött, sok-
gyerekes családból származó, paraszti kultúrával 
rendelkező igazgatónő.

Megvalósítanak valamit, eljutnak valameddig, 
helyzeteik, elemeik vannak, amik szerencsés eset-
ben tudottak lesznek, s Takács Gézát megelőzően 
nincs ember, aki követi a magyarmecskei történé-
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seket, s tudósítana róluk. Semmiféle írásos anyag 
nem születik a munkáról, egészen addig, amíg 
Takács Géza utána nem megy, s foglalkozni nem 
kezd vele. S beszélgetőként iskola-alapítóval, is-
kolaigazgatóval, intézmények látogatójaként, s 
egyszer pedagógusként is, tábori helyzetben a 
könyv során, megismertet velünk mindent, amit 
fontosnak talál a baranyai cigányokkal (is) foglal-
kozó intézmények életéből. Így tudunk a Magyar-
mecskei Általános Iskoláról, a mánfai Collégium 
Martineumról, a pécsi Gandhi Gimnáziumról, az 
alsószentmártoni óvodáról és a nyári táborról.

A levonható tanulságok, a könyv kapcsán gon-
dolhatók és átgondolandók bizonyos fi gyelem-
be veendőkkel együtt érvényesek, melyeket nem 
győz hangsúlyozni a szerző. Hogy a baranyai cigá-
nyok beások, s hogy megkülönbözteti őket a többi 
cigány etnikai csoporttól „társadalomtörténetük, 
falvakba telepedésük folyamata, közösségi életük, 
kulturális hagyományaik természete és elevensé-
ge”. Hogy mire a könyvét lezárni készült, „a nehéz 
sorsú gyerekekkel foglalkozó iskolák többsége már 
átalakult az integrációt igazoló iratokat termelő 
iskolai üzemmé”. És hogy „pillanatnyilag úgy tű-
nik, a hibás programok képviselői, a ’hideg integ-
ráció’ (adminisztratív és/vagy anyagi eszközökkel 
kikényszerített integráció) szakértői a kudarcot és 
következményeit is programjaik igazolására sze-

retnék fölhasználni. Vagyis sürgetnék az utat a 
szakadék felé.”

Takács Géza könyve nem csak attól felejthetet-
len olvasmány, hogy egy a társadalmat értő ember 
a szerzője, aminek következtében a leírások ponto-
sak és követhetőek, de attól is, hogy minden ered-
ményről úgy ír, mint akinek nem mindegy, mivé 
lesznek a baranyai szegény magyarok, cigányok, s 
magyarázatait, okfejtéseit, kommentárjait úgy fűzi 
rosszul álló ügyekhez, hogy az felérne, ha tudna, 
egy kilábalással. Miközben – látható az előző be-
kezdésből is! – távol áll tőle a dolgok helyi értékét 
ismerni nem akaró lelkesedés.

A szerző – korábban az Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium tanára – ismeri a használható 
pedagógiákat, s tökéletesen tisztában van társa-
dalmi állapotunkkal, ezért is olyan fi gyelemfelkel-
tőek társadalmi jelenség-értelmezései. Az pedig 
könyvéből kirajzolódó személye ismeretében a 
legmegnyugtatóbb, hogy most kisvárosi általános 
iskola tanára, valamint gyermek- és ifjúságvédel-
mi felelőse, ahová a cigánytelepen élő gyerekek is 
tartoznak – tehát megfi gyelőből cselekvővé lett, „a 
baranyai kalandozások értelmét saját pedagógiai 
gyakorlatában tisztázó ember”.

Takács Géza: Kiútkeresők. A cigányok iskolai remé-
nyei. Osiris Kiadó, Budapest, 2009.



Száz éve született a magyar művelődéspolitika ki-
emelkedő hatású és befolyású alakja, az etnográfus 
Ortutay Gyula. Az évforduló alkalmából került a 
könyvesboltokba a tudós 1938–1977 között írt Nap-
lója, amelyet fi a, Tamás őrzött meg, tiszteletben 
tartva apja végakaratát, amely szerint az csak a ha-
lála után harminc évvel hozható nyilvánosságra.

Ortutay Szabadkán született, 1910. március 24-
én. A szegedi egyetemen 1934-ben megszerzett ma-
gyar–latin–görög szakos tanári és bölcsészdoktori 
oklevele után életútja öt, jól elkülöníthető szakasz-
ra osztható. Az első 1935-től 1945-ig tart. 1935-ben 
gyakornok a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd 
még ez évtől 1944-ig a Magyar Rádió tisztviselője, 
közben Kozma Miklós, a Magyar Rádió és a Ma-
gyar Távirati Iroda (MTI) elnöke, illetve a belügy-
miniszter fi ainak házitanítója. Emellett néprajztu-
dományi kutatásokat végez, publikál: elsősorban 
folklórral, népmese- és balladakutatással foglalko-
zik. Politikai és tudományos pályája később is pár-
huzamosan halad. 1942-ben részt vesz a Magyar 
Történelmi Emlékbizottság megszervezésében, 
majd a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Pol-
gári Párt (FKgP) polgári tagozatához csatlakozik, 
1943-tól ennek egyik vezetője. Erőteljesen szim-
patizál és együttműködik a baloldallal, a kommu-
nista párttal. Mindez meghatározza a világháború 
utáni pozícióját.

A második szakasz 1945-től 1953-ig terjed. E peri-
ódusban nemzetgyűlési, illetve országgyűlési kép-
viselő. 1945-től az FKgP Országos Intéző Bizott-
ságának, 1946–47-ben megszakítással a Politikai 
Bizottságának tagja, 1948–49-ben a párt egyik társ-
elnöke. Az MKP-vel való feltétlen együttműködés 
híve, az ezt szorgalmazó Ortutay–Oltványi-csoport 
névadó vezéralakja. 1949-től a Magyar Független-
ségi Népfront Országos Tanácsának tagja. 1945-től 
47-ig a Magyar Központi Híradó Rt. (Rádió, MTI, 
Filmhíradó) igazgatóságának elnöke, 1947 és 50 
között vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 
1952-ig a Múzeumok és Műemlékek Országos 
Központjának elnöke. Miniszterként 1948–49-ben a 
Magyar Tudományos Tanács társelnöke. Tudomá-
nyos vonalon 1945-től az MTA levelező tagja, majd 

1946-tól az 1945-ben elhunyt Viski Károly öröké-
be lépve, a budapesti egyetemen a néprajz ny. r., 
1951-től a folklór tanszék tszv. egyetemi tanára. 
1949-ben megválasztják a Magyar Néprajzi Társa-
ság elnökévé, e tisztéről 1956 végén lemond.

A harmadik szakasz rövid és egysíkú: 1953-tól Or-
tutay csak oktat és kutat, s bár 1954-ben az akkor 
alakult Hazafi as Népfront Országos Tanácsának 
tagjává választják, ez számára semmilyen politikai 
befolyást nem jelent. A negyedik szakaszban viszont, 
1957-től 1964-ig, ismét a hatalom legfelső köreihez 
tartozik. E periódusban a Népfront főtitkára, emel-
lett 1957-től 63-ig az ELTE rektora. 1958-tól ismét 
– immár haláláig – országgyűlési képviselő, emel-
lett a kollektív államfői testület, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának tagja. Tudományos vonalon 
1958-tól az MTA rendes tagja, ugyanezen évtől is-
mét – szintén haláláig – a Magyar Néprajzi Társa-
ság elnöke. Továbbra is tanszékvezető.

Az ötödik szakaszban (1964–78) politikusként már 
nincs az első vonalban. 1964-tól a HNF egyik al-
elnöke és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
(TIT) elnöke. Képviselőként 1970-től az országgyű-
lés kulturális bizottságának elnöke, 1971-től az In-
terparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjá-
nak vezetőségi tagja és továbbra is tagja az Elnöki 
Tanácsnak. Tudományszervezői munkássága ki-
teljesedik: 1967-től haláláig az általa alapított MTA 
Néprajzi Kutatócsoport igazgatója, emiatt az egye-
temen 1968-ban leköszön tanszékvezetői tisztéről, 
s címzetes egyetemi tanár marad. 1967–70-ben az 
MTA I. osztályának titkára, majd 1973-ig elnöke (a 
két funkció azonos, csak az elnevezés változott). 
1978. március 22-én hunyt el Budapesten.

Hazai és külföldi kitüntetései és címei, tudo-
mányos társasági tisztségei, folyóirat-, lexikon- és 
sorozatszerkesztői munkásságának elemei szinte 
felsorolhatatlanok. 1936-ban és 1942-ben Baum-
garten-díjat, 1972-ben MTA Akadémiai Nagydíjat 
és nemzetközi Herder-díjat, 1975-ben Állami Díjat, 
1946–70 között további kilenc magyar és öt külföl-
di (bolgár, fi nn, lengyel, román) állami kitüntetést 
kap. Nyolc külföldi akadémia, illetve tudományos 
társaság választja tagjává vagy tisztségviselőjévé, 
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a Helsinki Egyetem díszdoktorrá avatja. 1935–37 
között és 1942–43-ban a Magyarságtudomány, 1946-
tól 50-ig a Folia Ethnographica. Forum, 1949-től 56-ig 
az Ethnographia szerkesztője, 1950-től haláláig az 
Acta Ethnographica fő-, illetve felelős szerkesztő-
je, 1967-től az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztályának Közleményei felelős szerkesztője, majd 
haláláig szerkesztőbizottsági tagja. A TIT elnöke-
ként haláláig a Valóság szerkesztő bizottságának is 
elnöke. Szerkesztője az Új Magyar Népköltési Gyűj-
temény, a Hungarian Folk Art, A múlt magyar tudósai 
sorozatoknak, főszerkesztője az öt kötetes Magyar 
Néprajzi Lexikonnak, amelynek csak az első kötetét 
érte meg.

Az általa írt Napló nem folyamatos. Ortutay 
azokban az időkben, amikor magas pozíciót töl-
tött be, nem tudott időt szakítani a feljegyzésekre. 
Így például 1944 márciusától 1950 márciusáig csak 
néhány bejegyzés maradt fenn, s ugyanez a hely-
zet az 1957 nyarától 1964 januárjáig terjedő közel 
nyolc év esetében. Foghíjasak az 1950–52-es évek. 
1956. október 23-a után pedig 1957. június 10-ei az 
első bejegyzés. Igaz viszont, hogy az 1956/57-es 
időszakra vonatkozó feljegyzéseket 1957. június 
11-től bemásolta, így az akkor vele történtek re-
konstruálhatóak. Mindez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a vezetői megbízások – és a politikai befolyás 
– szempontjából legfontosabb évekről nincs napló-
jegyzet. Persze Ortutay utólag, egy-egy esemény 
vagy jelenség kapcsán, rendszeresen visszautalt a 
vele történtekre, de az érdeklődő ezzel csak a Nap-
ló folyamatos olvasása közben szembesül. Márpe-
dig Ortutay politikai pályájának két meghatározó 
korszaka nyilvánvalóan a koalíció (1945–49) és kon-
szolidáció (1957–64). E periódusok közös vonása a 
kommunista párt hatalmának megszilárdításáért 
minden eszközt igénybe vevő erőfeszítés, de míg 
1947-től az egypárti diktatúrába való átmenet bizto-
sítása, addig 1957 után a meglévő hatalom megtar-
tása és konszolidálása volt a kitűzött (és elért) cél.

Ortutay 1947. március 17-e és 1950. február 25-e 
közötti miniszteri működése túlmutatott a vallás- 
és közoktatásügyi tárca vezetésén, mert olyan dön-
téseket hozott, illetve olyan döntések meghozatalá-
ban vett részt, amelyek az ország sorsát általában, 
széles összefüggésekben és hosszú távon megha-
tározták. Művelődéspolitikánk alapelvei című prog-
rambeszédét 1947. május 17-én elődjéhez, Keresz-
tury Dezsőhöz hasonlóan az Országos Köznevelési 
Tanács, az Országos Szabadművelődési Tanács, a 
Magyar Művészeti Tanács, az MTA és a Sport Fő-
tanács tagjai előtt mondta el, s ebben az autonómi-
ák erősítéséről, a demokratikus önigazgatásról, az 

állam nem intézmény-, hanem programfi nanszí-
rozó szerepéről beszélt. Mégis nevéhez – egyebek 
mellett – a szovjet pedagógiai és oktatásszervezési 
példák kritikátlan átvétele, az orosz nyelv kötelező 
oktatásának bevezetése, az iskolák államosítása és 
az egyetemek feldarabolása, az MTA politikai át-
szervezése és a tudományos élet ideológiai szem-
pontú megregulázása, a könyvselejtezés és a köz-
ponti tankönyvkiadás fűződik. Ortutay mégsem 
nyerhetett bebocsátást Rákosi belső köreibe. Utó-
lag jól látta, hogy kormányzati meggyengítésének 
első jele nem is annyira a Révai József által veze-
tett önálló Népművelési Minisztérium 1949 nya-
rán történt létrehozása, mint inkább Révai 1948. 
szeptember 16-ai, tehát már a pártegyesülés után, 
a MÁVAG dolgozói előtt elmondott Munkásifjakat 
az egyetemekre és a középiskolákba című beszéde volt, 
amelyben világossá tette, hogy a kultúrpolitikában 
(is) osztályszempontokat fognak érvényesíteni. Or-
tutay bukását – formálisan – végül az a kampány 
okozta, amely az MDP Központi Vezetőségének 
(KV) 1950. március 29-én nyilvánosságra hozott, a 
VKM munkájával kapcsolatos kérdésekről szóló a 
határozatával zárult. Ortutayt, mindezek ellenére, 
továbbra is a párt hívének tartották – és ő valóban 
az is maradt. Menesztését naplójában utólag két té-
nyezővel magyarázta: egyrészt elfáradt és így nem 
tudta teljesíteni a Rákosiék elvárásait, másrészt 
több közeli munkatársa szembefordult vele, illetve 
ellene dolgozott.

Ortutay pályájának második meghatározó kor-
szaka 1957-ben kezdődött, amikor a Hazafi as Nép-
front főtitkára és az ELTE rektora lett. Párhuzamo-
san látta el ezeket az önmagukban is egész embert 
kívánó feladatokat – hogy oktatói, tudományos és 
egyéb választott tisztségeiről ne is beszéljünk.

Az újjászervezett MSZMP a személyesen Ká-
dár János számára a Hazafi as Népfront jelentősé-
gét nehéz lenne túlbecsülni. Minthogy az 1956-ban 
újraképződött többpártrendszer Kádárnak elfo-
gadhatatlan volt, e szervezetben vélte megtalálni 
a volt koalíciós partnerekkel és a pártonkívüliek-
kel való kapcsolattartás megfelelő formáját. Ká-
dár a társadalom rétegei közül az értelmiséggel 
különösen erősen szembehelyezkedett, s nem egy 
esetben a konszolidáció erőszakos módját választ-
va, adminisztratív úton törte le az ellenállást (az 
írószövetség, az újságíró-szövetség feloszlatása). 
Ilyen körülményekkel a háttérben Kádár, az Or-
szággyűlés 1957. május 11-ei ülésén tartott záró-
beszédében, fontos feladatnak nevezte a Népfront 
felélesztését. A szavakat tettek követték. Szükség 
volt olyan hiteles személyre, aki a szervezetet fe-
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lelős vezetőként irányítja. Kádár így talált rá Or-
tutayra, akinek értelmiségi tekintélye és mozgalmi 
múltja éppen megfelelő volt. Formálisan kisgazda 
politikusnak számított, de nem kompromittáló-
dott a Rákosi-rendszerben, hiszen 1950-ben félre-
állították. Ortutay 1957. október 22-én foglalta el 
posztját. Kádár ezt követően is fi gyelmet fordított 
a Népfrontra, legmarkánsabb lépése az „aki nincs 
ellenünk az velünk van” elv meghirdetése volt. 
Ennek részletes indoklása 1962 novemberében, az 
MSZMP VIII. kongresszusának záróbeszédében 
hangzott el, de az elvet Kádár első ízben a Hazafi as 
Népfront Országos Tanácsának ülésén fejtette ki, 
1961. december 8-án.

Ortutay 1964. március 20-án, a Népfront III. 
kongresszusán köszönt le főtitkári tisztéről. A dá-
tum korszakhatár-jellege több okból is nyilván-
való. A munkásmozgalom-történetben kánonná 
emelt VIII. pártkongresszuson (1962. november 
20–24.) határozatilag kimondták, hogy befejezték 
a szocializmus alapjainak lerakását. Kádár 1963. 
március 21-én az Országgyűlésben általános am-
nesztiát jelentett be, amely egyenes összefüggés-
ben állt azzal, hogy az Egyesült Államok 1962. 
december 18-án határozati javaslatot terjesztett elő 
az ENSZ-ben a „magyar kérdés” napirendről való 
levételéről. 1964-re már nem volt szükség Ortutay 
múltjára és tekintélyére, mert a feladatát elvégezte, 
és személyisége bizonyos szempontból teherré is 
vált. Kádárt és Kállait – a Népfront elnökét – mind 
inkább zavarták magánéleti problémái – amelyek-
ről a Naplóban bőven szó esik. Így egy nem kevésbé 
ismert és tekintélyes tudós-politikus léphetett az 
örökébe: az egykor parasztpárti – és szintén idén 
száz éve született – Erdei Ferenc.

Ami az ELTE-t illeti, 1956-ban számos egyetemi 
oktató részt vett a forradalomban. Kádár számá-
ra az egyetem mihamarabbi megregulázása leg-
alább két ok miatt volt életbevágóan fontos. Egy-
részt a bölcsész-, a jogász- és a pedagógusképzés 
megerősítésében rejlett a kommunista ideológia 
továbbélésének záloga. Másrészt ehhez az intéz-
ményhez kötődött a humán szellemi elit java része. 
Az egyetem e tekintetben lényegében diszponált 
a hazai tudományos élet felett: 1958-ban az MTA 
társadalomtudományokat művelő 41 (rendes és le-
velező) tagja közül 32-en (tehát 78%-ban!) az ELTE 
professzorai vagy nyugalmazott tanárai voltak. 
Az ország első számú tudományegyeteme élére 
politikai szempontból nagy hatású, tudományos 
szempontból magas rangú személyre volt szük-
ség. Az Ortutay által 1957 nyarán átvett rektori 
tisztség tehát kiemelt felelősséggel bírt. Nemcsak 

az egyetemet, de ennek révén az egész értelmiség- 
és oktatáspolitikát konszolidálni kellett. Ortutay 
sikerrel teljesítette a feladatot. 1957 szeptemberé-
ben az ELTE bölcsészkarába olvadt a Lenin Inté-
zet. „Ellenforradalmi” tevékenységért 67 hallgató 
és 23 oktató ellen indult fegyelmi eljárás, közülük 
24 hallgatót és 11 oktatót távolítottak el. 1958 nya-
rán, létszámcsökkentésre hivatkozva, további 36 
oktatót helyeztek át más intézményekhez. 1958 
szeptemberétől az ELTE két gyakorló iskolával bő-
vült, létrejött a Tanárképző Tanács. 1959-től meg-
indult az egyetemi oktatási reform előkészítése, a 
bevezetés 1963 őszén kezdődött meg. Ezzel össze-
függésben 1963-ban eltörölték a felvételizők szár-
mazás szerinti megkülönböztetését is. Öt év alatt a 
hallgatói állomány közel duplájára emelkedett: az 
1958/59-es 2201 nappalis és 3318 levelezős létszám 
1963/64-re 4665-re, illetve 4463-ra, tehát összes-
ségében 5519-ről 9128-ra nőtt. Ortutayt 1963-ban, 
hat évig tartó rektori működése után Sőtér István 
követte, folytatva a bölcsészkari rektorok sorát, hi-
szen 1950–66 között (az 1956–57-es jogász Világhy 
Miklós kivételével) csak e kar oktatói vezették az 
egyetemet.

Mindezekről a Naplóban kevés szó esik. Annál 
több a hazai néprajztudomány érdekében végzett 
erőfeszítéseiről, bár gyakran lekicsinylően nyilat-
kozik pályatársairól. Tanulságos a szegedi egyete-
mi évek hatása. Ortutay hallgatóként részt vett a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma megalapí-
tásában és munkájában, s az akkor kötött barátsá-
gok egész életén át elkísérték. A kör egykori tagjai 
(Baróti Dezső, Buday György, Hont Ferenc, Radnó-
ti Miklósné, Reitzer Béla, Tolnai Gábor stb.) később 
is szoros kapcsolatban maradtak. Érdekesek a kis-
gazda kapcsolataira vonatkozó adatok. A mozgal-
mi múlt átívelt a politikai rendszereken, s a (volt) 
kisgazdák (pl. Barcs Sándor, Bognár József, Mi-
hályfi  Ernő) az ötvenes évek elejétől a szintén kis-
gazda Dobi István államfőnél minden január 1-jén 
összegyűltek találkozóra. S végül a magánélet: bár 
a Kemény Zsuzsa mozdulatművésszel kötött há-
zasságában végig kitartott, Ortutay megdöbbentő 
részletességgel beszél a saját és mások szeretőiről. 
A meglepő ebben nem maga a tény, hanem az in-
tenzitás, a leplezetlenség és a kortalanság.

Az efféle személyes hangvételű írásművet szer-
zője általában nem a nyilvánosságnak szánja. Ez 
igaz erre a műre is: Ortutay Naplója cenzúrázat-
lan. Éppen ebben rejlik értéke: a Rákosi-, illetve a 
Kádár-korszak meghatározó értelmiségi politiku-
sai közül ilyen részletességű és terjedelmű, ilyen 
őszintén kritikus, és ilyen időben átfogó személyes 
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írásmű még nem látott napvilágot. A szerkesztés 
és a sajtó alá rendezés munkáját Markó László vé-
gezte, aki történettudományi segédkönyvek össze-
állítása terén eddig is komoly eredményeket ért el. 
A Napló jegyzetapparátusa lenyűgöző: a három kö-
tet összesen közel hatszáz jegyzetet tartalmaz.

Ortutay Gyula pályája és közéleti részvétele je-
lenségként is felfogható, ő a Rákosi-, de különösen 
a Kádár-rendszer tipikus értelmiségi alakja. Napló-

ja elsősorban nem családtörténeti adattár, hanem 
legfőképpen arra világít rá, miként szolgálta ki és 
hogyan látta belülről a 20. század értelmiségi elit-
je a politikai hatalmat. Elolvasását mindenkinek 
ajánlom.

(Ortutay Gyula: Napló I–III. Szerkesztette és a jegy-
zeteket írta: Markó László. Alexandra Kiadó, Pécs, 
2009–2010.)



Pápa kulturális virágzásának kezdete a legtekin-
télyesebb helytörténészek véleménye szerint a 19. 
századra esik, ekkor szokás emlegetni Pápát a Du-
nántúl Athénjeként. Az 1834-ben létrehozott Pápai 
Casino, a később megszületett Pápai Ismeretter-
jesztő Egyesület és a Pápavidéki Közművelődési 
Egylet után azonban csak a Fenyvessy Ferenc el-
nökletével és Jókai Mór védnökségével 1893-ban 
megalakult Jókai Kör szerzett országos hírnevet a 
Kárpátok által koszorúzott hazában. Alig három 
évvel megalakulása után máris egy fenségesen 
szép emlékművet állíttatott a város egyik terén a 
millennium és a szabadságharc Pápa mellett vívott 
ütközetének emlékére. A tagság névsorában a vá-
ros legtekintélyesebb polgárai mellett ott találjuk 
Wekerle Sándor miniszterelnök, báró Bánfy Dezső, 
gróf Tisza István, Mikszáth Kálmán és Ásvay Jókai 
Eszter lánya, Vály Mari nevét is. A három kisebb 
közösséggel, az irodalmi, zenei és színészeti szak-
osztállyal induló egyesület már az első években 
hatalmas szervezőmunkát végzett. Emléktáblát ál-
líttatott a három egykori pápai diáknak, Petőfi nek, 
Jókainak és Deák Ferencnek, s táblával jelölte meg 
Vajda Péter Vanyolán található szülőházát. A vá-
ros vezetőségének kívánságára az egyesület 26 tu-
dós tagja elkészítette Pápa monográfi áját, ez mind-
máig egyik legértékesebb dokumentuma ennek a 
tekintélyes településnek. Emellett ősztől tavaszig 
ragyogó rendezvények egész sorát szervezte meg, 
melyen a pápaiak mellett gyakran szerepeltek más 
városokból meghívott írók, költők és tudósok.

A vezetők kiváló férfi ak voltak. Az elnökök 
többségét a városban élő püspökök között válasz-
totta ki a papság, a munkát irányító főtitkárok ki-
vétel nélkül tanáremberek voltak.

Az első világháború hatalmas megpróbál-
tatást jelentett a Kör életében, az újjáalakulásra 
csak 1924-ben került sor. A Jókai centenáriumot 
azonban már rendkívül ünnepélyesen ülték meg 
az Országos Petőfi  Társasággal és a város veze-
tőségével együtt. A húszas évek második felében 
az egyesület munkásságában az irodalmi jelleg 
kezdett tért hódítani. Ezt mutatja az is, hogy egy-
re többen kezdték ezt a közösséget Jókai Irodal-

mi Társaságként emlegetni. Ebben az időszakban 
kezdett szorosabbá válni a kapcsolat más városok 
kulturális egyesületeivel, s egyre több országos 
hírű írót és költőt kezdtek meghívni felolvasó es-
tekre. Köztük különösen nagy sikere volt Koszto-
lányi Dezsőnek, Somogyvári Gyulának és Harsá-
nyi Zsoltnak.

Ebben az időszakban fogadtak el két érdekes 
javaslatot a közgyűléseken. Az egyiknek megfe-
lelően megalapították a „Jókai ösztöndíjat”, mely 
szerint minden évben egy kollégiumi és egy ben-
cés diák kapott jelentős összeget szorgalma elisme-
réseként, a másik javaslatnak megfelelően a pápai 
színház a Jókai Kör szorgalmazása alapján felvette 
a Jókai Színház nevet. Az 1920-as évek vége gyászt 
is hozott, ekkor költözött ki a temetőbe az egyesü-
let legtevékenyebb elnöke, Gyurátz Ferenc püspök, 
és első főtitkára, a Pápa monográfi a szerkesztője, a 
tudós Kapossy Lucián.

1936-ban városközi irodalmi estét rendezett a 
Jókai Kör nagy sikerrel, melyen a győri Kisfalu-
dy Irodalmi Társaság, a soproni Frankenberg Kör 
mellett Szombathely kultúregyesülete is komoly 
szerepet kapott.

A harmincas években a Jókai Kör egyre gyak-
rabban vonta be nagyobb rendezvényeibe a közép-
iskolák ének- és zenekarait, mintegy felfedeztetve 
a város lakóival a népzene és a népdal szépségét.

Megalakulásától kezdve szándéka volt a veze-
tőségnek szobrot állítani a két nagyszerű diáknak, 
Petőfi nek és Jókainak, az anyagi alapot azonban 
csak a harmincas évek elejére sikerült összegyűjte-
ni. Így a szobrok felállítására csak 1931-ben került 
sor, a Református Kollégium fennállása négyszá-
zadik évfordulójának ünnepélyén, az ország kor-
mányzójának jelenlétében.

1939-től a háborús események miatt egyre rit-
kábbá váltak a rendezvények, a katonai behívá-
sok, a légoltalmi intézkedések, a feszült hangulat 
háttérbe szorították a kulturális tevékenységet, az 
egyesület fennállásának 50. évfordulóját is csak 
egy éves késéssel ünnepelték meg. 1944 márciusá-
ban a német megszállás, majd a bombázások telje-
sen lehetetlenné tették a munkát.
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A nagy múltú egyesület történetének első sza-
kasza tragikus eseménnyel ért véget. Dr. Kőrös 
Endre nyugdíjas igazgató, országos hírű költő, 
tartalékos százados, a Jókai Kör ünnepelt főtitkára 
az üldöztetés miatt öngyilkos lett. Az ő sírjánál ta-
lálkoztak utoljára a Jókai Kör tagjai. A koporsójára 
hulló rögök dübörgését hallgatva számos jelenlevő 
azt hitte, hogy örökre vége annak a csodálatos kul-
túrmunkának, melyet ez a legendás hírű egyesület 
fél évszázadon keresztül folytatott.

A pesszimisták jóslata nem vált be.
1983-ban a Jókai életével és munkásságával fog-

lalkozó országos televíziós vetélkedőn részt vevő 
pápai csapat a sikeres szereplés hatása alatt létre-
hozta az új Jókai Kört Erdő Imréné elnök és Huszár 
János főtitkár vezetésével, mely immár 27 éve tevé-
kenykedik elődje szellemében.

Miben különbözik mégis attól?
Először is abban, hogy nincsenek szakosztályai, 

nem tart hosszú nyári szüneteket, minden ülésén 
helyt kapnak a különféle művészeti és tudomány-
ágak. Programjában rendszeresen szerepelnek ki-
rándulások, nemcsak a mai haza, hanem a történel-
mi Magyarország területére is. A nyári szüneteket 
többnapos utazások töltik ki. A látogatások ked-
velt célpontjai a Jókai emlékhelyek.

Új jelenség volt még a megfi lmesített irodalmi 
alkotások közös megtekintése a Jókai Mór Közgaz-
dasági Szakközépiskola tanulóival és a tapasztal-
tak megbeszélése.

Évekig szervezett az egyesület Bíró Lajos or-
gonaművész segítségével hangversenyeket Pápa 
templomaiban az iskolai kórusok bevonásával. 
Ezek bevétele az egykori pápai helyőrség emlék-
műveinek létrehozását szolgálta.

Mindmáig felejthetetlen a pápaiak számára a 
70 tagú Dohnányi Ifjúsági Zenekar két hangver-
senye Nemes László karnagy, egykori pápai diák 
vezényletével a Jókai Művelődési Központ nagy 
színháztermében.

Ugyancsak nagyon sikeres rendezvénye volt az 
új Jókai Körnek Pápa nagy művésze, A. Tóth Sán-
dor festőművész minden eddigit felülmúló nagy 
kiállításának a megrendezése a művész fi a, dr. 
Tóth Gábor Sándor rendkívüli szervező munkájá-
nak köszönhetően.

Nem hallgathatom el, hogy 2003-tól Bódi Lász-
lóné főtitkár kezdeményezésére az irodalmi elő-

adásokon új rend alakult ki. Az író vagy költő 
munkásságát a narrátor 10–12 kitűnő vers- és szö-
vegmondó, zeneszámok és egy tehetséges énektrió 
segítségével mutatja be, rendkívül hangulatosan, 
megrendítő erővel. Ennek mindig nagy sikere van.

A programban helyet kap könyvek megjelen-
tetése is. Ezek közül három a megújult egyesület 
munkájáról ad számot, a többiek honismereti jel-
legű kiadványok. A legnagyobb sikert a Honvéd 
ejtőernyősök Pápán című kötet érte el, melyet köz-
kívánatra három kiadásban kellett megjelentetni.

Gyümölcsöző volt az új Jókai Kör kapcsolata az 
író két testvérének, Jókay Károlynak az utódaival, 
főként Jókay Lajossal és annak fi ával, a Budapesten 
élő dr. Jókay Károllyal. Az ő útmutatásuk alapján 
sikerült az Ihász és Jókay család hathalmi kriptáját 
megmenteni a pusztulástól Marics Lajos polgár-
mester és a nagydémi honismereti kör tagjainak 
segítségével.

Mivel nagyon sokan vannak, akik az alapítástól 
napjainkig önzetlenül segítették munkánkat, felso-
rolásukra, érdemeik elismerésére helyhiány miatt 
nem vállalkozom. Szeretnék néhány nevet említeni 
azok közül, akik nem Pápán éltek, mégis áldozat-
készen támogatták tevékenységünket.

Rab Zsuzsa költőnő, dr. Szabó Miklós altábor-
nagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
vezetője, Kositzky Attila altábornagy, dr. Lőrincze 
Lajos nyelvész, dr. Alexay Zoltán, Győr díszpolgá-
ra, dr. Winkler Gábor Ybl Miklós díjas építész, dr. 
Borszéki János egyetemi tanár Veszprémből, Jókay 
Sándor jogász és dr. Lux Adrás az Egyesült Álla-
mokból, dr. Vavrik Gyuláné orvos, festőművész 
Komáromból, és még sokan mások.

Nem lenne teljes a beszámolóm, ha elhallgat-
nám két jeles balatonfüredi látogatónk nevét, aki-
ket különösen szívébe zárt a Jókai Kör tagsága: 
Kellei György író és Gál Antal költő.

Külön kell említenem a nemrég elhunyt kiváló 
író, Tüskés Tibor nevét, aki így méltatta a Jókai Kör 
tevékenységét: „A pápai Jókai Kör sziget, a szellem 
és a tudás ritka helyét találja meg itt a vendég.”

Reméljük, mindvégig érvényes lesz ez a tündéri 
idézet egyesületünk munkásságára. Ezért most nap-
jainkban Veszpréminé Turtsányi Valéria elnök, a Jó-
kai Művelődési Központ igazgatója, Válint Magdol-
na főtitkár, a tíztagú vezetőség, húsz tagú igazgató 
tanács a felelős, és a közel háromszáz fős tagság.



Gabriel Garcia Márquez Száz év magány-a és Simo-
ne Schwarz-Bart Eső veri, szél fújja Csoda-Telumée-t 
című könyve két család regénye, amelyek öt év 
különbséggel jelentek meg (1967-ben és 1972-ben). 
Mindkettő a Karib-tenger térségében játszódik, 
szereplőik elszigetelten élnek. Ezeken a gyarmati, 
illetve volt gyarmati helyeken a mindennapi élet-
hez szükséges dolgok előteremtése is folyama-
tos nehézséget jelent. Az egybeesésekből számos 
hasonlóság adódik, például a csodák jelenléte, a 
szereplők közösséghez és a természethez való vi-
szonya, és központi problémaként sorsuk alaku-
lásának meghatározottsága. A két regény mégis 
alapvetően különbözik abban, ahogyan a szerep-
lők önnön meghatározottságukhoz viszonyulnak.

A két regény központi kompozíciós eleme az 
ismétlődés. Az egymást követő generációk újra és 
újra ugyanazokkal a problémákkal néznek szem-
be, de mégsem tudnak ellene tenni semmit.

A Száz év magány-beli Buendíák története egy 
magányra ítélt család története, amelyben Már-
quez az emberi lét egyik legfenyegetőbb vonására 
kérdez rá: miért vergődik mindenki saját hálójá-
ban, miért nem tudják az igazi összetartozás érzé-
sével megtörni a szeretetlenség átkát, miért nem 
tudják az eszelős szenvedélyt őrület helyett valódi 
szerelemmé, szeretetté alakítani? Ezzel szemben 
csak folyton ismétlődő, monoton vagy értelmetle-
nül erőszakos tevékenységekkel próbálják elvisel-
hetővé tenni magányukat. Van, aki aranyhalacs-
kák készítésébe és újra beolvasztásába, a vesztes 
háborúk vérengzésébe, soha véget nem érő alkí-
miai kísérletekbe merül, vagy saját szemfedőjét 
szövi és fejti vissza éveken keresztül, elzárkózva 
lelkének egy olyan zugába, ahová mást nem akar 
vagy már nem is tud beengedni. Mindenki, aki a 
Buendíák közé tartozik, születésétől haláláig ma-
gányos. Többi fő jellemvonását pedig már kereszt-
neve megkapásakor tudni lehet. Az egymást kö-
vető nemzedékek úgy ismétlik az előzőeket, hogy 
még a könyv szereplőinek is az az érzésük, hogy 
egyhelyben forog az idő. És abban a pillanatban, 

amikor ki tudnának lépni ebből a körforgásból, a 
családot elfújja a szél.

Simone Schwarz-Bart írásában megelevenedik 
egy számunkra ismeretlen, álomszerű és emberte-
lenül nehéz világ, a gyarmati négerek élete, mely 
mégis emberibb és mélyebb, mint a hűvös házaik-
ban limonádét szürcsölő ültetvényeseké, akik mun-
kát adnak nekik birtokaikon. Télumée családja pró-
bálja minél teljesebben átélni a jó és rossz időket, 
ez az egyetlen lehetőség számukra a sors elfoga-
dására, így életük és haláluk metszéspontján teljes 
emberként tudnak múltjukra tekinteni. Ki vannak 
szolgáltatva a természet erőinek, a szerencse for-
gandóságának, és a valamivel jobb megélhetést 
biztosító munka a nádültetvényeken röghöz köti 
őket, de meg is tanítja a valódi értékek felismeré-
sére, az egyszerűségben rejlő boldogság élvezetére 
és egymás megbecsülésére. Mindez olyan utat és 
értékrendet jelöl ki számukra, amely képessé teszi 
Télumée-t az újrakezdésre. Ha valaki helyt áll a sze-
rencsétlenségek közepette is, és képes újra felépíte-
ni az életét, a közösség számára példamutatóan, 
akkor kapja meg az „igazi nevét”, mint Télumée a 
Csoda előtagot, vagy nagyanyja a Névtelen Királynőt. 
Ezek a nevek, amik igazán fontosak számukra.

A jómódban és anyagi biztonságban élő fe-
héreknek fényesre polírozott bútoraik, hófehér, 
keményített ingeik, porcelán étkészleteik ellené-
re is szükségük van a kis néger lány dalolására, 
fürgeségére, így keresve valami feloldást lelkük 
dermedtségéből. Leereszkedő megvetése ellenére 
úrnője mindenféle indokkal igyekszik maga mel-
lett tartani Télumée-t, míg gazdája egy éjjel hálóhe-
lyére belopózva ajándékkal próbálja megvenni azt 
a melegséget, amelyet egymás közt a házastársak 
sosem tudtak megteremteni. De Télumée tisztában 
van a dolgok valódi értékével, nem akarja boldog-
ságának reményét selyemruhákra cserélni. Hiszen 
igazi társat találni ritka és kiváltságos sorsot ígé-
rő ábránd a néger nők számára, akik a futó szerel-
mekben, nádültetvények katlanában és a kocsmák 
pultjain fonnyadnak el.
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A száz év magány szereplői nem tudják fel-
mérni korlátaikat. Azt is reálisnak tartják, hogy 
királynők vagy éppen pápák lehetnek, vagy hogy 
a sekély kis folyójukon beindítják a hajóforgalmat. 
Télumée környezetében mindenki tisztában van 
a határokkal. Tudják, hogy szegények maradnak, 
hogy nem tudnak beilleszkedni egy európai társa-
dalomba, hogy rabszolgaságuk még a felszabadí-
tásuk után száz évvel is tart. És pont ezért tudnak 
annak a kevésnek örülni, ami a birtokukban van és 
ami a hatalmukban áll.

A két regény elbeszélésmódja elsőre is szem-
betűnően különbözik. Márquez realizmusába a 
legvalószínűtlenebb események, meseszerű for-
dulatok és csodák is hétköznapi egyszerűséggel 
illeszkednek, és teljesen természetesnek tűnnek, 
míg a technika „csodái” megdöbbentő varázslat-
ként hatnak a szereplőkre. Valóság és szemfény-
vesztés, csodás és szükségszerű események között 
úgy mossa el a határokat, hogy az olvasó a szerep-
lőkkel együtt bolyong ebben a szövevényben. Egy 
fi atal lány az égbe emelkedik a lepedőkkel, és ez 
mégis annyira nélkülöz minden transzcendenciát 
és megilletődést, hogy a szemtanúk csak a lepedői-
kért sopánkodnak.

Télumée világa egy lírai hangvételű én-elbeszé-
lésen keresztül kerekedik ki, amelyben ott vissz-
hangzik az a népmesei költőiség és mitikus világ-
szemlélet, ami az évszázados rabszolgaénekek és 
babonás képzetek formájában még termékeny talaj 
a számára. Ártó démonok és alakváltó öreg boszor-
kányok egyszerre valóságos és álomszerű alakjai 
népesítik be az erdőt.

Mindkét családban fontos szerep jut a törté-
netek átörökítésének, mert ezek által tudják saját 
helyüket meghatározni a világban, hogy aztán sa-
ját, kerekké formált élettörténetükkel gazdagítva 
továbbadják a következő generációknak. Ahogy 
a regényalakok mesélik egymásnak történetüket, 
úgy mesélik a könyvek történetüket olvasójuknak, 
abban a reményben, hogy „térképpé” válnak.

„Médárd angyal mosolygott, és én fogtam a ke-
zét hajnalig mellette térdelve, miközben a kuny-
hóm előtt csendesen gyülekeztek az emberek, és 
fi gyelték a szemük előtt lejátszódó jelenetet, igye-
kezve történetté kerekíteni, máris értelmes törté-
netté, amelynek eleje és vége van, mert az kell ezen 
az árnyékvilágon, ha az ember el akar igazodni a 
sorsok útvesztőjében.” (Eső veri, szél fújja Csoda-Té-
lumée-t)



„A humor íze édes. Ez a nevetséges mély érzelmessége.”1

Kosztolányi Dezső nyelvészeti, esztétikai és iro-
dalmi tárgyú munkáiban a művészi tevékenység 
számos kérdését érintve a humorról is kifejtette né-
zeteit. Nyelvtörténeti, etimológiai alapú nyelvfel-
fogásának ismeretében nem meglepő, hogy Humor 
és írás című cikkében a humor mibenlétének vizs-
gálatához is a szó eredeti jelentéséből kiindulva 
közelít: „A humor latin szó, s eredetileg azt jelen-
ti: folyadék, nedvesség, nyirkosság. Századokon 
át hányódik-változik, amíg megkapja mai szép-
tani-bölcseleti veretét. Az orvosi nyelvből került 
a köznyelvbe. Galenus hívei használják abban az 
időben, amikor az orvosok – a mai sejtelmélettel 
szemben – azt hirdették, hogy egészséges vagy be-
teg voltunk csak a testünkben keringő nedvektől 
függ. Később a lélektan is átveszi. Ennek alapján 
magyarázza a négy különböző véralkatot. […] Ez 
az elmélet – legalább ebben az alakjában – azóta 
megbukott. De itt maradt a szó, a humor, melyet 
Szemere Pál annak idején nedélynek nevezett, s 
utóbb a lélekbúvárok egy kedélyállapotra alkal-
mazták, és mély, tartalmas jelentéssel ruházták 
föl.”2 Kosztolányi etimológiai alapú metaforával 
„különös nedű”-nek, az „élet nedvé”-nek neve-
zi a humort, melyben fölolvad és emberivé – mai 
szóhasználattal talán befogadhatóvá és elfogadha-
tóvá – válik a világ. Mélyen emberi vonása miatt 
Kosztolányi a humort egyértelműen elhatárolja a 
humorral látszólag rokon jelenségektől, a gúnytól, 
az iróniától, de még az úgynevezett száraz humortól 
is. Ez utóbbi ugyanis szemben áll a világgal, hiszen 
bírálja az embereket, fölényt érez velük szemben, 
nincs benne részvét, munkája értelmi, megállapí-
tása értékítélet, míg a gúny és az irónia – melyek 
a hallgatót cinkossá teszik a gonoszságban – túlzó 
és torzító jellegük miatt állnak ellentétben az igazi 
humorral. Kosztolányi megállapítása szerint tehát 
a száraz humor, a gúny, az irónia és az élcelődés eset-
leges jelenségek, a vidámság pillanatnyi megnyil-

1  Kosztolányi Dezső: Humor és írás. In: Uő: Nyelv és lélek. 
Bp., Osiris, 1999. 387.
2  I. m. 386. (Kiemelések az eredetiben.)

vánulásai, melyek negatív értékítéletet juttatnak 
érvényre.

Ezzel szemben a humor fő jellemzője az állan-
dóság: „Állandó lelkiállapot ez, kedélyhullámzás, 
életszemlélet, mely szomorúan-vidáman – »köny-
nyek közt mosolyogva« – elfogadja az életet úgy, 
amint van, s megérti gyarlóságaival együtt, tu-
domásul veszi, békésen, anélkül, hogy furcsasá-
gait kihegyezné. Együtt érzi a nagyot és a kicsinyt. 
Nem mér, mint a gúny, csak összehasonlít, egy-
bevet, ezáltal tünteti föl a dolgok örök viszony-
lagosságát.”3 A humor tehát olyan életjelenség, 
és egyben olyan művészi eszköz, mely értékítélet 
nélkül ragadja meg és mutatja be az emberi lét jel-
legzetességeit. Kosztolányi szerint a humor derűsen 
méltóságos, vagyis két esztétikai minőséget egyesít. 
Összekapcsolja a tragikust a komikussal, így válik 
a „nevetséges fönségévé”. Ebből következik, hogy 
ami humoros, nem feltétlenül kacagtató, ezért 
Kosztolányi úgy véli, hogy a humor bölcsességére 
nem nevetés, hanem inkább egy alig látható, eltű-
nő mosoly a válaszunk.

A humor Kosztolányi értelmezésében esztétikai 
vonatkozásai mellett ontológiai jelenség is, ameny-
nyiben az élet kisszerűségének és nagyszerűségének 
összekapcsolásából, a lét fenségének és esendőségének 
együttes érzékeléséből vagy megjelenítéséből ke-
letkezik, ami óhatatlanul részvétet vált ki a szemlé-
lőből. Kosztolányi humor-esztétikája e tekintetben 
elválaszthatatlan a szépirodalmi alkotásokban ar-
tikulálódó részvét fogalmától. Ebben az értelemben 
humortalannak lenni annyi, mint emberietlennek 
lenni. A humor esztétikai-ontológiai vetületéből 
következik, hogy minden jó írás humoros, nem fel-
tétlenül témája, hanem sokkal inkább az írásmód, a 
humoros megjelenítés révén, ami azonban Koszto-
lányinál egyértelműen a kisszerű és a nagyszerű ele-
mek összekapcsolását jelenti: „Ebben a nagy és tág 
értelemben minden jó írás, minden élő stílus hu-
moros. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy min-
den jó írás kacagtató. Lehet, hogy a szöveg gyászos 
tárgyról szól, s a legmagasabb szenvedély légköré-

3  I. m. 387.
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ben mozog. Mégis, ahogy a mondatok kapcsolód-
nak, ahogy a szavak egymáshoz tapadnak, érezzük 
a humornak, ennek az áldott »nedvesség«-nek je-
lenlétét, mely nélkül nincs emberiesség és életsze-
rűség. […] Tévedés azt hinni, hogy a valószerűség-
gel ezt el lehet érni. Vannak vaskos – realista vagy 
verista – írók, akik folyton a sarat, a szeplőket és a 
csip-csup apróságokat emlegetik, s mégsem humo-
rosak, hanem nedvtelenek és nagyképűek, mert az 
élet kisszerűsége mellett nem látják az élet nagy-
szerűségét is.”4

Ebben az értelemben a humor tehát egyfajta 
írásmód, mely számos retorikai fogás eredménye-
ként az elbeszélői hang egészét jellemzi. Ez azonban 
Kosztolányinál elválaszthatatlan a nyelvi humortól, 
mely a nyelv fi guratív működésmódjának ered-
ményeként a nyelv eredendő sajátossága, és mint 
ilyen, nem azonosítható a nyelvi játékkal, a szó-
viccel vagy éppen a virtuóz rímtechnikával. Úgy 
vélem, hogy a két jelenség közti kapcsolat fordított: 
Kosztolányi szóvicceinek alapja a nyelv eredendő 
fi gurativitásának felismerése, és az ebben rejlő 
nyelvi humor kiaknázása, explicitté tétele. Jó példa 
erre Pajzán szóképek című cikkének „szómagyará-
zó” eszmefuttatása:

„Elnyerte méltó büntetését. Szóval nem megkapta a 
maga tízévi fegyházát, hanem elnyerte, mint egy 
főnyereményt. Sokan pályáztak rá a társadalom 
minden osztályából, kor-, nem- és valláskülönbség 
nélkül, ellenben csak neki sikerült elnyernie. Sze-
rencséje volt.

A hóna alá kellene nyúlni. Kegyes indítvány, ko-
moly segítő szándékra is vall, de a kivitelben fölöt-
tébb bizalmaskodó, dévaj, majdnem huncut. Vajon 
nem csiklandós-e ez a szerény, gyámolításra szoru-
ló ember, s elbírja-e, hogy a társadalom állandóan 
a hóna alatt kaparásszon? A gyámolítás e módja 
egyébként a társadalomnak is kényes lehet, külö-
nösen ha nyár van, és ha a szóban forgó véletlenül 
kövér is.

Nem folytatom. Csak azt kérdezem, miért nem 
vagyok képes elhessegetni ezeket a bohó rögesz-
méket, mikor ilyen fi gurákat olvasok. […] Azért 
sajnálnám, ha végképp kipusztulnának nyelvünk-
ből. Ebben a szomorú korban olykor-olykor szük-
ségem van egy kis derűre.”5

Az ironikus hangvételű írás Kosztolányi nyelv-
művelő cikkei közé tartozik, így érthető, hogy a 
szerző a kor nyelvhasználatának furcsaságait teszi 
4  I. m. 387–388.
5  I. m. 60–61. (Kiemelések az eredetiben.)

gúny tárgyává. A nyelvben rejlő humoros potenciál 
kiaknázása – ami az adott kifejezések tekintetében 
a konvencionálissá vált, automatizálódott nyelv-
használatot felülírva a szavak eredeti jelentésének 
felelevenítésén alapul – e szövegrészletben szerző-
jének negatív értékítéletét juttatja érvényre, így a 
nyelvi humor refl ektálása az irónia forrásává válik.

A Nyelv és lélek című gyűjteményes kötet írásai 
azt mutatják tehát, hogy az író és esztéta Koszto-
lányi nemcsak a nyelvről, a vers és a próza sajá-
tosságairól vagy éppen a műfordítás nehézségéről, 
hanem a humor mibenlétéről is határozott elméleti 
álláspontot képviselt. Úgy vélem, hogy a humor 
jelenségének esztétikai-ontológiai megközelítése 
Kosztolányi humoros szépirodalmi alkotásainak 
megértéséhez is közelebb viheti a befogadót, így a 
továbbiakban a Humor és írás című elméleti munká-
val egy időben született Részeg kutya című novella 
néhány jellegzetességére szeretném felhívni az ol-
vasó fi gyelmét.

A novella címe alapján a szöveg6 témája egy 
szokatlan, nem mindennapi esemény. A novella 
elbeszélője már az első bekezdésében megerősíti 
ezt a feltevést:

„Aki több évtizede él a föld hátán, az előbb-utóbb 
tanúja lesz minden szörnyűségnek és badarságnak, 
melyre valaha gondolt, vagy talán nem is gondolt.

Múltkor például láttam egy részeg kutyát.”

Ez a kijelentés – mely még a cím ismeretében is a 
meglepetés erejével hat – alátámasztja a rendkívüli 
események leírására irányuló olvasói várakozást. 
Az állatorvos szempontjából azonban a részeg ku-
tya megszokott látvány:

„Hajnali fél ötkor lépett be az állatorvos. A történ-
teken egyáltalán nem csodálkozott. Azt mondta, 
minden évben öt-hat ilyen esete van.”

Az orvos szempontjának bevonásával az elbe-
szélő a novella végén felülírja a rendkívüli iránti 
olvasói elvárást, és viszonylagossá teszi az esemé-
nyek megítélését. A szöveg egészére jellemző – 
jobbára tőmondatokra, vagy rövid összetett mon-
datokra épülő – tudósításszerű elbeszélői hang 
szintén eltávolít az események szenzációszerű be-
mutatásától, ami megnyitja az utat a jelenség hu-
moros leírásához. Kosztolányinál ugyanis a humor 
alapvető feltétele, hogy az ember tudomásul vegye 
a világ jelenségeit, anélkül, hogy furcsaságait ki-
6  Vö. Kosztolányi Dezső összes novellája. S.a.r. Réz Pál. Bp., 
Helikon, 1994. 1416–1420.
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élezné, vagyis gúny tárgyává tenné. A részeg ku-
tya és a vele kapcsolatos események előadása tehát 
nem a téma rendkívülisége miatt humoros, hanem 
amiatt, ahogy az elbeszélő az eseményekhez viszo-
nyul. Az elbeszélői magatartás a novellában leg-
inkább a humor ontológiai-esztétikai aspektusával 
írható le, amennyiben a narrátor az események le-
írásakor a lét fenségét és esendőségét egyszerre érzé-
keli és érzékelteti:

„A kutya meredten állt előttem a négy lábán, lógó 
fővel, besunyt farokkal. A szobalány elmondta, 
hogy a bor hatása nem mindjárt mutatkozott rajta. 
Egy darabig tűnődve üldögélt az üres tányér előtt, a 
bajszát nyalogatva. Járkálni próbált. Nem sikerült. 
Több ízben megkísérelte ezt, egyre izgatottabban. 
Ide-oda dülöngélt, tántorgott. A gyerekek hahotá-
jától kísérve bevánszorgott az előszobába. Azóta itt 
állt, a heveny szeszmérgezés izgalmi állapotában, 
nagyon nyugtalanul. Moccanni sem mert. Bölcs, 
öreg állat létére érezte, hogy olyan földindulás van, 
amilyent még soha életében nem tapasztalt. Nem is 
erőszakoskodott. Csak várt, hogy mit hoz a sors.”

A borivás után bajszát nyalogató, tűnődve ül-
dögélő, majd ide-oda dülöngélő kutya leírása 
mindenképpen komikus hatást kelt. A gyermeki 
gonoszságnak áldozatul esett, kiszolgáltatott állat 
néma küzdelme és lemondó belenyugvása azon-
ban szánalmat, részvétet ébreszt az olvasóban. 
A léthelyzet fenségének és esendőségének tragiko-
mikus ábrázolása végigkíséri az események továb-
bi leírását:

„Engem leginkább ez a néma szomorúsága döb-
bentett meg. Pokolian szenvedhetett, hogy gyom-
rában kotyog-fortyog a sok folyadék, marja nyálka-
hártyáit a szesz, a tilalmas szesz, melyet megannyi 
kutyanemzedéken át egyetlen őse sem ízlelt meg. 
A nagyagy ködbe borult, a kisagyban a mozgást 
szabályozó központ megbénult. Milyen csodála-
tosan zárkózott egy állat. Mindössze kifejezéstelen 
szemét tartotta nyitva, az egyetlen eleven rést, me-
lyen keresztül lelkébe pillanthattam volna. Ide fu-
tott minden szenvedése.

(…)
Másfél óráig gyötrődött, nyögött, ide-oda forgo-

lódva. Később elaludt. Harsányan horkolt egy óra 
hosszáig.”

Noha az állat szenvedésének ábrázolása alapve-
tően tragikus, viselkedése (szuszogása és horkolá-
sa) mégis mosolyra fakasztja az olvasót. Ugyanez 

a kettősség fi gyelhető meg az események leírását 
betetőző lépcső-jelenetnél is:

„Fél háromkor azt jelentették, hogy a kutya föléb-
redt. Ekkor sikerült kituszkolnom a lépcsőházba, a 
hideg levegőre. A szenvedő állatok szeretnek men-
nél mélyebb helyre menekülni. Ha díványon van-
nak, lemásznak a földre. Szívesen bújnak ilyenkor 
gödrökbe, árkokba is. Ő is ennek a titokzatos ösztön-
nek engedelmeskedett, amikor lassan és óvatosan 
lefelé kezdett bandukolni, csakhogy egyensúlyát 
vesztette, és hanyatt-homlok gurult, bukfencezett 
le hat lépcsőfokon a kapu elé. Ott a hátára zuhant, 
és kinyúlt, eszméletlenül, négy lábát petyhüdten a 
magasba tartva. Szegény tökéletesen elitta az eszét.”

A lefelé araszoló, majd egyensúlyát vesztő és te-
hetetlenül guruló állat látványának leírása valóban 
komikus, az eszméletét vesztett állat bemutatása 
azonban már tragikus hatást kelt. A tragikus színe-
zetet egyfelől az elbeszélői kommentár, másfelől a 
narrátor hangneme – a bandukol és bukfencezik ige-
alakok, továbbá a petyhüdt jelző használata – oldják 
fel. A humor ontológiai-esztétikai aspektusai mel-
lett tehát annak stilisztikai összetevői, azaz az írás-
modor is hozzájárul ahhoz, hogy a novella szövege 
humoros legyen. Ennek egyik forrása a nyelvi hu-
mor refl ektálása. A narrátor több olyan szólást és 
közmondást parafrazál, amit emberekkel kapcso-
latban mondunk. A „szegény tökéletesen elitta az 
eszét” szólás állatra alkalmazva paradox kijelentés, 
a többi mondás és frazéma viszont – „azt se tudta, 
hogy kutya-e vagy macska”, „oda se szagolt”, az 
orvos „legyintett, hogy kutya baja” – éppen azáltal 
válik humorossá, hogy megszokott használatától 
eltérően a novellában nem emberre, hanem a be-
rúgott állatra vonatkozik. A nyelvben eleve benne 
rejlő humoros potenciál kiaknázása mellett vissza-
térő retorikai eszköz az ismétlés és a hiperbola:

„Teára voltam hivatalos. Fél tizenkettőkor érkez-
tem. A társaság még józan volt. De a kutya – a ház 
tiszteletre méltó, tizenegy éves kuvasza, akit évek 
óta ismerek – részeg volt. A szó szoros értelmében ré-
szeg volt, tökrészeg.

(…)
Kezem fejével megérintettem az orrát. Szárazon 

parázslott. Láza volt. Néha akkorát szusszant, hogy 
körötte valóságos szélvihar támadt.

(…)
Tizennégy kockacukrot evett meg. Ettől megszom-

jazott. Eléje rakattam egy tányér vizet, melybe elő-
zőleg egy kis szódabikarbónát hintettem. Vedelte. 
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Jólesett neki. Égett a pokol. Hét tányér vizet ivott meg 
egymás után. Később a tejeskávéból is megivott három 
tányérral.”

(Kiem. É. L.)

A kutya ápolásában és kijózanításában aktívan 
résztvevő elbeszélő tevékenysége több helyütt 
már-már abszurd, ami szintén a humor forrásává 
válik:

„Fölcsöngettem egy állatorvost a legédesebb álmá-
ból, és kértem, hogy azonnal jöjjön. Addig úgy se-
gítettem a betegen, ahogy tudtam. Két elülső lábát 
ütemesen mozgatva, mesterséges lélegzést alkal-
maztam rajta.

(…)
Egyéb tennivalóm nem volt. A személyzetnek 

lelkére kötöttem, ügyeljen, hogy a jövőben ne for-
duljon elő ilyesmi, mert a kutya még rá talál kapni 
az italra, és elzüllik. Semmi esetre se engedjék ki 
egyedül az utcára. Engem végtelenül elszomoríta-
na, ha egyszer erre jártomban a sarki kiskocsmá-
ban lelném őt, amint az asztalt veri, s a cigánnyal 
húzatja a fülébe.”

Az elbeszélés zárlata – az a gondolat, hogy a 
kutya az emberekre jellemző módon elzüllik – fel-
erősíti a novellában mindvégig refl ektált párhu-
zamot a berúgott állat és a részeg ember között. 
A kutya a részeg emberekhez hasonlóan viselke-
dik (dülöngél, zihál, horkol), és az elbeszélő is úgy 
ápolja a kutyát, ahogy a részeg embereket szokás: 
borogatást tesz a fejére, amikor fölébred, kiviszi 
a levegőre, kávét itat vele, a részegség második 
szakaszában pokrócba bugyolálja. Ennek értelmé-
ben a kutya részegsége az emberi részegség ana-
lógiájaként olvasható. A novellában azonban az 
emberek lerészegedése a kutya kijózanodásával 
párhuzamosan zajlik le. „Fél tizenkettőkor érkez-
tem. A társaság még józan volt. De a kutya – a ház 
tiszteletre méltó, tizenegy éves kuvasza, akit évek 
óta ismerek – részeg volt.” – olvastuk a novella 
elején. Az elbeszélés ennek ellenkezőjével zárul: 
„Fél hatkor a társaságnak diadalmasan újságol-
tam, hogy a kutya kijózanodott. Ez azonban nem-
igen érdekelte őket. Most ők voltak részegek”. Ez 
a gúnytól sem mentes kijelentés egyértelműen 
megmutatja, hogy az elbeszélő irántuk már nem 
érez részvétet…



Ahhoz, hogy a háziállataink közötti rangsorban a 
ló foglalja el az abszolút első helyet, kétség nem 
férhet. Rólunk, magyarokról mindig azt tanították, 
hogy mi lovas nemzet vagyunk. Vizsgáljuk meg a 
kérdést kicsit közelebbről, vajon tényleg igaz-ez?

Mintegy 50 millió évre visszatekintve a tudo-
mány mai állása szerint elmondhatjuk, hogy a ló 
őse alig volt nagyobb egy rókánál. Máig nem lehet 
tudni, hogy miért, de feltételezhető őshazájukból, 
Észak-Amerikából átvándoroltak az akkor még 
létező szárazföldi összeköttetésen keresztül az eu-
rázsiai kontinensre, illetve Észak-Afrikába. Ez úgy 
tízezer évvel ezelőtt történhetett, tehát a mi őseink 
feltételezett szállásterületein, az Urál környékén 
már voltak lovak.

Történeti korszakok
A fi nnugor népek mitológiájában a legismertebb a 
medve-kultusz, a hun-magyar mitológiában a cso-
daszarvas, illetve a turul mint totemállat a legjelen-
tősebb. Tudunk azonban arról is, hogy a magyar-
ság nomadizáló korszakában a táltosok a legendák 
szerint fehér lovat áldoztak.

A nomadizáló korszakot 895-ben a honfoglalás-
sal felváltotta a letelepedés kora, amelyet követett 
az úgynevezett „kalandozásos” időszak. Félelme-
tes teljesítményre voltak képesek akkor a lova-
saink: közép-európai szálláshelyeiktől több száz 
kilométerre is eljutottak (csaknem teljesen hadtáp 
nélkül!), sajátos menekülő, majd hirtelen hátrafe-
lé nyilazó harcmodorral aratták sorra fényes győ-
zelmeiket (többnyire az egymással is harcban álló, 
különböző akkori fejedelmek, királyok szövetsé-
geseiként) Ekkortól lett szállóigévé a következő 
fohász: „A magyarok nyilaitól ments meg uram, 
bennünket!”

A keleti nomád népeknél, mint tudjuk, a lovat 
szinte mitikus tisztelet övezte, és csaknem kizáró-
lag harci feladatokra használták (a hátán ülve, nye-
reggel vagy nyereg nélkül, szőrén), illetve közle-

1  „Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében”. 
Részlet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi 
pályázata 2. helyezettjének munkájából.
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kedtek rajta, valamint futár és postai szolgálatokra 
alkalmazták. A honfoglalás idején őseink járműve-
it nem lovak, hanem inkább szarvasmarhák (főleg 
ökrök) és bivalyok vontatták. A letelepült életfor-
ma azonban azzal járt, hogy be kellett fogni a lova-
kat a járművek (kocsik, hintók stb.) elé a gyorsabb 
és kényelmesebb közlekedés és a kereskedelem, a 
posta miatt. Ettől kezdve, noha továbbra is megha-
tározó szerepük volt a lovaknak a hadviselésben, 
az élet legkülönbözőbb területein voltak kénytele-
nek egyre több és nehezebb feladatot ellátni (föld-
művelés, bányászat, közlekedés, vadászat stb.).

A honfoglalás utáni Magyarországon nagyjából 
kétféle lovat tenyésztettek, mégpedig egy neme-
sebb fajta hátaslovat és egy közönségesebbet. Az 
ősi magyar lovat a XII. századtól többféle idegen 
(spanyol, nápolyi illetve arab, lipicai) fajtával ke-
resztezték. A magyar lótenyésztés mindenkori 
színvonala egyébként természetes módon szoros 
összefüggésben volt az ország politikai, gazdasági 
helyzetével. Hozzá kell tennünk, hogy a magyarok 
és a székelyek mellett a betelepült kunok, jászok és 
a besenyők is kiválóan értettek a lovakhoz.

Mátyás uralkodásának ideje a magyar történe-
lemnek minden szempontból, így a lótenyésztés 
szempontjából is egyik legfényesebb korszaka volt. 
1526-ot, a mohácsi csatavesztést 150-éves török hó-
doltság követte, s az ország három részre szakadt. 
A középső országrész került török uralom alá, az 
északi Habsburg kézre, s mindegyikben óriási 
veszteségeink voltak – az emberanyagban s a lóál-
lományban egyaránt. A harmadik országrész, azaz 
Erdély fejedelmei igyekeztek a tőlük telhető mó-
don küzdeni nemcsak az ország újraegyesítéséért, 
de még a lótenyésztésben is kiváló eredményeket 
értek el, különösen a Székelyföldön (székely ló!). 
Ebben a korszakban, tehát a XVI–XVII. században 
érthetően egyre több keleti, főleg arab ló kevere-
dett az addigi magyar fajtákkal. Ezek az arab lovak 
főleg hátas, azaz katonalovak voltak.

Modernizációs törekvések
A XVIII., de különösen a XIX. századtól a lótartást 
egyre több helyen felváltotta a lótenyésztés. Új kor-
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szak kezdődött: állami méntelepeket hoztak létre 
(Mezőhegyes, Bábolna, Kisbér) és egyre szaksze-
rűbb tenyésztési, nemesítési és takarmányozási, 
egészségügyi eljárásokat alkalmaztak.

Az sem véletlen, hogy a „legnagyobb magyar”, 
Széchenyi István modernizációs elképzelései között 
meghatározó szerepet játszott a magyar lótenyész-
tés fejlesztése. Széchenyi úgy látta, hogy a magyar 
lóállományt elsősorban az angol telivérrel lehetne 
és kellene felfrissíteni és nemesíteni. Továbbá fej-
leszteni kéne a lovassportokat és a lóversenyzést.

A lótenyésztés állami szinten való rendszerének 
kiépítése kapcsán két kiváló gyakorlati szakem-
ber nevét kell feltétlenül megemlítenünk, az egyik 
Csekonics József (1757–1824), a másik Kozma Ferenc 
(1826–1892).

A Krisztus utáni IX–X. század idején a honfog-
laló magyarság sikereit, magát az államalapítást is 
valójában a lovas harcmodor tette lehetővé.

Mindent összevetve talán nem túlzás azt mon-
danunk, hogy a legfényesebb katonai sikereinket a 
magyar könnyűlovasság, elsősorban a magyar hu-
szárság aratta. Akár a török elleni harcokat, akár a 
kuruc–labanc háborút, akár az 1848-as szabadság-
harcot vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy lo-
vasságunk sikerei mögött valahol mélyen ott rej-
tőzik a nomád lovas korszak géniusza. Talán ez a 
géniusz segíthette lovasainkat abban, hogy nem-
csak magyar, hanem idegen zászlók alatt is dia-
dalt arattak. Franciaországban, Poroszországban, 
Oroszországban, Olaszországban, Svédországban, 
Dániában, Spanyolországban, Angliában és Hol-
landiában, de még Amerikában is vitézkedtek ma-
gyar lovasok, sőt jelentős szerepet vállaltak az ot-
tani huszárság megszervezésében. Az összes közül 
számunkra, magyarok számára a legtanulságosabb 
kétségtelenül az, hogy Franciaországban a huszár-
ságot Eszterházy László és Bercsényi László szervezte 
meg (ha igaz, még ma is két ejtőernyős ezred vise-
li az ő nevüket). Abban a Franciaországban övezi 
szinte kultikus tisztelet a magyar huszárságot, s 
ezáltal a történelmi Magyarországot is, amelyben 
az Antant-hatalmak a franciaországi Trianonban, 
1920. június 4-én meghozták azt a döntést, amely a 
történelmi Magyarország feldarabolásával, kéthar-
mados terület- és lakosságveszteséggel járt.

A huszárság története nagyjából a XV. századig 
nyúlik vissza, és tart egészen 1955-ig, a huszárság 
megszüntetéséig. „Nemcsak a lovassági taktika és 
tudomány terjedt el általában Európában, hanem a 
magyar szokások, egyenruha, sőt még a haj és ba-
juszviselet is” – olvashatjuk a Magyar huszár című 
könyv főszövegében. Kétségtelen, hogy a magyar 

huszárok természete virtus, vakmerőség, lovagias-
ság, ravaszság, kitartás – azok az emberi tulajdon-
ságok, amelyek miatt mi magyarok is leginkább 
büszkék voltunk rájuk, s ha van a magyar ember 
szívében igazán mitikussá nőtt példakép, akkor az 
a magyar huszár. Jellemző, hogy talán csak ez a két 
magyar szó, hogy huszár, illetve kocsi került be Eu-
rópa és a világ különböző nyelveibe.

A ló fajtái és típusai
Ha térben és időben vizsgáljuk a számtalan lófaj-
tát, akkor a jellemző sajátosságok alapján négy fő 
típust különböztetünk meg

Telivér: törzskönyvileg is igazolt (angol és arab) 
telivér szülőktől származik;

Melegvérű vagy félvér: csak részben telivér szár-
mazásúak, illetve hevesebb, nyugtalanabb vérmér-
sékletűek;

Hidegvérű: magas, nagytestű, erős testfelépítésű, 
rendkívül kitartó, nyugodt vérmérsékletűek;

Póni: 148 cm-nél kisebb marmagasságúak, ame-
lyek lehetnek akár telivérek, félvérek vagy hideg-
vérűek.

A magyar lófajtákat az alkalmazás szempontjá-
ból hátaslovakra és kocsilovakra oszthatjuk. A „hát-
lovakat” eredetileg a lovas nomád népek állatok 
tereléséhez, vadászatra, közlekedésre, hírvivésre 
és természetesen harcászati feladatokra tartották. 
Az előbbiek mellett idővel egyre gyakrabban hasz-
nálták a hátaslovakat sport és hobbycélokra. A XX. 
századra a hadseregekben gyakorlatilag megszűnt 
a lovasság, legfeljebb a határőrség illetve a rend-
őrség veti be a lovakat időnként.

Már a nomád világban is használták igavonásra 
az állatokat, főleg az ökröket, bivalyokat, de gyor-
sabb szállításra lovakat is. A lovakat eleve úgy te-
nyésztették, hogy ha kell, akár hátas, akár kocsis 
lónak egyaránt megfeleljenek. Időközben azonban 
a kényszer úgy hozta, hogy egyes lovakat inkább 
hátasnak, másokat inkább kocsilónak használtak a 
világban, így nálunk is. A kocsilovaknál is, a foga-
tolás célját illetően is rendkívüli módon megválto-
zott a helyzet.

Az egyszerű mezőgazdasági munkára, szállí-
tásra használt lovak voltak az. igáslovak. Voltak 
azonban úgynevezett parádés lovak, amelyek a 
postakocsikat húzták illetve a városokban a konf-
list, továbbá régebben is és itt-ott még ma is, sőt 
egyre inkább kisebb-nagyobb batárokat, csézákat, 
díszes hintókat.

Tizenegy fontosabb magyar lófajták tartunk 
számon:
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Angol telivér: Magyarországon csaknem 200 éve 
tenyésztik ezt a kiváló sportlovat, leghíresebb kép-
viselője a múlt században Kincsem, „aki” 54 ver-
senyen indult és mind az 54-et megnyerte, s ez 
azóta is világcsúcs. Híres volt még Kisbér, az 1876-
os epsomi derby győztese. A XX. század legkivá-
lóbb magyar telivére Imperial volt. A közelmúlt 
leghíresebb angol telivére a jobb sorsra érdemes 
 Overdose.

Kisbéri-félvér: a múlt század közepétől tenyész-
tik, eredetileg katonai hátaslónak, mára inkább 
elegáns hátas- és kocsislónak, amely alkalmas va-
lamennyi lovassportra.

Gidrán: Több mint 150 évvel ezelőtt Mezőhe-
gyesen kitenyésztett anglo-arab eredetű, erede-
tileg huszárló, mára inkább sport- és hobbyló. 
Érdekessége, hogy kizárólag sárga színben te-
nyésztik.

Furioso-North Star: Szintén mezőhegyesi fajta, a 
múlt század közepétől tenyésztik, angol-arab te-
livér ménektől. Eredetileg tüzérló, később hátas-, 
sport- és vadászló.

Arab: Bábolnai ménes által továbbtenyésztett 
fajta, egyaránt alkalmas hátas, sport- és kocsilónak.

Lipicai: 400 éves fajta, 1950 óta Szilvásváradon 
tenyésztik. Barokk ízlés, klasszikus küllem. Első-
sorban fogathajtó versenyeken alkalmazzák.

Nóniusz: Szintén mezőhegyesi, csaknem 200 éve 
anglo-normann eredetű, eredetileg nehéz tüzérló, 
ma elsősorban a fogathajtásban kiváló.

Magyar sportló: régi magyar fajták és külföldiek 
szelekciós kombinációjából származik.

Ügető: Magyarországon 1883 óta van verseny, 
mára a lovak zöme amerikai származású.

Magyar hidegvérű: Önálló fajtaként csak 1954-től 
ismerik el, de a XIX. század óta tenyésztik, mégpe-
dig osztrák és belga fajták keverésével. A legkivá-
lóbb nagy teherbírású, nagy erejű munkaló. Hús-
lóként is tenyésztik, ám Magyarországon a lóhús 
fogyasztásának nincs hagyománya, legfeljebb kol-
bászként vagy virsliként.

Póni és kisló: Magyarországon mindössze 10–15 
éve jelentek meg az első pónilovak, elsősorban a 
gyerekek számára tenyésztik, mégpedig a shetlan-
di, a walesi és a hucul fajtákat.

Kocsizás, szekerezés, szánkózás
Őseink a honfoglalás, a IX–X. század előtt és után 
is vonatattak különböző járműveket (szekereket, 
kocsikat) igásállatokkal, de elsősorban szarvas-
marhákkal (ökrökkel, bivalyokkal), mivel a lo-
vakat inkább hátaslónak használták. A lovasko-
csizás a XVIII., de még inkább a XIX. században 

élte virágkorát. A XX. században azonban, ahogy 
a hagyományos paraszti életforma is gyakorlatilag 
megszűnt Magyarországon, a szekerek, kocsik al-
kalmazása is rendkívüli módon megváltozott. De 
nézzük sorjában a járműveket. Első ránézésre a 
laikus számára alig van különbség szekér és kocsi 
között, mert hisz mind a kettő kéttengelyű, négy-
kerekű járművet jelent. Talán úgy lehetne össze-
foglalni a különbözőséget, hogy a szekér a régebbi, 
a nehezebb, erőteljesebb, robosztusabb szerkezet, 
amelyet főleg ökrök, bivalyok vontattak. Ezzel 
szemben a kocsi későbbi, könnyebb, kisebb, s főleg 
lovak által vontatott jármű. A kocsi szó feltehetőleg 
a Komárom megyei Kocs község nevéből szárma-
zik, mivel nagyjából a XV. századtól itt készítették 
az első kocsikat.

A szekeret a szekérrúd végén lévő járomba (igá-
ba) fogott egy pár, két pár vagy három pár ökörrel 
vagy egy pár bivallyal vontatták. Magyarországon 
a második világháború előtti uradalmakban még 
nagy számban alkalmaztak ökröket, bivalyokat 
szekerek vontatására, sőt a szegényebb parasztok 
kényszerből a teheneiket is kénytelenek voltak já-
romba fogni, s azokkal szekeret vontatni, földet 
művelni. 1945 után a téeszesítés következtében a 
szekereket illetve az ökröket, bivalyokat fokoza-
tosan kiszorították a traktorok. Ma már a mai Ma-
gyarországon szinte csak elvétve, főleg rezervá-
tumokban (Hortobágy, Kiskunság stb.) lehet látni 
néha ökrös fogatokat, de azt is már csak a turisták 
szórakoztatására. Erdélyben itt-ott még lehet látni 
ökrös fogatokat, s valami csoda folytán előfordul-
nak még bivalyok is.

Igaz, hogy a kocsit kéttengelyű, négykerekű 
járműként határozzuk meg, ám feltétlen meg kell 
említenünk az egytengelyű, kétkerekű változatot 
is, amelyet a kocsi „ősének” is tekinthetünk. Ezt az 
egyszerű, néha egészen primitív, szegényes jármű-
vet sokféleképpen nevezik, taligának, talyigának, 
kordénak stb. Ugyanakkor tény, hogy az ókorban 
is használták ennek különböző változatait úgy te-
herhordásra, közlekedésre, mint gyors, erős lovak 
vontatta harci kocsiként is. A kétkerekű kocsi te-
hát a magyarok számára mindig valami egysze-
rűbb, szegényesebb, átmeneti járművet jelentett, 
amely elé, két rúd közé egy lovat, egy öszvért, de 
leginkább egy szamarat fogtak. Azt is meg kell je-
gyeznünk, hogy ennek a kétkerekű kocsinak léte-
zett egy elől keresztrugós, ennél fogva sokkal ké-
nyelmesebb változata is, amelyet a homokosabb 
területeken használtak (ezért nevezték nyilván 
homokfutónak). Bizony ez már sokkal elegánsabb, 
már-már hintónak tekinthető jármű volt, s csak ki-
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fejezetten a jobb módú vezető emberek, intézők, er-
dészek, agronómusok, orvosok, állatorvosok köz-
lekedtek vele.

Az állatok által vontatott két alapvető jármű-
típus, a szekér illetve a kocsi közül az utóbbi az, 
amely képes volt átvészelni az idők viharait, s 
végtelen sok változata alakult ki attól függően, 
hogy milyen célra használták. A kocsik csopor-
tosítása rendkívül nehéz. A kocsifajták készítésé-
nél mindig az adott vidék út- és terepviszonyai, 
a megrendelő anyagi lehetőségei és a falusi bog-
nárok, ezermesterek végtelen fantáziája, mester-
ségbeli tudása, tehetsége döntötte el, hogy mikor 
milyen kocsi készült.

A magyar kocsifajtákat két csoportra oszthatjuk: 
rugó nélküli, illetve rugós kocsikra.

A rugó nélküli kocsi másik neve: lőcsös kocsi (a 
lőcs a kerék tengelyvége és a kocsi oldala közötti 
rúd). Ezek viszonylag egyszerű kocsifajták voltak, 
és nehezebb terepeken, földes utakon, különösen 
az Alföldön terjedtek el. A nehezebb fajtáját ne-
vezték még igás kocsinak, a könnyebb változatát 
pedig kifutó kocsinak is. A szilárd burkolatú uta-
kon a rugó nélküli kocsik kényelmetlenek voltak, 
mivel ráztak.

A rugós kocsik elsősorban a jó kövesutakra ké-
szültek, kényelmesebbek, ám a vontatásukhoz na-
gyobb vontatóerőre volt szükség, ezért régebben 
hosszabb távra nem véletlenül fogtak az ilyen ko-
csik elé négy, öt, hat, nyolc vagy akár tíz lovat is. 
A kocsikat többnyire annak megfelelően nevezték 
el, ahonnan származtak, például: aszódi, egri, győ-
ri, nyírségi, szegedi stb. A legrégebbinek a XVIII. 
század elején kialakított aszódi kocsit tartják, eb-
ből fejlesztették ki az úgynevezett móri kocsit. Az 
utóbbinál a rugók mellett bevezették az ötödik ke-
reket, amelynek segítségével a kocsi elülső kerekei 
jobban is elfordulhattak. A móri kocsiból két más 
kocsitípus is származik, a cseklészi (illetve Eszter-
házy), továbbá a fóti (illetve Károlyi) kocsi. Ezeket 
a kocsikat már inkább hintónak nevezi a köznyelv, 
amúgy is az egyszerűbb lovas kocsi illetve a hin-
tó – vagyis ahogyan régebben nevezték, parádés 
kocsi – között számtalan átmenet volt régebben is, 
és ma is. Különbség volt a városi illetve a falusi, 
tanyai uradalmi kocsik között. A városi félig fe-
dett vagy fedél nélküli egylovas bérkocsikat konf-
lisnak, a kétlovas, fedeles fogatokat fi ákernek ne-
vezték. Tekinthetjük ezeket a taxik „őseinek” is, a 
XIX–XX. század fordulóján a nagyobb városokban 
elterjedt lóvasutakat pedig a későbbi villamosok 
őseinek. Nemcsak a városokban terjedt el a moder-
nizációval a lóvasút, ugyanis a nagy uradalmak-

ban is mindenfelé voltak már keskenyvágányú, 
úgynevezett lórivasutak, amelyekkel olcsón, gyor-
san, nagy terheket tudtak szállítani. Sajnos ezeket a 
lórivasutakat kolhozosítás és a rosszul értelmezett 
modernizáció miatt felszámolták, pedig bizony a 
mai üzemanyaghiányos világban is jól szolgálhat-
nának.

A kocsigyártásban mára két főirányzat alakult 
ki. Az egyik a hagyományos konzervatív irány-
zat, amelyik tehát főleg természetes anyagokat 
(fát, bőrt stb.) alkalmaz. A másik irányzat azonban 
már inkább fémet, gumit, műanyagokat használ. 
Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A régi 
eljárások természetesebbek, jobban kötődnek a 
hagyományokhoz, a kocsik, hintók, szánok szeb-
bek, tetszetősebbek, elegánsabbak. De talán egy 
kicsit munkaigényesebbek, s ezáltal drágábbak 
is, továbbá nem annyira tartósak, mint a fémből, 
műanyagból készült járművek. Az egyszerű falu-
si mesterek mindig nagyon találékonyak voltak 
(nagy úr a kényszer!) régebben is, ma is. Jellem-
ző, ahogy például a XIX–XX. század fordulóján, 
tehát az autógyártás hajnalán többnyire a legjobb 
kocsigyártók kezdtek el autókat gyártani, követ-
ve a hintók formáját, hogy később megforduljon 
a dolog, és majd a lovas kocsikat gyártó meste-
rek lessenek el bizonyos technikai megoldásokat 
az autógyártóktól (lásd pl. gumikerék, világítás, 
fékek, ülések stb.).

Az utóbbi években szinte csak nosztalgiával tu-
dunk gondolni a régi telekre, amikor egyáltalán 
még volt hó… Igaz, ezen a télen erre sem lehetett 
panasz, mert volt bőven hó, sőt… Tehát hó mint-
ha újra lenne, lassan már csak a jó öreg „szankók” 
kellenének… Abban az időben a szánkóknak is 
rengeteg típusa alakult ki. Voltak az úgynevezett 
egyszerű, paraszti szánok, szánkók, szankók, ame-
lyeket az ügyesebb parasztemberek akár maguk 
is el tudtak készíteni, s többnyire teherszállításra, 
ritkábban személyszállításra használtak. A sze-
mélyszállításra használt szánokat már inkább mes-
teremberek, azaz bognárok készítették. A szán-
kó a kocsinál jóval egyszerűbb és olcsóbb jármű, 
mindössze két szánkótalpból, négy szánkólábból 
és a talpakat keresztben összekötő 2 db erős rúd-
ból (eplén) áll. Előfordult, hogy a szántalpakra va-
salást is tettek. Szánkóink általában négyülésesek 
voltak, elől a bakon, kicsit magasan ült a hajtó, ré-
gebben, még az úri világban a lovász, aki segítette 
a hátul ülőt (ülőket) a fel- és leszállásban. Ma már 
csak reménykedhetünk abban, hogy akinek van 
szánkója, az megőrzi jobb időkre, amikor újra lesz 
hó és tél nálunk is.
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Háziállataink és a magyar ember értékrendje
A magyar társadalomban a háziállatoknak ugyan-
úgy megvolt a hierarchiája, mint a velük foglal-
kozó embereknek, pásztoroknak, kocsisoknak, 
béreseknek, gondozóknak. A társadalmi közmeg-
egyezés szerint a legnemesebb állat a ló volt, illet-
ve a legrangosabb ember az, aki velük foglalkozott 
bármilyen formában. A pásztorok világában mesz-
sze a legtekintélyesebb emberek közé tartoztak a 
csikósok. A csikós ugyanolyan szegény ember volt, 
mint a többi, de lovon járt, akár az urak, sőt mé-
neseket terelgetve, vágtatva még szabad embernek 
érezhette magát. Rögtön a csikósok után követ-
keztek a gulyások, akik lovon terelgették a marha-
csordákat. Az utánuk következő juhászoknak már 
többnyire csak szamár jutott. Igaz, hogy viszont a 
legnyugodtabb, legjámborabb jószágokat, juhokat, 
esetleg kecskéket őrizhették, s így nekik volt legin-
kább idejük fúrni, faragni, furulyázgatni. A pászto-
rok ranglétrájának legalján voltak a kanászok.

Jellemző ugyanakkor, hogy a magyar ember az 
általa legnagyobb becsben tartott két állat (a ló és a 
kutya) húsát vagy egyáltalán nem eszi meg, vagy 
csak nagyon ritkán (lókolbászként illetve háborús 
körülmények között még a lóhúst is hajlandóak 
voltak megenni a magyar emberek is). Az is na-
gyon sajátos, ahogy a szólások, közmondások vi-
lágában hogyan szerepel a ló és a kutya. Először 
is az állatok közül messze a legtöbb szólás a ku-
tyával és a lóval kapcsolatos. Viszont szeretet ide, 
szeretet oda, sem a kutyával, sem a lóval kapcso-
latos szólásokra nem jellemző a túlságosan nagy 
tisztelet, sőt… Például: „kutyául elfáradtam”, 
„irigy, mint a kutya”, „kutyavilág lesz”. Vagy lo-
vakról: „izzad, mint a ló”, „igyekszik, mint a rossz 
ló”, „átesik a ló túlsó oldalára”, „lóvá tesz” valakit, 
„röhög, mint a ló”.

Mindent összegezve azt mondhatjuk, hogy a 
magyar emberhez érzelmileg egyértelműen a ló 
és kutya áll a legközelebb. Nem volt ez a viszony 
sosem teljesen felhőtlen és ellentmondások nélkü-
li, de hát az emberek világa sem az, és mégis így 
igazán hiteles, valóságos és emberi ez a bonyolult 
kapcsolatrendszer.

Hogyan tovább?
Milyen jövő vár vajon a lovakra, a lovasvilágra 
mostanában, a globalizáció korában? Van-e jövője 

egyáltalán? Van. Kell, hogy legyen, mert az egysé-
gesülő Európában a nemzeti sajátosságok megőr-
zése rendkívül fontos feladat, s ebben nagyon fon-
tos szerepet játszanak a magyarság szempontjából 
a lovas hagyományok, s ez egyáltalán nem anak-
ronisztikus, különösen akkor nem, ha megtaláljuk 
a legjobb lehetőségeket. Ez pedig elsősorban a tu-
rizmus, a sport, a vadászat. A nemzeti arculat ke-
reséseként, Magyarország önmagára találásának 
látványos jeleként értékelhetjük a rendszerváltozás 
után megindult kedvező folyamatokat, mint pél-
dául a sokak szívét megdobogtató lovas huszár ha-
gyományőrzés feléledését és elterjedését, az egyre 
több lovasklub, lovasiskola szerveződését, sőt ide 
sorolhatjuk azokat a látványos lovas expedíciókat 
is, amelyek az elmúlt években zajlottak le, s me-
lyeknek szervezésében jelen sorok írója is tevéke-
nyen részt vett.

A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére 
szervezett lovas expedíció, az „Őseink útján” Bas-
kíriától, az egykori Magna Hungariától mintegy 
5000 km-en át vezetett a mai Magyarországig, s 
1995 májusától októberéig tartott, 15 ember és 20 
ló részvételével. Ez a maga nemében világrekord-
nak számított. Ám a magyar virtust mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy rá egy évre, 1996-ban 
egy újabb vakmerő csapat tette meg gyakorlatilag 
ugyanezt az utat. Két évvel később, 1998-ban volt a 
150. évfordulója az 1848-as forradalomnak és sza-
badságharcnak, mely a honfoglalás mellett a ma-
gyarság másik nagy mitikus történelmi élménye, s 
az első lovas expedíció néhány résztvevője és szer-
vezője ennek tiszteletére nagy közép-európai tör-
ténelmi lovastúrát szervezett a mai Magyarország, 
Szlovákia, Románia, Szerbia területén, végigjárva 
az egykori harcok színhelyeit. Csakhogy Szlová-
kiába illetve Szerbiába politikai okokból nem sike-
rült eljutniuk a mi huszárjainknak.

Tanulságos volt, hogy a szervezők és a résztve-
vők minden erőfeszítése ellenére mégis milyen sok 
helyen kísérte közöny lovasainkat a mai Magyar-
ország területén, akár 1995-ben, 1996-ben vagy 
1998-ban, nem úgy, mint Kárpátalján vagy Erdély-
ben, ahol segítőkész, meghatott emberek, virágeső 
és harangzúzás fogadta a csapatot. Miért? Talán 
azért, mert a mai Magyarországon a rendszervál-
tozás nem hozott igazi katarzist, nem jött el igazán 
sem a sajtó, sem a lelkek szabadsága.



Mosom kezeimet, bár nincs miért
Az ötlet tőlem származik ugyan, hogy ide utaz-
zunk, Kárpátaljára, de nem óhajtottam cicerone 
lenni, túl sok az érzelmi kötődésem – itt születtem, 
tizenhat éves koromig minden nyaramat itt töltöt-
tem, csak haraggal tudtam Trianonra gondolni –, s 
egy percig nem lettem volna képes semminemű tá-
volságtartásra, ami talán illendő egy ilyen kollektív 
út során. A program kialakítása két férfi ú belátásán 
múlott – tőlem természetesen nem függetlenül –, 
Horkay Sámuelén, akit a beregszászi idegenvezetők 
munkaközösségének vezetőjeként az utazás előtt 
két hónappal ismertem meg, s akivel rokonszen-
veztem, és Mányi Istvánén, kuckós társaságunk 
meghatározó személyiségén, akit szerettem, s aki-
nek építész érdeklődése, tudtuk, befolyásolja majd 
a tervet. Rájuk bíztuk tehát magunkat, én semmibe 
bele nem szóltam. Ahogy szokott volt lenni, ha két 
dudás van a buszon, történnek súrlódások, melyek 
annak rendje-módja szerint el is simulnak. Jobb 
esetben.

A túra-út jól sikerült, illendő, hogy ennyi leíród-
jék mindjárt itt az elején, mivel nem biztos, hogy 
az írásomból mindez kiderül majd. Ugyanis nem 
úti beszámolót készítek, még csak nem is útinaplót 
írok, jegyzeteket inkább szabálytalanul, szeszélye-
sen kapcsolódva egy-egy élményhez, emlékhez.

A magyar-ukrán határon
Senki nincs előttünk. Kezdünk örvendezni. Majd-
csak átjutunk hamarost a magyar vámon. Vidá-
man siklik mikrobuszunk a kívánt helyre, mi meg 
játékos gesztusok kíséretében szedjük elő, ahogy 
kell, az útleveleket. A fi atal határőr végigmustrál 
minket, ő sem gondolja másképp, azonosak va-
gyunk útlevélbeli önmagunkkal, jöhet hát a vá-
mos, a beregsurányi magyar. Semmit nem viszünk, 
nyugodt a lelkiismeretünk, hamar végzünk, gon-
doljuk. Ám nem így a vámos. Ő két társával be-
szélget a hűvösben, tőlünk húsz méterre, mi meg 
fővünk a buszunkban. Kánikulai nap van. Már 
eltelt egy félóra, aztán még egy óra, Mányi Pista 
már a határőrség parancsnokságát hívja a mobil-

ján, meg a belügyminisztériumot, hogy mi van itt, 
miféle ország ez, ahol ilyesmi megtörténhet – meg-
jegyzem, mindig csak a telefonközpontig jut el, az 
istennek se tovább. Mi is mondjuk a magunkét. 
Én jószerint arról elmélkedem, hogy lám, ilyen a 
hatalom természetrajza, ha valaki vagy valakik el-
lenőrizetlenül parancsnokolhatnak, az alattvalók 
meg félnek, mindig minden megtörténhet. Mert 
lám csak, ez a vámos tudja, hogy mi ki vagyunk 
szolgáltatva neki, ő dönti el, mikor enged tovább, 
s azt is tudja, hogy mi szorongunk és kussolunk, 
azaz hallgatunk, mivel ha szólni merünk, akár szét 
is pakoltathatja a buszunkat, és akkor még tovább-
veszteglünk, tehát, ha neki beszélgetni van kedve a 
haverjaival, akkor beszélgethet büntetlenül, mun-
kaidőben. Eszembe jutott egy valamikori szovjet 
költő, Martinov vagy Jevtusenko, aki azt írta egyik 
versében, hogy Az ember általában nem nagy jelenség, 
de jelentősége mérhetetlen. Hát ezt mi most megta-
pasztaljuk.

Kik is vagyunk?
A mi kuckós társaságunk évekkel ezelőtt úgy 
döntött, hogy minden nyárból egy hetet közös ki-
rándulással tölt el és valamely Kárpátokon belüli 
ország népével, az utódállamhoz kényszerült ma-
gyarság kultúrájával, főként építészetével s ter-
mészeti adottságaival ismerkedik. Jártunk már a 
Felvidéken, Vajdaságban, Erdélyben, most jött el 
az ideje, hogy elmenjünk a sengeni határon túlra, 
szülővidékemre, Kárpátaljára.

Hát most itt vagyunk, túl a magyar vámon, ám 
még az ukrán előtt. S akik itt vagyunk, tizennyol-
can – egy barátunk vonattal jön utánunk, elfelejtette 
megnézni, hogy lejárt az útlevele –, szólóban vagy 
párosan, valamennyien ötvenen túl, sokan hatva-
non túl, Kósa Vilmáról meg becses személyemről 
nem is szólva, itt vagyunk olyanok – mind értelmi-
ségi, s nemcsak foglalkozására nézve, mérnök, ta-
nár, orvos, közgazdász –, akik először utaznak, za-
rándokolnak a történelmi Magyarországnak erre a 
huzatos tájára, akik lélekben készültek is; nem lesz 
ez az út virágvasárnapi vonulgatás.
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Amolyan tűnődésféle volna
Gyerekkoromban, amikor először jöttem szülőfa-
lumba, Váriba, a cseh vámosok előtt kellett kipa-
kolni a táskáinkat, később a szovjetek ellenőriztek, 
most meg az ukránok. Nem emlékszem, hogy ne 
izgultam volna, lehettem ifjú, felnőtt, öreg, jöhet-
tem Záhonynál, Beregsuránynál, Tiszabecsnél, 
csoportban, egyedül, családdal, ülhettem vonaton, 
autón, buszon, ha megláttam a hatalmi jelvényt, az 
egyensapkát, én már féltem.

Most sem történt másként. Csak éppen tetőzte a 
nyugtalanságomat a tudat, hogy ez az út az én biz-
tatásomra született, s hogy az én szülővidékemre 
jövünk, gyermekkorom paradicsomába, és arra vá-
gyom, hogy minden fl ottul zajlódjék, s a barátaim, 
akik velem utaznak, jól érezzék magukat, rossz száj-
íz egy csepp se, ha majd visszatérünk. Nem mintha 
tehetnék bármiről is. A vámról meg végképp nem. 
Jeleztem én előre, a határ itt nem Hegyeshalom, de 
azért reménykedtem, csodát vártam, most minden 
másként lesz, mint szokott volt itt lenni.

Kaffka ukrán kastélyában
Az ukrán sorompó után, míg folyik a herce-hurca, 
s töltögetjük a statisztikai lapot két példányban, a 
sofőrünk a maga buszos papírjaival eltűnik. Egy 
félóra, az illető sehol, már nyugtalankodunk, csak 
nem zárták be valahová!

Utána indulok. Hatalmas ház, ahol felszívódott, 
kongó előtér, folyosók, emelet. Komótosan elsétál 
egy egyenruhás, aki maga is kámfort játszik, nyílik 
egy ajtó zajtalanul, volt vámos, nincs vámos. Ismét 
egyedül. Végre megjelenik a mi emberünk. Mi van? 
– kérdezem. De ő csak húzza a vállát, nem tudja, 
mondja, küldik egyik szobából a másikba, majd vá-
rakoztatják, mint most is, piszmognak a papírral, 
nem sietnek, ráérnek. Nekem beugrik, sokan emle-
gették, akik gyakorta járnak innen oda, hogy pénzt 
kell tenni a papírok közé meg az útlevélbe, közöl-
ték is, hogy mennyit, s akkor gyorsabban halad az 
ügyintézés. Mi ezt elmulasztottuk, hátha ezért vá-
runk. Mintha Kaffka kastélyában lennék, nem tu-
dom, mi miért történik, illetve nem történik.

Még egy óra, idegünk rángó háló, a feszültséget 
mérni lehetne.

S akkor végre! Elindulhatunk.
S tizenöt percen belül már Beregszászban is va-

gyunk.

Jé, ilyen közel van!
Akik még nem autóztak errefelé, csodálkoztak: 
ilyen közel lenne az országhatárhoz a hajdani me-
gyeszékhely? Hát ilyen közel van! Jómagam nem 

szűnök mondogatni, ugyan miféle gonosz erő mű-
velte ezt a Trianont! Miféle bűnöket büntetett az Is-
ten?! Magyarabb város nem kellett Beregszásznál, 
s akik húzták a határokat, a térképen irónnal, vajh 
tudták, hogy etnikailag homogén népközösséget 
rendelnek idegenek alá?

Ugyan ki kérdezett? Senki nem kérdezett. Ma 
sem kérdez. Jaj az alávetettnek. A nép, az istenadta 
nép hatalmi játékok tárgya, itt a Tisza mentén is. 
Aki eddig magyar hazájában élt, 1920 után cseh-
szlovák, majd szovjet, most meg ukrán törvények-
nek kell hogy engedelmeskedjék.

El szoktam mondani, soha eszébe nem jutott 
volna a szüleimnek, hogy engem Tibor névre ke-
reszteljenek, ha éppen nem Csehszlovákiában jö-
vök a világra, Beregszásztól 12 kilométerre. Sándor 
lettem volna, József vagy Béla, mint az őseim. Vé-
gül is kerestek és találtak egy nevet, amelyet nem 
lehet átfordítani, amely csehül és magyarul is így 
hangzik: Tibor.

Juhász Gyula Trianon című költeménye is 
eszembe jut, két sor belőle, melyet ide írok:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

Horkay Sámuel
Kitűnő férfi ú az idegenvezetőnk, Horkay Sámuel 
Beregszászból. Nyugdíjas mérnök, a beregszászi 
tanárképző főiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar 
Idegenvezetők Munkaközösségének elnöke. Tár-
gyi tudása kitűnő, remekül fogalmaz, s mint egy 
jó dramaturg, mindig tudja, érzi, hol és mikor kell 
váltani hangnemet, stílust. Két hónappal ezelőtt 
jártam Beregszászban, jó sorsom akkor hozott vele 
össze. Ráéreztünk egymásra. Meg is kértem, állít-
son össze valamiféle jó programot a társaságunk 
számára, egy hétre valót.

Ő várt minket Beregszászban, ő jött velünk az 
utunkon, vele voltunk öt napon át.

Azon túl, hogy Sámuel mesterfokon gyako-
rolta új szakmáját, tetszett nekem azért is, mert 
úgy gondolkodott, ahogy. Ahogy egy nemzeti 
érzelmű kisebbségitől, egy felelős értelmiségi-
től elvárható. Ahogy én is gondolkodom. Nem 
hiszem, hogy a társaságunkban lett volna bárki 
is, aki lényegi kérdésekben vele egyet ne értett 
volna, de tudott irritálni. Egyeseket. Magabízása 
tetszhetett agresszívnek? Népművelői szándéka 
soknak?

Nagybocskó környékén jártunk, amikor Samu, 
Korvin Ottóról, a Tanácsköztársaság ismert bel-
ügyes vezéréről, Szamuely Tibor társáról beszélt 
annak apropóján, hogy az illető Korvin az említett 
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településen született. Akkor történt, hogy a busz 
végében ülők közül bekiabált valaki, hogy nem ké-
rünk a szemináriumból, mire valaki középről meg-
jegyezte, hogy ő meg kér.

Már itthon történt, hogy nézegettem a kárpát-
aljai református templomokról készített szép albu-
mot, s mit olvasok benne? Horkay Barna reformá-
tus nagyszőlősi lelkész, Horkay Sámuel édesapja 
1948 és 1955 között nem a székhelyén, Nagyszőlő-
sön fungált, hanem Szibériában. Ott raboskodott. 
Samu erről szemérmesen hallgatott.

Megértettem, mért nem kedveli Horkay Samu a 
bolsevik Korvin Ottót – mivel hogy a „szemináriu-
mából” az is kiderült, tényleg nem kedveli a tizen-
kilences népbiztost.

Munkács, a magyar történelem metaforája
Délután már a munkácsi várban kószálunk. Jó-
magam úgy nézelődök, mint ki itthon van. Az 
utóbbi két esztendőben háromszor is járhattam 
itt.

Mondottam is valakinek, akivel együtt róttuk 
a lépcsőket, s kiállító teremtől kiállító teremig lép-
deltünk, meg amíg hallgattuk a várbeli turul em-
lékmű történetét, mondottam, ahhoz, hogy jól ért-
sük a magyar történelmet, nem kellene mást tenni, 
mint tanítani a munkácsi vár históriáját. Ha rajtam 
múlna, minden erővel segíteném a tantestületeket, 
szervezzenek iskolai, illetve osztálykiránduláso-
kat Munkácsra. Itt minden az ezer éves nemzeti 
múltról beszél, meg a szabadságküzdelmekről, a 
hősiességről és a bukásról, a politikáról meg a ki-
szolgáltatottságról. Munkács nemcsak valóság, de 
metafora is. Idegenvezető azért kellenék, írnám ki 
előre, mivel, noha itt minden a magyar nemzeti 
múltról szól, a feliratok mégis csak ukrán nyelven 
olvashatóak.

Ezek az utód-államok! Ők a hatalom, ők a több-
ség! És semmi nagyvonalúság. Mitől ilyen pitiáne-
rek? A rossz lelkiismerettől? Birtokolnak valamit, 
ami nem volt az övék, ettől?

Sétálunk Munkács főterén. Végre restaurálják 
az épületeket, melyek szépek, melyeket még a 
monarchia idején építettünk. Mi. És nem ők. De 
hovatovább már csak ők lakják. Abból következ-
tetek, hogy a járókelők zömében szláv nyelveken 
beszélnek.

Ülök a munkácsi Rákóczi-kastély, az úgyneve-
zett Fehér-ház előtt, ülök, s mert mást nem tehetek, 
elmélkedek, itt is, ama régi dicsőségről. Meg arról, 
hogy jaj a legyőzötteknek.

A kurucmozgalom bukása után a Rákóczi-kas-
tély a Schönborn család birtokába került.

Helyezkedni tudni kell – a Schönbornok
Folytatom az elmélkedést Beregváron (mai nevén 
Karpati), az impozáns Schönborn-kastély előtt, 
alatt.

Harcok errefelé nem voltak, épségben maradt 
a festői környezetben épült tizenkilenc hektárnyi, 
angolparkkal körülvett kastély, ez a 19. század vé-
gén épült historizáló épület, a maga ötvenkét he-
lyiségével, háromszázhatvanöt ablakával, tizenkét 
bejáratával, négy tornyával. A Schönborn család a 
jövedelmet, amiből a kastélyt felépítette, a korábbi 
kétszáz évben szerezte. És jócskán jutott nekik a Rá-
kóczi birtokból is, nemcsak az áruló Károlyiaknak. 
Beregszász városa is a Schönbornoknak adózott. 
A Habsburgok kegyet gyakoroltak, egyszersmind 
büntettek. Büntették a Rákóczi pártján álló várost 
és jutalmazták a király pártján álló arisztokratát.

Ezek a Schönbornok mindig tudták, ki mellé áll-
janak, hogyan helyezkedjenek, hol érvényesíthetik 
legjobban érdekeiket.

Miként a mi uraink.

Vegyes házasságok
Az első két éjszakát Szolyván töltjük egy barátsá-
gos család barátságos házában. Miközben min-
dennel ellátnak, jókat beszélgetünk, igaz, csak a 
ház urával, aki éppen azokban a napokban készül 
állás változtatására. S azért csak vele, mivel ő be-
szél magyarul. Ugyanis magyar és református. 
A feleség ukrán és görögkeleti. A leszármazottak 
az apanyelvet már nem beszélik. Técsőn is, ahol a 
következő két éjszakán szállunk, a véletlen hozta, 
olyan családhoz kerültünk, ahol a férfi  volt ukrán s 
az asszony magyar. Nyilván ezért, a leányuk hibát-
lanul beszélte az anya- és apanyelvet is.

Hogy van-e a történetnek tanulsága? A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy idegen többségi közeg-
ben akkor tanulja meg a gyerek a kisebbségi nyel-
vet, ha az anya is kisebbségi. Az apák általában 
az anyanyelvi neveléssel nem foglalkoznak. Kósa 
Vilma Angliába disszidáló ötvenhatos unokatest-
vérének egyik gyermeke sem beszél magyarul. Én 
meg nem beszélek németül, tehát nem erősítem a 
szabályt, holott édesanyám német anyanyelvben 
nevelkedett, szepességi cipszer lévén. Ám Váriba 
jött férjhez, egy Tisza-menti magyar községbe, s 
minthogy apámmal más nyelven, mint magyarul 
nem tudott beszélni, minket, fi ait – hárman vol-
tunk fi úk – már nem is igyekezett németre tanítani.

A magyarok siratófala – Szolyván
Szolyvát borvizéről emlegettük gyerekkorunkban. 
Később már más miatt is.
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Itt alakították ki a hős szovjet felszabadítók az 
1944-ben gulágba hurcolt magyarok első gyűjtőtá-
borát. Innen vitték tovább a Szovjetunió belső vidé-
keire azokat, akiknek nem sikerült itt elpusztulniuk. 
Sokan már itt meghaltak. Névtelenül kaparták el 
őket, nem tudom, kinek a nagyobb dicsőségére.

Az emlékkertben vagyunk – állítólag alattunk 
a tömegsír –, hogy lerójuk kegyeletünket. 1989 
óta már szabad. Jómagam nem először járok itt. 
Az emlékoszlopon ugyanis – most már végre van 
ilyen is – olvashatom nagybátyám, Debreczeni La-
jos nevét, akit társaival együtt Váriból hajtottak 
ide, háromnapi munkát hazudva. Ő innen még to-
vább jutott, majd egy ukrajnai barakkban, tífusz-
ban pusztult el. Az elhurcolt nagybácsi, édesapám 
testvéröccse, nekem Sanyi bácsi mindössze 36 éves 
volt, mikor elpusztult. S én erre csak most döbben-
tem rá, hogy olvastam a nevét, meg a születési év-
számot az emlékoszlopon. Három apró gyereket 
hagyott árván, a harmadik azután született, hogy 
az apa meghalt.

A Szovjetunió összeomlása előtt nem volt ildo-
mos beszélni magáról az elhurcolásról sem, hát 
még az elhurcoltról. Mintha annak lett volna szé-
gyenkeznivalója, akit elvittek, aki özvegyen ma-
radt. Meg a félárva gyerekeknek. A Tiszakürtön 
lakó Debreczeni Csaba a Szolyvára hurcolt Sanyi 
bácsinak az unokája. Közvetett képe sincs a nagy-
apjáról. Az első fényképeket én mutattam neki. 
A gulág tabutéma volt. Nem beszéltek róla.

Hát most itt vagyunk, itt vagyok Szolyván, az 
emlékparkban. Koszorúzunk, énekelünk, jóma-
gam a sírással küszködöm.

Szülőföldem szép határa
Nékem szülőhazám ez a kis országrésznyi terü-
let, melyet Kárpátaljának neveznek, s noha életem 
első tizenhat évének minden nyarát itt töltöttem, 
Beregszászon túl nem jutottam. Ungváron, Mun-
kácson se jártam. Később, szovjet időkben, gépko-
csival rendelkező beregszászi rokonom – mekkora 
élmény volt – elvitt Vereckére, de Husztra el már 
nem jutottam, mivel más rajonhoz, más megyéhez 
tartozott, s hogy oda bemehessünk – ez volt a rend 
–, kellett volna, hogy legyen külön engedélyünk.

Pedig most tapasztalom meg igazán, hogy itt 
Kárpátalján semmi nincs messze. Nem is értem, 
a szüleim – vonattal mehettünk volna – mért nem 
vittek el a közeli nagyobb városokba. Nem bírta a 
pénztárcájuk – ami lehetséges, egy tanítói fi zetés –, 
vagy nem is gondoltak rá, hogy mekkora élmény 
lehet a városnézés kamasz, gimnazista fi uk számá-
ra! Így aztán én szülővidékem bérces Kárpátokját 

nem is láttam. Csak énekeltem róla a korabeli ha-
zafi as nótákban.

Végre itt vagyok
Most aztán tobzódom a hegyes-völgyes, folyó-
medres, vízeséses táj látványában. Nem szűnök 
meg gyönyörködni. Samu pedig mondja, merre 
nézzünk, mit fi gyeljünk, s közli a csúcsok neveit 
és méreteit, a folyókét, amelyek mentén haladunk, 
hallgatom is érdeklődéssel, de csak azt jegyzem 
meg, amit diákként annak idején az iskolában 
megtanultam, például, hogy Beszkidek, Vihorlát 
meg Tarac, Talabor, Nagyág. Istenem, adok hálát a 
Mindenhatónak, nem semmi az, ahogy mondanák 
a fi atalok, hogy magam hetven év után még látom 
is, amit régóta tudok.

Ülök társaimmal a kis buszban, s nem befolyá-
sol hangulatomban, hogy esik-e az eső vagy per-
zsel-e a kánikula, én csak ülök és nézek, s amikor ki 
kell szállni, kiszállok, tudomásul veszem, hol va-
gyunk, gyalogolni nem gyalogolok, mivel a lábam 
még fáj, míg a többiek túráznak a Sipot vízeséshez, 
én ülök, és csak iszom a tájat, mohón, hogy bepó-
toljam hatvan év mulasztását. Végre itt vagyok a 
tágasan értelmezett szülőföldemen.

Jártam a Magas Tátrában, anyai őseim földjén, a 
Tátrát csodáltam is, de nem éreztem magaménak, 
a váratlan hegyóriások inkább riasztottak, jártam 
Erdélyben is, ahol minden otthonosnak tetszett, de 
érzelmi-családi kötődés híján nem melegedtem át, 
nem eléggé, de itt Kárpátalján minden személyes, 
még az is, ami nem az.

Két óra Galíciában
Kifelé megyünk az Uzsoki hágón. Őseink egykoron 
befelé jöttek hazát foglalni, mi most kifelé tartunk, 
nem a hazából, mert ahol vagyunk, nem a hazánk. 
Uzsoki hágón innen és túl, ez biz Ukrajna. Kárpát-
aljáról megyünk Galíciába, majd onnan a Vereckei 
hágón át vissza Kárpátaljára.

Az út rossz, látnivaló nincs, mintha az eső is 
esne, de nekem az út így is élmény. Látom, ahogy 
mondani szokták, lelki szemeim előtt az egykori 
fi lmhíradót a kisvárdai moziban. Az uzsoki és a ve-
reckei hágónál ölelkeznek a lengyel és magyar ka-
tonák, teszik ezt 1939 márciusában, ekkor kapunk 
lehetőséget arra, hogy visszafoglaljuk Kárpátalját, 
hogy újra honvéd álljon a bérc fokán. És állt. Mi-
csoda eufória! Közös lengyel-magyar határ.

És eszembe jut. Nem telik el egy év sem, s ugyan-
ezen a határon százezer lengyel menekül Magyar-
országra. Miután Németország meg a Szovjetunió 
lerohanja szegényeket.
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És eszembe jut – láttuk az Árpád vonalat, a ki-
épített védelmi rendszert –, hogy a szovjet hadse-
reg itt soha nem tudott betörni. A magyar honvé-
dek 1944-ben azután vonultak csak vissza, miután 
a román árulás lehetővé tette, hogy Erdély felől 
özönöljenek a ruszkik, ahogy akkor mondták, ha-
zánk területére.

És eszembe jut az első világháborús nóta: „Mi-
kor mentem Galícia felé, még a fák is sírtak…” Úr Is-
ten! Mennyi magyar pusztult el itt 1914 és 1918 
között! Tanúskodnak az első világháborús szob-
rok szerte az országban, többek között Tiszakür-
tön is. Míg mi itt túrázunk, éppen zajlik az ünnep-
ség, visszaállítják közadakozásból az 1946-ban 
ledöntött műemléket. Eredeti formájában, az ere-
deti helyre.

És szembe jut a nagyságos fejedelem, itt hagyta 
el Magyarországot, menvén ekkor Lengyelhonba.

És Balassi Bálint is eszembe jut, meg a versei, a 
Lengyel citeráslány és a Búcsúja hazájától. Erre járt ő 
is egykoron.

Verecke esőben
Mikor a vereckei hágóhoz érünk, zuhog az eső. 
Esőköpeny vállra, esernyő a fej fölé, majd min-
denki megy az emlékezés oszlopához. Csak az in-
validusok maradnak. Van köztünk olyan valaki, 
aki Verecke miatt jött. Elsősorban ezért. Látni Ve-
recke híres útját. Koszorút tenni az emlékmű elé. 
Itt énekelni el a Himnuszt, ha nem hangosan, hát 
magában.

Nincs egy disszonáns hang sem.

Ruszinok
Ruszin földön járunk itt a hegyek közt. Jöttünk 
ruszin görög katolikus templomokat csodálni. Fa-
templomokat, gótikusokat. Az uzsokit például, de 
sokat, másokat is. A bedekker is ajánlja, hogy néz-
zük. Mivel remekművek. A társaságunkban lévő 
építészmérnök el is magyarázza, mitől remekmű-
vek. Kívülről nézvést tényleg gyönyörűek. Aztán 
belépünk a templomba. Az uzsokiba például, s 
bent minden csicsa, burjánzó giccs.

Apropó! Ruszinok. Jól megvoltunk egymással. 
Nincs feljegyzés arról, hogy valaha is ellenfelek 
lettünk volna. Együtt harcoltak magyarok és ru-
szinok a nagyságos fejedelem zászlaja alatt is. 
S milyen érzékenyen búcsúzik tőlük a nagyságos 
fejedelem. S ők titkot belőle nem csinálnak, vissza-
várják. A népballadáik is bizonyítják. A Habsbur-
gok büntetik őket.

És a negyvennyolcas szabadságharc önkénte-
sei közt is ott találjuk őket. 1920-ban pedig, éppen 

Sopron példájára, aláírást gyűjtenek, harminc ez-
ret, s azt kérik, ne csatolják őket Csehszlovákiához. 
Ők a magyarokkal akarnak együtt élni, miként a 
korábbi századokban.

Valamelyik hegyvidéki ruszin falu utcáján hala-
dunk, lassan. Tehéncsorda megy előttünk. Követ-
jük, kerülgetjük. Egy pásztor asszony ballag utána. 
Egyik kezében ostor, másik kezében mobilkészü-
lék. Éppen telefonál.

Húsz év előtti történet – Ungvárról Ungváron
Ungvár, ungvári vár. Meleg van, fáj a járás. De 
azért megyek, ahová csak kell. Járkálok a várban, 
járkálok a többiekkel, beljebb és feljebb, kiállítás-
ról kiállításra. S most, hogy emlékeznem illenék, 
csak foltokat látok, minden összemosódott, mint 
egy popartos tablón. A skanzenben is sétálunk. 
Én inkább üldögélek. Aztán a városban is, az Ung 
partján, de semmi, semmi, amire emlékeznék. Arra 
csak, hogy sört szeretnék inni, melyről végül is le-
beszélem magam. Minek, hogy majd meg kelljen 
állni a kedvemért pisilni?

Beugrik, de ez élesen, hogy jártam én már itt a 
rendszerváltás hajnalán, amikor Göncz Árpád és 
Kucsma elnök együtt avatták fel az ungvári Petőfi  
szobrot. Valamiképpen bekerültem egy kulturális 
küldöttségbe, melyet a Magyarok Világszövetsége 
szervezett, s emlékszem, nem kellett órákat vár-
nunk Csapnál, noha kilométereken át állt a sor, és 
előkelő hotelben laktunk, és fogadásokra jártunk, 
és eljátszottam, hogy fotoriporter vagyok, s méte-
rekre közelítettem meg a két elnököt, és senki nem 
igazoltatott, és fi lm sem volt a gépemben, és ami-
kor végigmentünk Ungvártól Péterfalváig, bizto-
sított úton haladtunk, az emberek, árokszélre hú-
zódtak, járműveket nem is láttunk.

De hogy mi történt 2009. július 8-án, Ungváron 
jártamban! Hiába is töröm a fejem, többre annál, 
mint amit leírtam, nem emlékszem.

Svájc lehetett volna
Ismét megállapítom, gyönyörű ez a táj, úgy is ír-
hatnám, fenséges. Jól mondták eleink, kis Svájc is 
lehetne ez a Kárpátalja. Lehetne, lehetne, ha nem 
ide alkotja a teremtő, ha kevésbé huzatos földrész-
re helyezi, ha a nagyhatalmak nem játszadoznak 
vele kényükre-kedvükre. De játszadoztak. Így lett 
Kárpátaljából negyven évre Kárpátokon Túli Terü-
let. De játszadoznak, így lett belőle Ukrajna.

Ez a vidék semmi máshoz nem hasonlítható, 
csak Erdélyhez. De talán annál is szebb.

Mondják, hogy a gazdag ukránok ezt már tud-
ják. Vásárolnak, építkeznek.
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S tényleg, van itt minden, tiszta vizű patak, áfo-
nya, gomba, köveken ugráló folyó, ásványvíz, víz-
esés, sílesikló, és tó, a szinevéri tó és kastély és vár-
rom, nemcsak a huszti, de itt a nevickei is.

A nevickei. Most fedezem fel. Ahhoz képest, 
hogy rom, mondom magamnak, egész tűrhető ál-
lapotban leledzik. Jobban, mint a huszti. El lehet 
képzelni, és el is tudom, milyen lehetett fénykorá-
ban, amikor még vár volt. Az ember, ha nem fá-
radt bele, morfondírozhat, hogy van ez nálunk, 
homo sapienseknél, valamit felépítünk, hogy aztán 
leromboljuk! Én láttam Debrecent és Budapestet 
az angolok szőnyegbombázása után. És meg kell 
állapítanom, hogy a rombolást itt az angolokhoz 
képest mintha humanisták vitték volna véghez. 
A nevickei várban nem tartózkodott senki, amikor 
rommá tették. Mondják, hogy az erdélyi fejede-
lemség meg a Habsburgok háborúzásának áldoza-
ta Nevicke. Debrecen, meg Pest, meg Európa két 
óriáshataloménak. Ennyi a különbség. A lényeg: az 
emberfaj sárkányfog vetemény.

Técsőn vagyunk
Técsőn vagyunk. Itt szálltunk meg, hogy rövidebb 
úton kalandozhassunk kelet felé, Rahónak, és még 
feljebb, a Tisza forrásvidékére.

A huszadik század első felében a város kilenc-
ven százaléka magyar ajkú, ma a lakosság egyhar-
mada. A magyarok a reformáció hívévé szegődtek. 
1526-ban már protestáns prédikátort hallgattak. Az 
egyház, a református, ma is élő.

Amit még megjegyeztem, életének utolsó há-
rom évében itt élt a nagy festő, a nagybányai iskola 
alapítója, Hollósy Simon. Szobra van. És nem dön-
tötték le.

Hát ebben a patinás, régi magyar városban reg-
gelizünk és vacsorázunk, este, reggel, idegesítő 
neonfényben. Ha Hollósy korában létezik már ne-
onfény, szabad akaratából biztos nem efféle hely-
re tér be iszogatni. Mivel hogy szeretett iszogatni! 
Nekünk azonban nem volt szabad akaratunk.

A szálláshellyel megint csak szerencsénk van. 
Itt is jókat beszélgetünk. Amit megtudunk! Bir-
kózik a kisember a megélhetésért, mindegy, hol 
él, ha olyan, teszi a dolgát, megfogja a munka vé-
gét, taníttatja a gyerekét, piacozik, mint a háziasz-
szonyunk. Ő például hetente jár át Nyíregyházára, 
s amit ott vesz, eladja itt. Már nyugdíjas, teheti. 
S tudja azt is, hogy a határőröket, vámosokat ola-
jozni kell. A kapitalizmus, mondják, itt is megoszt-
ja az embereket. Aki szegény, az a legszegényebb.

A kényszerűség és a szegénység leleményessé 
tesz. Itt is. Kőhegyi Pista barátunk meséli a máso-

dik reggelen, nevetve meséli, hogy úgy nézzünk 
rá, mint ki a szállásáról társaival együtt mentőko-
csival érkezett. Ő történetesen hordágyon feküdt, 
hátul a betegtérben. Mentőt hívott a házigazda, 
jöjjenek, mert baj van. Azok jöttek. Látták, beteg 
nincs. Patáliát nem csaptak. Szót értettek. Cso-
magokat be, ők négyen szintén be, kinek hol volt 
hely. A mentősök jól jártak, ők is. És időben ér-
keztek.

Egyébként, tessék megfogózni, az első Kos-
suth-szobrot Técsőn állították fel.

Ami átsuhan
A Tisza mentén haladunk keletnek, Rahó felé, Kö-
rösmező felé, a Tatár hágó felé. Egyre keskenyedik 
a folyó. Noha tudom, hogy ez így van rendjén, így 
természetes, mégis csodálkozom. Az én képzetem-
ben a Tisza megmaradt olyannak, amilyennek Vá-
rinál láttam, meg amilyennek Tiszakürtnél látom.

*
Sohse jártam Aknaszlatinán. De a nevét gyer-

mekkorom óta ismerem. Tanultuk, már az elemi-
ben, hogy ott sót bányásznak, s hogy az mekkora 
kincs, és hogy Aknasuhatagon is van sóbánya, s 
hogy ezeket elvették tőlünk, s hogy egyik a csehe-
ké, a másik a románoké, és hogy ez is Trianonnak 
köszönhető.

Ha akkor, kamasz koromban jön egy Kossuth, 
és lelkesít, bizony elmegyek harcolni, beállok, mint 
egy vörössipkás.

Vágytam rá, hogy lássam ezt a sóbányát, most, 
hogy erre járunk.

Ám a sóbánya zárva. Elöntötte a víz.
*

József Attila 17 éves korában írt egy verset. Nem, 
nem, soha! a címe. Irredenta költemény, jellemző a 
korszakra is, meg a korhangulatra is. Mint éltük 
meg Trianont, erre példa. Ide másolom a költe-
mény első szakaszát:
„Szép, kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!”

*
Rahó nevére is a negyvenes évekből emlékszem. 

Miután visszavettük ezt az országrészt. Utóbb ide 
hívták be a magyar katonákat, akiket frontszolgá-
latra küldtek. Az útról most is jól láthatjuk az egy-
kori laktanyákat. Kósa Vilma is emlékezik. Itt szol-
gált az édesapja.

*
Még egy név ugrik be. Németmokra. Megnézem 

a térképen, hol is van. Egy ugrásnyira járunk tőle, 
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Técső után, ha elkanyarodnánk, hamar odatalál-
nánk. A negyvenes években itt dolgozott Petri 
János bácsi, itt volt erdőmérnök, s itt volt feleség 
és anya, Horvay Lívia – rokonom – német-francia 
szakos tanárnő.

*
Kevert lakosságú vidéken járunk. Megtudjuk, 

hogy a falvakat románok, ruszinok és magyarok 
lakják.

Alksóapsán egy gyönyörű gótikus fatemplom, 
kívülről, belülről hibátlan. 1561-ben épült, ám 
mai formáját a 18. században nyerte el. A kom-
munista időszakban múzeumot csináltak belőle, 
csak a közelmúltban kapták vissza a görög kato-
likus hívek.

*
Hatalmas, frissen épült emeletes házakat látunk 

az utak mentén. Románokéi. Ők építik. Jó volna 
tudni, mitől gazdagok.

*
A Fehér és Fekete Tisza összefolyásánál meg-

állunk. Fel kell sétálnunk a folyót keresztező vas-
úti hídra, hogy teljes pompájában láthassuk ezt a 
nagyszerű ölelkezést. Páratlan élmény. Azt már 
kevésbé nevezném annak, hogy legalább száz ki-
sebb-nagyobb cigánygyerek kísér minket és erő-
szakosan kéreget. Kísérőnktől tudjuk, szinte sza-
kosodtak erre. Reggeltől estig várják a kiránduló 
buszokat. Miután felszálltunk a miénkre, karmuto-
gatással fejezik ki elégedetlenségüket. Egyik-másik 
köp is utánunk.

*
Függőhíd. Gyalogosoknak. Alattunk a folyó, a 

híd meg, ahogy lépdelünk, leng. S lehet himbál-
ni, direkt módon is. Asszonyvallatónak nevezik. 
A pásztorok, ha hazajöttek ősszel a hegyekből, a 
híd közepére küldték a feleséget, s miközben ők 
lendítgették a „könnyű szerkezetet” jobbra-balra, 
vallatták az asszonyt, hűséges volt-e, vagy csapo-
dár. Így mondják.

*
Kevés jelzőm van arra, hogy láttassam, amit a 

szemem rögzített, milyen fenséges a természet, 
völgy, folyó, hegy, ahogy egymásba kapaszkod-
va teremt bennem harmóniát, s aztán a fák, bok-
rok, virágok, nem is folytatom. Örülök, hogy ide 
is eljutottam, a Máramarosi Kárpátokba, ide Kö-
rösmezőre és a Tatár hágóhoz, a magyar történe-
lemből ismert helyekre. Katonai jelenlétünk nyo-
ma még itt van, egy őrbódé, bunkerek, harckocsi 
akasztó gúlák, mind jelzik, hogy 1944-ig magyar 
baka állt a bérc fokán. Itt vannak a sírok is, az el-
esettek sírjai.

Ramzsa Tódor
Nagybocskón született a ruszin Ramzsa Tódor is, a 
mártírhalált halt és nemrégiben boldoggá avatott 
munkácsi görög katolikus püspök.

A szovjethatalom, amely kedvezett a görögkele-
ti ortodox egyháznak, a Rómához kapcsolódó gö-
rög katolikust következetesen pusztította. Az ateis-
ta hatalom nyomásának ellenálló Ramzsa Tódor 
püspököt 1947-ben meggyilkolta, majd 1949-ben 
az egyházat is betiltotta, a görög katolikus templo-
mokat átadta az ortodoxoknak, az egyház 130 pap-
ját meg sztálini lágerekbe hurcolta.

Csak a rendszerváltozás után rehabilitálták 
őket.

Huculok
Az út menti réteken karám mögött legelésző lo-
vak. Hucul lovak, mondja Sámuel. Hegyi lovak-
nak emlegették az őseink. Utána néztem, mit 
olvashatok erről az interneten. Kitűnő teherbírá-
súak, és ősi típus, írják. A honfoglalás-kori sírok-
ban talált csontmaradványok arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy ilyesféle lovakon jöttek őseink a 
Kárpát-medencébe.

A huculokról meg tudni lehet, hogy a 16–18-ik 
században szivárogtak be Galícia felől a Márama-
rosi hegyekbe, s hogy lovasok voltak. A szakiro-
dalom úgy tartja őket számon, mint a kárpátaljai 
szláv népcsoport egyikét, akik különböző néven 
léteznek, nevezik őket ruszinnak, ruténnek, lemák-
nak, bojkónak és természetesen huculnak. Ők is 
görög katolikusok. Kiváló fakitermelők lettek, hí-
res tutajosok. 1919-ben még a hucul köztársaságot 
is kikiáltották. Harminc ezren vannak.

Mindez a hucul lovak emlegetéséről jutott 
eszembe. De ha már szóba hoztam őket, hadd ír-
jam le, hogy kamasz koromban élőben is találkoz-
tam velük. Váriban a Borzsa torkolatánál, a Gidáli 
csárdánál mindig kikötöttek fenyőfákból ácsolt 
tutajaikkal. Még irigyeltem is őket, a halinaruhás, 
izmos férfi akat, utaznak a Tiszán, világot látnak, 
tutajon a kunyhójuk, a csárdában esznek-isznak, s 
lemennek Szegedig.

Utóbb jutott tudomásomra, hogy valamikor Ti-
szakürtnél is kikötöttek, sőt gyakorta itt volt a vég-
állomás. A parton fatelep találtatott további értéke-
sítés céljából.

Rokonaim, a beregszásziak az ötvenes évek 
vége felé mintha nem lettek volna valami jó véle-
ménnyel róluk. Azt mondták; barbárok, erőszako-
sok, és félni kell tőlük. Samu meg most, hogy autó-
zunk, dicséri őket. Visszatérő jelző: megbízhatók, 
vállalkozók. A lányaik állítólag igen szépek.
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Vissza a buszhoz
Említettem az elején, miféle feszültség vibrált a 
buszban. Samu, kötve magát a módosított prog-
ramhoz, egyedüli döntnökként cselekedett. A tár-
saság markáns hangadói fellázadtak ez ellen. 
Olykor szópárbaj tanúi voltunk. Ettől meg Samu 
vibrált, s egyszer kiborult előttem, hogy ő így nem 
tudja folytatni.

Mondtam neki, tegyen gesztusokat.
– Mifélét? – kérdezte.
– Beszéld meg a másnapi programot a mi hang-

adónkkal. Legyen párbeszéd köztetek, és nem pár-
viadal.

Ekként történt. És minden rendbe jött. Azóta jó 
a hangulat.

Elérzékenyülök
Az ötödik napon nyugatnak indulunk, Vári irá-
nyába. Ott lesz ugyanis a következő szállás Az út 
során egy-egy görög katolikus fatemplom megte-
kintésére még kiszállunk – Mihalko, Danyilovka –, 
de jómagam már csak annak örvendezek, hogy sík 
területen autózunk, a Tisza mentében, magyarok 
lakta vidéken. Otthon is érzem magam, mormo-
lom hát a Nem tudhatomot, a verset a szelíd Radnó-
titól, hogy „nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis 
ország, messze ringó gyermekkorom világa”, meg azt: 
„S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, 
virágát is tudom…”

A viski református templom fehérsége, puritán-
sága körbefon, rám zuhognak az élmények, s már 
énekeljük is a zsoltárt, és diktálok előtte, hogy min-
denki zenghesse: „Perelj Uram perlőimmel, Harcolj 
én ellenségimmel”. Kőhegyi Pista meg mondja, s mi-
lyen jól: „Magyarok, tinéktek szólok!”

S ha akarunk, meg is rendülhetünk, mert milyen 
aktuális ez a 17-ik századi szöveg, Zrínyi Török áfi -
uma! Jómagam mit tegyek, el is érzékenyülök.

Ironikus játék a Huszttal, Kölcsey versének utolsó so-
rával
Huszt várát most nem mászom meg. Két hónap-
pal ezelőtt még könnyedén kapaszkodtam, de ez 
az artrózis! Elvonulok a hűvösbe, a fűbe fekszem, 
az úti csomagból eszem valamicskét, olvasok is, 
de hát a hely szelleme, Kölcseyt idézem, a Husz-
tot mondogatom, de sokszor tanítottam a Huszt-
ból azt a nevezetes sort, hogy „Hass, alkoss, gyara-
píts, s a haza fényre derül”, ám játszadozni kezdek 
a gondolattal, ha ma élne a költő, ugyanígy írná 
a versét!

A reformkorszak költőjének fejében valószí-
nűen meg se fordult a gondolat, hogy alkothat és 

gyarapíthat valaki úgy is, hogy elfeledkezik a ha-
záról. De ma?

Lehet, hogy a befejező sor így hangzana: Hass, 
alkoss, gyarapíts, s te magad fényre derülsz.

Halmos Bélával
Nótázva, feldobottan jön a hegyről lefelé a társa-
ság. Micsoda véletlen, mondják, fenn a várnál kivel 
találkoznak össze, Halmos Bélával, meg a tánchá-
zas csoportjával! Péterfalváról rándultak ide, Béla 
ott oktat. Néptáncot. Ittenieket, meg ottaniakat 
együtt. Remek idea, derék tett. S mintha csak cáfol-
ni akarna ez a véletlen – Halmos Béla szerint ugyan 
minden szükségszerű –, azt sugallja nekem, hátha 
nem csalfa tünemény, hogy egyszer még fényre 
derülhet ez a kis haza is. Ha lesznek Halmoshoz 
hasonló fi ai.

Estére mi is átmegyünk Péterfalvára – közel van 
Várihoz, a szállásunkhoz –, a művelődési házba, 
a táncházba. Szívmelengető élmény. Több százan 
ropják. A mieink is.

A két Kiss Ferenc
Kiss Ferenc, a neves irodalomtörténész, Kósa Vil-
ma diákkori barátja Debrecenből, itt született, Ti-
szapéterfalván. 1945-ben a zöld határon szökött 
át mint tizenhat éves gimnazista diák, illegálisan. 
Most legálisan helyeztetett ki az emléktábla, mely 
hirdeti az ittenieknek meg az idelátogatóknak, 
hogy innen indulva futotta be rövidre szabott pá-
lyáját a jeles irodalmár.

A jeles apa jeles fi a, Kiss Ferenc, a népzenész és 
zeneszerző. Mikor már lehetett – mesélte nálunk, a 
Kuckóban –, szép nyarakat töltött itt, Péterfalván a 
nagyszüleinél.

Hogy éppen itt működik a táncház tábor, nyilván 
nem véletlen. Tán összefügg még azzal is, hogy a 
népben-nemzetben gondolkodó irodalomtörténész 
Kiss Ferenc itt született, s hogy a népben-nemzetben 
gondolkodó muzsikus Kiss Ferenc időnként haza-
járt apja szülővidékére, a nagyapai házba.

Petrőczy Kata Szidónia és Wass Albert találkozása a 
huszti vártemplomban
A huszti református lelkész is fenn volt a várrom-
nál Halmos Béláékkal, ám mire a vártemplom elé 
gurulunk, ő is leérkezik. És mesél.

Rendbe hozott, restaurált, középkori eredetű, 
15. századi gótikus templom a huszti. Falain fres-
kók a magyar királyok képeivel. Márványtáblán 
olvasható, hogy itt nyugszik Petrőczy Kata Szid-
ónia, az első jelentős magyar költőnő, és férje, a ku-
ruc generális, Pekry Lőrinc.
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Nem tehetjük meg, hogy ne énekeljünk zsoltárt, 
illendően, és nem tehetjük meg, hogy ne kérjük 
meg Kőhegyi Pistát, mondaná el ama Wass Albert 
verset arról, hogy a kő marad.

Egy jelentős, nemes, erdélyi család jelentős író-
személyiségének verse hangzik el ebben a temp-
lomban, amelyben egy jelentős, nemes, erdélyi csa-
lád jelentős költőszemélyisége nyugszik. Talán ez 
sem véletlen.

Kegyeleti hely lehetne a nagyszőlősi Perényi-kastély
Perényi-tanya, olvasható a vasútállomás neve, ha 
netán vonaton közlekedsz Nyíregyháza és Vásá-
rosnamény között. Kósa Vilma szülőfaluja mel-
lett, Nagydoboson pedig létezik egy Perényi nevet 
viselő kastély is. S most, hogy eljutottunk a régi 
Ugocsa megye székhelyére – tudjuk, Ugocsa non 
coronat –, Nagyszőlősre, hosszasan nézelődünk az 
itteni Perényi-kastély előtt.

Az előbb történelmi családneveket említettem. 
Ám nekünk, a haza keleti részéből származóknak 
aligha van fontosabb, becsesebb és tiszteltebb név 
a báró Perényiekénél. Nem e jegyzet helye, hogy 
jelentőségüket a középkortól az újkorig ecsetel-
jem – minden elolvasható róluk, ha másutt nem, 
az interneten –, de nem tehetem, hogy ne szól-
jak Perényi Zsigmondról. Innen, Nagyszőlősről 
indult el 1848-ban, hogy Kossuth mellett a haza 
ügyét szolgálja – ő írta alá Debrecenben a trón-
fosztásról szóló dokumentumot –, innen ment el, 
mondom, hogy soha többé ne térhessen vissza. 
Nem sokkal az aradi vértanúk kivégzése után, 
Budapesten, felakasztották. Isten tudja, meg a 
történészek, hogy a tábornokokhoz hasonlóan 
mért nem esik szó róla az október 6-i megemlé-
kezéseken.

Hát mi most tisztelgünk az emléke előtt, mint 
Kossuth is tette, aki kimagasló alaknak és mesteré-
nek nevezte, írván: „leborulok emléked előtt”.

Tűnődöm, mért nem válik kegyeleti hellyé a 
nagyszőlősi Perényi-kastély? A szabadságszerető 
magyar nép kegyeleti helyévé! Min múlik?

A kastélyról magáról ezt olvasom Kovács Sán-
dor Bús düledékeiden című könyvében „ A Perényi 
család a 16. században, ezen a helyen négy sarokbástyás 
földszintes, reneszánsz stílusú udvarházat építtetett. 
Ezt a 17. században, megtartva a négy sarokbástyás el-
rendezést, barokk stílusban átépítették. Az udvarházra 
emeletet húztak, új tetőzetet kapott, a sarokbástyákból 
pedig szép, négyszögű valódi saroktornyok lettek… 
A pár éve szépen felújított kastély az egész vidék egyik 
legszebb kastélya.”

Esze Tamás komája a tiszaújlaki Turulnál
Kiszállunk a buszból. A tiszaújlaki Turul emlék-
műnél. Van mire emlékezni. Itt is.

Ezen a helyen vívták meg a kurucok első győz-
tes csatájukat 1703-ban. A turul szobrot ennek em-
lékére állíttatták fel, 1906-ban. 1945-ben, ahogy 
Kárpátaljából Szovjetúnió lett, az emlékművet le-
döntötték. Akkor, amikor a civil magyar elhurcol-
tak közül sokan már nem is éltek. 1989-ben épült 
újjá, a rendszerváltozás hajnalán.

Énekelünk. Itt is. Én meg elmondom Ady ver-
sét, az Esze Tamás komáját. Nem is gondoltam, hogy 
tudom könyv nélkül. Hogy az hogy szólt! Hogy 
szólt az utolsó szakasz: „Rákóczi, akárki, jöjjön va-
lahára! Kígyóinknak Esze komám, lépjünk a nyakára!” 
Magam is beleborzongok.

Érdekesnek is, jellemzőnek is mondhatom, nem 
emlékszem a turul emlékműre, megálltam-e előtte 
1943-ban, 15 éves koromban, amikor erre kerékpá-
roztam. Váriból jöttem a Tisza töltésén Csetfalváig, 
onnan Tiszaújlakon át Bökényig, az itt lelkészkedő 
keresztapámat, Sütő Dezsőt meglátogatni. Az biz-
tos, senki a fi gyelmemet fel nem hívta, miféle ez az 
emlékmű, mit jelképez.

Ahogy a csetfalvai református templom kazet-
tás mennyezetéről sem tudtam. Említhette volna 
apám, nagyapám, bárki, hogy ilyen és ilyen ér-
téket képvisel, s mikor elkerékpározok mellette, 
álljak meg, nézzem meg. Hogy a kazettás meny-
nyezet rokon a tákosival, ugyanazon mester ké-
szítette.

Hagytak felfedeznivalót öregségemre is.

A borzsovai elágazásnál
A borzsovai leágazásnál elbúcsúzunk Horkay Sá-
mueltől. Mindent köszönve, szeretetben váltunk 
el. Itt ad át új vezetőnknek, Filep Évának. Vele me-
gyünk Váriba.

Emlékezetes a hely, ahol megálltunk, mivel 
hajdanán, Váriból jövet mikor ide értünk, gyalog, 
kerékpáron, kocsin vagy szekérrel, mehettünk in-
nen jobbra is, de balra is. Ha jobbra indultunk, a 
nagyapánk szőlejébe értünk, ha meg balra, az édes-
apánkéba, meg a nagybátyánkéba. Mindkettő éden 
volt, mi fi úk, Attila és Béla öcsém is, mindkettőbe 
szerettünk járni, kosarazni, szüretelni.

Most Vári felé haladunk, Borzsován keresztül. 
Hogy ismerem én ezt az utat! De talán soha nem 
izgultam úgy, mint most. Mit fognak szólni a ba-
rátaim, tetszik-e nekik a község! Hogy fogadnak a 
vendéglátók!

Nagyon akarom, hogy kínos emlékkel senki ne 
távozzon az én falumból.
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Vári és az emlékek
Aggodalmaskodnom nem kellett volna, de hát én 
már ilyen vagyok. Mindig ilyen. A családi házak-
ban, ahol elszállásoltak bennünket, mindenki ott-
hon érezte magát. Mi szem-szájnak ingere, meg-
adatott.

S a lélek is gazdagodhatott. Vári Fábián Lász-
ló, a kitűnő költő, aki itt él Váriban, volt szíves 
bemutatni a hatalmas és gyönyörű református 
templomot, és szólt a település történetéről is. Ne-
kem hízott a májam, hogy tőle tudhatták meg az 
én barátaim, milyen nevezetes is ez a hely, aho-
vá idegenvezetőink jóvoltából, a falusi turizmus 
keretén belül mi most eljutottunk, ahol jómagam 
szerencséltettem megszületni annak idején, 1928-
ban, amikor ezen a színtiszta magyar vidéken ép-
pen a csehek regnáltak, és Prága volt a főváros. 
(Még áll az egykori kántortanítói lakás, átalakí-
tottan ugyan, ahol több mint egy napig vajúdott 
velem édesanyám, ahol az első indulatos sírást 
bömböltem ki magamból.)

Itt volt az Anonymusnál is emlegetett Borzsova 
vára, a Borzsa folyó torkolatánál, ahol a folyó be-
leömlik a Tiszába. Itt volt a kuruc mozgalom köz-
pontja is. Tarpa, Vári, Badaló, ezt a három nevet 
emlegetik a történészek, amikor a szabadságharc 
kezdeteit elemzik.

És hát itt élt több mint hatvan éven át a mi nagy-
apánk, Debreczeni Sándor igazgató tanító, aki a 19. 
században született, a kiegyezés előtt, majd élt a 
történelmi Magyarországon, Csehszlovákiában és 
a Horthy Magyarországon, végül meghalt a Szov-
jetunióban, a legszörnyűbb időszakban, 1950-ben, 
szegény. Ő nemcsak tanított, de köztiszteletben 
álló férfi úként még a tűzoltó egyesületnek is elnö-
ke volt, meg a helyi takarékszövetkezetnek is, és 
akire én olyan büszke voltam. Ha kiállt a ház kapu-
ja elé, és szívta szipkából a cigarettáját, mindenki 
köszöntötte, aki elhaladt, sőt meg is álltak egy pár 
szóra, és tanácsot kértek tőle, és mosolyogtak rá, és 
én éreztem, a nagyapám nem akárki ember.

És mára el van feledve, mondhatnám, nyoma 
sincs. Apámnak sincs, aki itt volt tíz évig kántor-
tanító, de már a nagynénémnek is alig, aki óvó-
nő volt a hatvanas évekig, és Sanyi bácsinak meg 
pláne nincs, aki adóügyi jegyző volt, ő igaz, fel 
van vésve az emlékoszlopra a többi elhurcolttal 
együtt, azokkal, akik elpusztultak a szovjet holo-
kauszt során, ám az emlékezetben már nem talál-
ható ő sem.

Az én kamaszkori társaim, nyári barátaim is 
mind meghaltak, Salamon Ödi is, meg Salamon 
Sanyi is. Beszélek a mostani polgármesterrel, aki, 

kiderül, az én egykori pajtásomnak, Salamon Sa-
nyinak a fi a, lelkendeznék neki, hogy az apja meg 
a nagybátyja így meg úgy, de látom, nem mozdul 
a szövegemre.

A község úgy egészében, a templom előtti tér-
rel, a templomával meg a régi utcákkal, házakkal, 
a Borzsa-híddal, a töltéssel, meg a folyókkal, meg 
azzal, ahogy rálátok a muzsalyi hegyre, meg a csil-
lagos égre, ez még az enyém, de mert hiányoznak 
az emberek, akikkel beszélgethetnék régvolt dol-
gokról, közös ismerősökről, az őseinkről, megál-
lapítom szomorúan, a szülőfalumban én már nem 
vagyok otthon.

Éreztem én ezt eddig is, de igazából csak most 
döbbentem rá.

Vári Fábián László
Szerettem volna bemutatni Vári Fábián Lászlót, ha 
már Váriban vagyunk, az én utazó barátaimnak, 
hadd tudják, milyen felelős értelmiségi ez az álta-
lam sokat emlegetett férfi , a jeles népballada gyűj-
tő, a költő, egyszersmind szerettem volna, ha érzé-
kelik, mindenütt lehet sugározva élni.

A kuckósok többnyire műszaki végzettségűek, 
nem az irodalom a kenyerük, örültem, hogy néhá-
nyuk az indulás előtti napokban ismerkedni kez-
dett Fábián Lacival. Megkeresték őt az interneten. 
Szívós Zsuzsi a találkozón verseket is mondott 
tőle. Ám nem gondolták, s ez a találkozás utáni 
beszélgetésekből derült ki, hogy egy jelentős sze-
mélyiséggel találkoznak, akinek karizmája van, aki 
nemcsak fontos költő, de remek interpretáló is, és 
ami fontos, felelős gondolkodó, többszázezres kö-
zösség képviselője. (Az is utóbb derült ki, hogy 
többen úgy gondolták, az író–olvasó találkozó, 
melyet a programba beiktattunk, valami miatt az 
én heppem, s ha már az öreg annyira akarja, hát 
legyen.) Pompás délután volt, ébresztő, elgondol-
koztató.

Álljon itt egy költemény a költőtől:

Illyés Gyula fejfája előtt

Hazámtól távol,
Hozzád sírközelben
Tőled kérdezem,
mi végre hát?
S ha nem mondtad elégszer,
hiába mondtad,
hogy ezerszer jaj
a nyelvehagyottnak,
mert biccen a szó már
a száj szögletén.
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Te sem is tudhatod,
ki vagyok én,
mert csak a kérdésre
kapcsol az agy:
„Melyik nép
fogadott gyermeke vagy?”

Eleitől fogva
génjeinkben hordva:
anyaország, anyaöl,
anyatej, anyanyelv

Mienk vagy!
Beszélünk fuldokolva,
ha szakad a sírás,
ha harsan az elv.
Makacs szánkra fegyelmet
izzó jogarral égess,
csak őrizz meg bennünket, édes,
édes anyanyelv!

Vári és a temető
A társaság beautózott Beregszászba. Ismerked-
nek a várossal, nevezetességeivel. Meg vásárol-
nak. Hogy mit érdemes, erről több szó esett az út 
során. Mondták, sajtot, füstölt sajtot, meg tapaszt 
a reumás derékra, aztán szárított gombát, esetleg 
vodkát.

Jómagam maradtam. Én azt a Beregszászt sze-
retem, amelyiket gyermekoromban ismertem meg, 
amelyik még nem volt mocskos, amelyikből hiány-
zott a szocreál, amikor a Vérke vize még tiszta volt, 
amelyikben más szót, mint magyart még nem lehe-
tett hallani, amelyik lakva volt rokonokkal, nagy-
nénikkel és nagybácsikkal és unokatestvérekkel.

Nekem ez a Beregszász idegen.
Akkor már inkább Vári. Körbekerékpározom a 

falut. Hogy kiépült az árvíz után! A palajon leg-
inkább. És sok az új, nagy ház is, a község olyan ré-
szein, ahol egykor, az én időmben szántóföld volt.

És hát itt a temető, nagyapám sírjával. Kapával, 
koszorúval kerékpározom ki. S végre találok vala-
kit, aki felvállalja a sír gondozását, leveszi a lelki-
furdalás terhét rólam. És remélni merészelem, bár-
mikor érkezem is, nagyapám emlékéhez méltónak 
találom a sírhantot.

Félbeszakított vigadozás a Tisza-parton
Az utolsó estén a Tisza-parton vigadozunk. Kondér-
ban, szabad tűzön fő a gulyás, s mihelyt kiérünk, tá-
lalnak is. Édesapám jutott eszembe. Fenséges, mond-
ta volna, ha megkóstolja házigazdáink remeklését.

Ittunk is, nótáztunk is, jól éreztük magunkat.

8 órakor azonban szedni kellett a sátorfánkat, a 
terület ukrán határzóna, velünk szemben a Tisza 
túlsó partja már Magyarország. Nem maradha-
tunk tovább.

Az élmény megszokhatatlan. Abszurd.
– De hiszen itt minden olyan, a kertek, a ház ud-

vara, mint nálunk, odaát! – ezt Mányi Pista mondta.
– Trianon, Trianon – válaszoltam.
A cseh időkben határátlépésivel a Tiszán még át 

lehetett csónakázni. Váriból Tiszakóródra, onnan 
vissza, vagy Csetfalváról Milotára meg Csécsére. 
A szovjet korszakban aztán leereszkedett a vasfüg-
göny. Félig, ha felhúzták az ukránok.

Itt tartunk.

Az ukrán nyelvtörvény
Vári Fábián László ama író–olvasó találkozón, ahol 
több mindenről esett szó, szólt a készülő ukrán 
nyelvtörvényről is. Mi itthon a szlovákok magyar-
ellenes törvénytervezetével vagyunk elfoglalva, 
alig esik szó arról, mire készülnek az ukránok. 
Felsőfokú nyelvvizsgát követelnek minden érett-
ségizőtől, bármiféle főiskolán, egyetemen tovább-
tanulni szándékozó magyar fi ataltól. Ha ezt tör-
vényerőre engedik, azt eredményezi majd, hogy a 
magyar iskolák kihalnak, a szülők ukránba adják a 
gyermekeiket, hogy kicsi kortól kezdve anyanyelvi 
szinten tanulják az ukrán nyelvet, ne legyen hátrá-
nyuk, ha majd tovább akarnak tanulni. Mi követ-
kezik mindebből? A teljes asszimiláció. Eltűnik az 
a pár százezer magyar is, aki éppen még van, léte-
zik, küzd, ügyeskedik a szülőföldjén.

Belém akaszkodnak az emlékek még az utolsó napon is
A társaság úgy dönt, mielőtt átlépnénk a határt, 
menvén hazafelé, még kirándulunk Nagyberegre 
meg Kígyósra. Nem is emlékszem, mi végett, talán 
beregi hímzést nézni, meg effélét vásárolni. Temp-
lomlátogatás lett belőle, nekem meg emlékidézés. 
Nagyberegen is éltek rokonaink, s egyszer kocsi-
val el is mentünk hozzájuk, ez idéződött meg, az 
a hosszú utazás. Hosszú lehetett lovas kocsival, de 
most autóval! Pár perc Beregszásztól.

És Kígyós. A templom. Itt fungált unokatest-
véreim édesapja, a gulágot járt református lelkész, 
Huszti Béla bácsi. Emlékét tábla hirdeti. Hogy örü-
lök! Nagyon szerettem, jókat lehetett véle beszél-
getni. Azt mondotta nekem, miután visszatért a 
nyomorúságból – kálváriáját meg is írta –, hogy 
soha nem érezte olyan fontosnak magát, mint a 
fogságban, soha nem volt olyan hitet adó, élni aka-
rásra biztató az evangelizációja, mint a gulágban, a 
reménytelenség idején.
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És emlékezni kezdtem, és a hölgy is emlékez-
tetett, aki kinyitotta a templomot, hogy mintegy 
tizenöt évvel ezelőtt én már jártam itt, a nagykő-
rösi színpadosaimmal léptünk fel – köztük egy 
idevalósi kislánnyal –, a Tiszaladányi jeremiádot 
mutattuk be, épp az elhurcoltakról szóló doku-
mentumdrámánkat, s hogy az milyen megrendí-
tő volt.

Hát persze! Innen is elhurcolták a magyarokat, 
mint Tiszaladányból. A hívek emlékeztek, mint én 
most.

Hazafelé
Nem minden szorongás nélkül vágunk a határnak. 
Haza akarunk menni. A hetedik napon haza is aka-
runk érni. Végül sikerül. Másfél óra alatt átjutunk a 
határon, s onnan már semmi akadály.

Még megállunk Tákoson, a „mezítlábas katedrá-
list” megtekinteni, s módot kínálni az elmélkedés-
re és eszmélkedésre, azoknak mindenekelőtt, akik 
látták az odaáti csetfalvai táblaképes mennyezetű 
templomot. Amikor a mester készítette a fakazet-
tákat, Tákoson és Csetfalván, nem volt határ, nem 
volt útlevél. Nem több a távolság, mint húsz-hu-
szonöt kilométer a két templom között. Ma is eny-
nyi, csak most határ húzódik.

Rövid mondatok a végére
Valaki azt mondta, gyönyörű volt az út, de nem 
felhőtlen. Megterheltük a lelkünket. A múltunkkal, 
a közelmúltunkkal s a nem sok jóval kecsegtető jö-
vővel.

Tiszakürt, 2009. augusztus 8.
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Kristó Nagy 

István

(1921–2010.)

2010. augusztus 11-én elhunyt Kristó Nagy István 
irodalomtörténész, művészeti író, kritikus és mű-
fordító.

Sándorfalván született 1921. június 16-án, Kris-
tó Nagy István és Kenéz Katalin gyermekeként. 
Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudomány-
egyetem gyógyszerész szakán végezte el 1944-ben. 
Diákévei alatt (1942–1944) a Gazdaságpolitikai 
Szolgálat munkatársa volt, az egyetemes ellenállás 
szervezése miatt letartóztatták. 1945-ben megszö-
kött. A következő három esztendőben a Független 
Ifjúság munkatársa volt. 1948-tól 57-ig gyógysze-
részként dolgozott. 1957 és ’69 között lektor volt. 
1969-től ’73-ig a Magvető Könyvkiadó, 1973 és ’81 
között a Könyvvilág, majd (1982–1990) ismét a 
Magvető főszerkesztője volt. 1974-től ’89-ig a Ha-
zafi as Népfront művelődéspolitikájának egyik irá-
nyítója. 1989 és ’90 között a Rakéta Regényújság fő-
szerkesztő-helyettese, 1993-tól ’98-ig a Társadalmi 
Érdekegyeztető Tanács társelnöke, 1996 óta a Té-
nyek és tétek szerkesztője volt.

A népi írókkal, valamint a 20. századi külföldi 
irodalmárokkal és művészekkel foglalkozott. Saját 
írásai mellett szigorú kritikáival s baráti segítségé-
vel számtalan író, költő, képzőművész és közéleti 
szereplő munkásságához járult hozzá, így hálálván 
meg a sorsnak, hogy gyermekkorától kiemelkedő 
emberek társaságában tölthette életét. Egyaránt 
mesterének tekinthette Szentgyörgyi Albertet, Ke-
rényi Károlyt, Szathmáry Lajost és Németh Lász-
lót. Ez utóbbi Kristó Nagy István édesanyjáról, 
Kenéz Katalinról mintázta az Égető Eszter című re-
gényének hősnőjét.

Főbb művei: Demokrácia (1946), Ismerkedés a vi-
lágirodalommal (1962), Faulkner (Déry Györggyel, 
1966), Az angol irodalom a huszadik században I–II. 
(társszerkesztő, 1970), Regények, drámák, remények. 
Pillantás az élő világirodalomra (1971), Bölcsességek 
könyve I–III. (válogatás, 1982–1999), Edward Munch 
(1983), Hézső Ferenc (1986), Vásárhelyi festők (1988), 
A nyilasok (1991), A világirodalom története I–II. 
(1993), Gondolattár (CD-rom, 2000), Az ám, Hazám 
(2008), Az ám, tabu (2008), MÁV, Kafka meg sok más 
(2009). Műfordítás: Franz Kafka: Amerika (regény, 
1997).

A család arra buzdítja minden barátját, írótár-
sát, hogy írjanak Kristó Nagy Istvánról, ilyen mó-
don is megemlékezve a kultúrában betöltött szere-
péről, munkásságáról.
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Páskándi Géza emléktáblája előtt
– Szatmárhegy, 2010. május 14. –

Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaink!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ha rövid időre is, de 
személyesen ismerhettem Páskándi Gézát, s közre-
működhettem életében megjelent utolsó könyvé-
nek a megjelentetésében. A kötet szinte halála pil-
lanatában jelent meg – a kórral is, és a halállal is a 
nagyvadak méltóságával nézett szembe Páskándi 
Géza: utolsó idejében csak lányát és feleségét en-
gedte magához.

Nálunk az igazán nagy szellemeknek sokszor 
rövidebb időt mér a Teremtő. Mintha Páskándi 
Géza is érezte volna, hihetetlen sebességgel dolgo-
zott, s minden műfajban jelentőset alkotott, vers, 
dráma, regény, novella, esszé – az ilyen sokmű-
fajú alkotót enciklopédikusnak mondják, ő azon-
ban szívesebben hasonlította magát a partiumi 
ezermesterhez. Büszke volt a szatmári régióra: a 
világot akarta meghódítani, de azt vallotta, hogy a 
provincia is lehet a világ közepe, ha vonatkoztatá-
si pontnak választjuk. Született vagány és született 

világfi  volt, az univerzális ember titkait fürkészte, 
ugyanakkor mindvégig hű maradt az eredethez, s 
emelt fővel vállalta mély, bonthatatlan kötését a so-
kat szenvedett magyarsággal, különösen az erdé-
lyivel: „Ha egyáltalán van valami értékes bennem 
azon kívül, hogy mások kultúráját, lelkét is becsülő 
magyar vagyok – az épp erdélyiségem”. Szűkebb 
pátriája, Erdély történelmének nagy szellemeit, 
Dávid Ferencet és Apáczai Csere Jánost szólaltat-
ta meg emlékezetes „hitvitázó” színműveiben is, 
a Vendégség és a Tornyot választok címűben, Szent 
László, Könyves Kálmán és Vak Béla király sors-
dilemmáit királydrámáiban.

Páskándi Géza megjelenésében is impozáns, 
férfi as jelenség volt, ám aki e jelenséget szimbo-
likusan értelmezte: „a férfi asság élményét keres-
tem… Ezért választottam végül a nemzetet (s nem-
zetemet) a proletár s bármiféle internacionalizmus 
helyett”. Tudjuk, a kamasz zsenit a párthatalom 
megpróbálta szolgálatába állítani, de Páskándi 
volt annyira vagány, hogy megmártózva a szocre-
álban, ellene mondott a csábításnak. Ötvenhatban, 
kolozsvári egyetemistaként bátor megszólalásáért 
súlyos árat fi zetett. Hat év börtönre ítélték. A bör-
tönben büszkesége, emberi méltósága mentette 
meg a pusztulástól: az utolsó falat ételt a csajkában 
hagyta, jelezve, hogy integritását az éhezés sem 
törheti meg. 63-ban szabadult, s úgy emlékezett 
azokra a rettenetes évekre, hogy „sem azelőtt, sem 
azután annyi ’elit-ember’ nem volt társaságomban, 
mint a börtönben.”

1974-ben országváltásra kényszerült – Magyar-
országra nem úgy érkezett, mint egy menekült, 
inkább mint aki a párizsi művésznegyedből ruc-
cant volna át: elegáns kalapban, ballonkabátban, 
előkelően hanyag mozdulatokkal, és, ahogy a ko-
lozsvári egyetemen, Budapesten is egy fejjel kima-
gaslott. Mert a szatmárhegyi vincellérlány és kis-
birtokos-dzsentroid, meg értelmiségi származású 
munkás apa fi át természetes elegancia, méltóság, 
tartás, büszkeség jellemezte. Megjelenésében, mo-
dorában, írói alkatában és erkölcsében.

A két háború közötti szellemi vezetőink emelt 
fővel vállalták, vállalhatták magyarságukat. A II. 
világháború után a kisebbségi és az anyaországi 
magyarságot is hamis, gyalázkodó vádakkal il-
lették. Páskándi Géza íróként arra törekedett, 
hogy helyreállítsa nemzete megsértett méltósá-
gát – soha nem fogadta el a másodrangú szerepét 
sem magára, sem a magyarságra nézve. Vallotta, 
hogy csak az anyanyelv ad teljes szabadságot, a 
nemzet önbecsülésének pedig a szellemi örökség 
birtoklása az alapja. Úgy védelmezte erőteljesen 

Páskándi Géza

(1933–1995.)
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a nemzeti hagyományt, hogy egyszerre volt a 
modernség szerelmese és nagymestere is. Mo-
hón szívta magába és formálta tovább az iroda-
lom legkorszerűbb eszközeit – hatalmas utat tett 
meg a szocreáltól az abszurdoidig, de míg egyik 
lábával a költészetben, a szellem és az ideák vi-
lágában, a másikkal mindig a valóság, a realitás 
talaján állt. Vallotta, hogy a század második fe-
lében élő ember groteszk, abszurdoid életérzésé-
nek konkrét oka van – „e tájon semmiféle szürreál 
nem irreál, hanem csakis a szocreál a legszürreá-
labb irreál” –, nagy horizontú fi lozófi ai drámái és 

esszéi, versei mellett ezért tért mindegyre vissza 
a régmúlt faggatásához, s a mégoly kényelmetlen 
félmúlt művészi átvilágításához, mint utolsó mű-
veiben, a Sírrablók és a posztumusz Szekus című 
regényeiben.

Nagyformátumú író és kompromittálhatatlan 
személyiség volt. Életműve a huszadik századi 
egyetemes magyar irodalom elidegeníthetetlen 
része. Méltó büszkeséggel őrizheti emlékét szülő-
földje. Köszönöm, hogy fejet hajthatok.

Pécsi Györgyi



A Tempus Közalapítvány által az egész életen át 
tartó tanulás (Grundtvig) program keretében meg-
hirdetett „Szakmai továbbképzés felnőttoktatók-
nak” című pályázat keretében nyertem támogatást 
egy máltai továbbképzésre. Bár nem vagyok kife-
jezetten oktató, de az Európai Unió fi nanszírozta 
kurzusokon az oktatással más módon kapcsolatban 
álló személyek is részt vehetnek. Én a Kistarcsai 
Kulturális Egyesületben végzett tevékenységem, 
elsősorban az ismeretterjesztő előadások – 2010 
elején már túl a 850-ediken – szervezése kapcsán 
kaptam jogosultságot, de munkahelyemen, a Ma-
gyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-
torátus Regionális Programok Főosztályán is sok-
rétűen foglalkozom nem-formális felnőttképzéssel, 
többek közt konferenciák szervezésével.

A máltai szervezet által meghirdetett tanfolyam 
keretében a családi népszokásokkal és hagyomá-
nyokkal ismerkedtünk meg. Pontosabban ez volt a 
tananyag, de azért bepillantást nyertünk az ország 
jelenlegi mindennapjaiba is. Így például a repülő-
térről a szálloda felé autózva a fogadásomra kijött 
kedves hölgytől megtudtam, hogy nehézkes a par-
kolás, mert a 400 000 lakosra 300 000 autó jut. Egy 
másik alkalommal meg elpanaszolták, hogy a mi-
nimálbér alig több mint 500 Euró – bevallom, nem 
dicsekedtem el, hogy én azért ennél többet keresek 
(egy kicsivel).

A Sans Frontiers Europe évek óta szervez és 
bonyolít le kurzusokat, több témában is. A „Csalá-
di folklór és hagyományok” című tanfolyam havi 

rendszerességgel kerül meghirdetésre, és általában 
nyolc-tizenkét résztvevővel zajlik. Az időpontok ki-
tűzésénél fi gyelembe veszik, hogy a tanulók részt 
vehessenek valamilyen jelentős eseményen. Ez nem 
okoz különösebb szervezési nehézséget, mivel Mál-
ta lakossága nagyon vallásos és hagyományőrző, 
emellett igen népszerűek a különböző fesztiválok, 
karneválok. Az ország lakosságának 90%-a római 
katolikus – a maradék anglikán, valamint muzul-
mán –, és ebből több mint 70% gyakorolja is a vallást.

Igen sok a templom, és gyakoriak a parádés 
körmenettel járó vallási ünnepek. Az adott temp-
lom védőszentjének napján körbeviszik annak ha-
talmas, fából készült és csillogóan színesre festett 
szobrát, miközben felváltva, folyamatosan játsza-
nak a fúvószenekarok. Az árusok a gyerekek igé-
nyeit kiszolgáló csecsebecséket és speciális édessé-
geket kínálnak. Ez utóbbiak közül igen népszerűek 
a helyiek által nugátnak nevezett, magvakkal dú-
sított fehér masszából készült különböző méretű 
rudacskák, és az ánizsízesítésű csokoládékrémmel 
töltött vékony sült tésztájú karikák. A búcsúi han-
gulatnak velejárója a tűzijáték. A petárdák hang-
ja már reggel felhívja a környék lakosságának fi -
gyelmét az ünnepre. A nyáron is sötétedésig tartó 
körmenet végét magasba szökő fénycsóvákkal és 
-csillagokkal jelzik. Aztán sorra jönnek a legkülön-
bözőbb tűzkerekek és mindenféle más attrakciók. 
A tűzijáték legalább egy óra hosszat eltart.

A közösségi élet is jelentős részben a templomok 
körül kialakuló csoportok körében zajlik. A másik 
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igen fontos közösségi színtér a – többnyire valami-
lyen szentről elnevezett – fúvószenekari klub. Min-
den településnek van két fúvószenekara, egy-egy 
kétszintes klubházzal. A gyerekek már kiskoruktól 
járnak ide, és itt tanulnak zenét. A szülők és a zene-
kar tagjainak környezete alkot egy-egy klubot, így 
aztán szinte mindenki tartozik valamilyen szerve-
zethez. A mi művelődési házainkhoz hasonló in-
tézményrendszer a Don Bosco Oratóriumok háló-
zata, melyeket ifjúsági házakként tartanak nyilván.

A hagyományok ápolásába nem tartozik bele a 
néptánc és a népzene gyakorlása. Két amatőr tánc-
csoport működik az országban, de ők is igen rit-
kán lépnek fel. Az autentikus népzene is hiányzik 
a folklór palettájáról.

A programszervező elmondása szerint ezt a 
kurzust néhány évig a szokásos tantermi képzés-
sel valósították meg, alkalmazva a modern Infor-
mációs és Kommunikációs Technológiát (IKT), de 
idővel rájöttek, hogy ez a módszer nem elég ha-
tékony, és gyakran okoz nehézséget a téma tár-
gyainak és eseményeinek ily módon történő reális 
megismertetése. Évek tapasztalata vezetett oda, 
hogy változtattak a képzés módszerén, és előtérbe 
helyezték a valós környezetben való tanítást, ami 
több munkával és költséggel jár ugyan, de sokkal 
eredményesebb.

A tanulók számától függően autóbuszba vagy 
személyautóba ültetik őket, és a helyszínre törté-
nő utazás közben tartják meg az aznapi előadást. 
Ez a programrész interaktív, mert bármikor lehet 
kérdezni és hozzászólni, sőt, útközben felhívják a 
fi gyelmet az éppen látható érdekességekre, neve-
zetességekre is.

A mi tanfolyamunk tanulóinak összetétele elég 
sajátosan alakult. Még itthonról érdeklődtem, hogy 
milyen társaságra számítsak. Azt a választ kaptam, 
hogy nyolcan pályáztunk, de csak ketten kaptunk 
támogatást. A másik személy egy szlovén pro-
fesszor lesz. Arra készültem, valami szórakozott 
öregemberrel hoz össze a sors, valójában pedig egy 
szlovákiai tanárnő volt a tanulótársam. Mint kide-
rült, a máltaiak minden tanárt professzornak mon-
danak, az meg, hogy valaki szlovén vagy szlovák, 
oly mindegy ekkora távolságból nézve – akárcsak 
a Budapest – Bukarest különbség. Még színesebbé 
tette a dolgot, hogy a tanárnő Párkányban élő ma-
gyar hölgy volt, aki angol nyelvet tanít.

Az illendőség úgy kívánta, hogy társaságban 
egymás közt is angolul beszéljünk, de legalább a 
reggelinél és az esti órákban volt kivel szót váltani 
közös anyanyelvünkön. Olykor azért napközben is 
élveztem ennek a különös szituációnak az előnyeit, 

mert például a karácsonyi étkezési szokások meg-
beszélésénél nehezen tudtam volna megmagyaráz-
ni, mi az a mákos guba, az elkészítéséről már nem 
is beszélve – ez utóbbi nemcsak nyelvi nehézsége-
ket jelentett számomra.

Mivel már a sokadik kurzust tartják, a helyszí-
neken ismerősként fogadják a tanárt, és minden-
ben segítik munkáját, aktualitásokkal, kuriózu-
mokkal kiegészítik az általa elmondott ismertetőt.

Bemutattak több, Máltán hagyományos kézmű-
ves mesterséget: elvittek egy üvegműhelybe, ahol 
az üvegfúvást és a folyékony üveg formázását néz-
hettük meg. A kerámiaműhelyben az agyagformá-
zástól az elkészült tárgyak festéséig minden folya-
matot láthattunk. Az ötvösműhely különlegessége 
a fi lligri volt, amit nagyon fi nom ezüstszálak for-
mázásával illusztráltak.

A pékek városába is eljutottunk. Ezen a tele-
pülésen sok pékség működik, innen látják el ha-
gyományos, inkább cipónak nevezhető kenyérrel 
a környéket. Mi vasárnap délelőtt jártunk ott. Ez 
nem a kenyérsütés ideje – arra az éjszaka való – vi-
szont ilyenkor a családok által otthon előkészített 
és tepsiben idehozott húsételek sülnek. Otthon 
is meg lehetne sütni az elektromos- vagy gáztűz-
helyen, de egyöntetűen állítják, hogy sokkal fi no-
mabb, ha a fatüzelésű kemencében sül ropogósra 
az étel. A tepsiket – akárcsak a kenyeret – péklapát-
tal rakosgatják ki-be.

Különböző típusú múzeumokba is elvittek min-
ket. Igen gazdag néprajzi gyűjteményt láthattunk 
a tipikus kétszintes falusi ház zegzugosan kialakí-
tott helyiségeiben. A fővárosban egy nemesi család 
megnyitotta palotája egy részét a látogatók előtt, 
akik megtekinthetik a házban élő, 90-es éveiben 
járó matróna által összegyűjtött családi emlékeket, 
és találkozhatnak – többek közt – a vendégekkel 
szívélyesen elbeszélgető háziúrral. A márki egyéb-
ként máltai lovag. Egészen más jellegű az Európai 
Unió támogatásával egy, a művelésből már kivett 
kőbányában kialakított bányatörténeti múzeum. 
A máltai építészetben nélkülözhetetlen mészkő 
kitermelésének évszázadokon átívelő folyamatait 
mutatják be a legmodernebb kommunikációs esz-
közök – vetítés, többnyelvű fejhallgatós tájékoztató 
– alkalmazásával.

Amúgy a többnyelvűség itt természetes, és nem-
csak a turisták miatt. Mivel az ország lakossága a 
történelem során különböző hatalmak elnyomása 
alatt élt, a máltai nyelv – és a kultúra is – magán vi-
seli a nemzetköziséget, leginkább az arab, az olasz 
és az angol hatást. A brit uralom alól csak 1964-ben 
vívták ki függetlenségüket, ezért is maradt meg az 
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angol hivatalos nyelvnek a máltai mellett. (Ebből 
a tényből, és az ország kedvező klímájából adó-
dóan igen népszerűek az itt szervezett angol nyel-
vi tanfolyamok.) A családokban mindkét nyelvet 
beszélik. Az iskolában a tanár máltaiul tanít, de a 
tankönyvek szövegezése angol. A középiskolában 
aztán kötelező az olasz, és mellette még egy válasz-
tott nyelvet is kell tanulni. Tehát mire az egyetemre 
kerül valaki, már négy nyelvet beszél. (Irigylésre 
méltó helyzet a magyar polgárok idegen nyelv-
ismeretének tudatában.) Egyébként büszkék arra, 
hogy most már nem kell külföldön tanulniuk a fi a-
taloknak, mert országon belül is biztosított minden 
szakterületen a felsőoktatási képzés.

A soknyelvűség mellett egyéb dolgok is elnyer-
ték tetszésemet. Mivel kicsi az ország, az egy hét 

alatt szinte minden településen megfordultunk, 
de grafi ttit sehol sem láttunk. Nem fi gyeltem kü-
lönösebben, de szemétre sem emlékszem, kivéve a 
körmenet utáni utcarészt, mert a fesztiválhoz hoz-
zátartozik, hogy vékony papírcsíkokat dobálnak 
egymásra. De aztán – amikor a templomban még 
tartott a ceremónia záróaktusa – jött a takarítóbri-
gád, és praktikus gépeikkel pillanatok alatt meg-
tisztították az utca kövezetét.

Nem láttam részeg embert, hajléktalant, kol-
dust… Milyen furcsa – de bizonyára a jelenlegi 
magyar valóság teszi –, hogy elsősorban ezek jut-
nak eszembe. Pedig Málta elbűvöli a látogatót több 
ezer éves történelmének kövekben őrzött emlé-
keivel, évszázadok óta ápolt hagyományaival. De 
mindezt nehéz írásban visszaadni, ezt látni kell.



Szász Zsolt a 18 éves Nyírbátori Szárnyas Sárkány 
Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválról
Pálfi  Ágnes: Milyen rangja van manapság az utca-
színháznak? Nemcsak a hazai közegre gondolok, 
amikor a műfaj státuszára kérdezek, hanem Euró-
pára is.

Szász Zsolt: Hadd hozzak egy történelmi pár-
huzamot. A francia forradalom direktóriumának 
egyik első intézkedése az volt, hogy a rendőrség 
megszállta a párizsi szórakoztató negyedet, a Foi-
re-t, és rendeleti úton kezdte tiltani a szabadszá-
jú színházi megnyilvánulásokat. A bábosoknál az, 
hogy a színész nyelvsípot, csipogót használ, torzí-
tott hangon beszél, ezeknek a tiltó rendelkezések-
nek is köszönhető. De felhozhatnám azt a példát is, 
hogy a kommunista államhatalom hogyan, milyen 
eszközökkel tüntette el annak idején a budapesti 
szórakoztató negyedeket. A Népligetben az egyet-
len objektum, ami mementóként megmaradt, Heni 
(Kemény Henrik) használaton kívüli bábos bódéja.

A mostani tudósítások – egy idei Olaszország-
ban rendezett nemzetközi szakmai konferencia 
kapcsán – arról szólnak, hogy a jóléti nyugati tár-
sadalmakban az utcai művészetek, egyáltalán a 
szabadtéri rendezvények korlátozása indult meg. 
Érdekes módon a konferenciára kiküldött nyír-
bátori fi lmfelvételeink revelatív módon hatottak. 
Feltehetően a hangütés mássága miatt, meg a miatt 
a frissesség, szabadság-érzet miatt, ami Nyugaton 
ma már nem létezik.

Nem szeretnék párhuzamot vonni a magyar 
viszonyokkal olyan vonatkozásban, hogy a műfaj 
megbecsülése és anyagi támogatása nálunk is ha-
sonló okokból került volna válságba. A mai ma-
gyar helyzetben az a szomorú, hogy a műfaj sem 
művelőinek száma, sem publicitása tekintetében 
nem érte el azt a kívánatos szintet, hogy töme-
ges jelenlétével demonstrálhatná: az utcaszínház 
a legdemokratikusabb színházcsinálási forma. 
Olyan kulturális érték, amely mindennapi kenye-
re lehetne annak a kilencmillió embernek, aki soha 
nem fog önként bemenni a kőszínházba. – Odáig a 
kérdés el sem jutott, hogy legyen vagy ne legyen, 
tiltsuk vagy támogassuk, netán preferáljuk-e ezt 
a műfajt. A magyar helyzetben a veszély most az, 
hogy a kultúra fi nanszírozásának általános vál-
sága, a fesztivál támogatások kaotikus viszonyai 
közepette megszűnnek azok az alkalmak, ahol az 
utcaszínházas társulatok fi zetett módon, szerződé-
ses alapon egyáltalán fölléphetnek. A hazai vásár-
lóerő pedig nem teszi lehetővé, hogy a művésznek 
az utcán csak úgy meg lehessen élnie a maga törté-
netmesélő színházi formájával. – Nálunk ugyanis 
e műfajnak nem az a nagyléptékű, tíz-, húszezer 
embert vonzó, tömegrendezvényre alkalmas for-
mája honosodott meg, ami nyugaton vagy például 
Lengyelországban. Ez a lépték Magyarországon 
nem tudott kifejlődni, mert Budapesten a város-
politikának nem volt ambíciója, hogy ilyen lát-
ványos tömegrendezvényeket szubvencionáljon. 
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Azzal együtt, hogy az akrobatikus képességekkel 
is rendelkező kis utcaszínházas társulatok képesek 
voltak alkalmilag összeállni akár több száz embert 
mozgató giga-produkciókra is (lásd például 2000-
ben a millenniumi Pogány misztériumot az And-
rássy úton, illetve a Hősök terén). De valami ok-
ból a főváros ezt a nagy léptéket a továbbiakban 
nem preferálta – pedig, ha belegondolunk, kevés 
gazdaságosabb befektetés volna, ha legalább éven-
ként egyszer teret adna egy hasonlóan nagyfor-
mátumú népünnepélynek. A mi utcaszínházaink 
kisebb körben hatnak: száz, maximum háromszáz 
ember nézi végig az előadásokat, akiket le is kell 
ültetni. Ez egy másfajta működést jelent, másfajta 
közegteremtést igényel. Azok a fesztiválok, ame-
lyek ilyesfajta programokat szívesen meghívnak, a 
támogatás drasztikus csökkenésével olyan vésze-
sen elszegényedtek, hogy az ellehetetlenüléssel, a 
létalapok megszűnésével kell szembenéznünk.

P. Á.: Manapság a fesztiválokon egyre inkább 
csak bizonyos elemeit látjuk viszont annak, ami a 
hazai utcaszínházi gyakorlatban az elmúlt két év-
tized során létrejött.

Sz. Zs.: Félő, hogy pillanatnyilag valóban csak 
a műfaj mutatványos részének van esélye az élet-
ben maradásra, mert azt egy sörfesztiválhoz is hoz-
zá lehet kapcsolni: valaki végigszalad gólyalábon, 
hangoskodva, zászlót lengetve, és ennyi…

P. Á.: Meg lehet-e néhány mondatban fogalmaz-
ni, hogy számodra mit jelent az, hogy utcaszínház? 
Hogyan határoznád meg magát a műfajt, illetve 
azt a változatát, amelyet a nyírbátori fesztivállal te 
képviselsz?

Sz. Zs.: Az utcaszínház mint megnevezés na-
gyon bizonytalan fogalmi keret arra, amit a nálunk 
föllépők képviselnek. Pusztán azt jelenti-e az utca-
színház, hogy olyasvalami, amit szabad téren meg 
lehet nézni? Van-e meghatározható műfaji specifi -
kuma annak, amit utcaszínháznak nevezünk? – Ez 
egy jó kérdés. – Mit látunk, ha egy nyugati nagy-
városban, mondjuk Párizsban járunk? Ott a Pom-
pidou Központ előtt a város fi zetett művészeket, 
többnyire szólistákat léptet föl, akik a zömmel tu-
rista közönség előtt produkálják magukat. Ezzel a 
közönségcsalogatóval a franciák egyrészt azt de-
monstrálják, hogy Párizsban még az utca is a mű-
vészeté. De ez a modell náluk arról is szól, hogy 
egy csomó pályakezdő, állástalan művészt fi zet 
meg így a város. Ha tetszik, a szociális segélyezés 
aktív módja ez: a művészt egy minimális összegért 
odaszerződtetik, egyébként meg kalapozhat. Ez is 

utcaszínház. – Nálunk azonban nem ez a modell 
honosodott meg. Magyarországon az utcaszínház 
úgy jött létre, hogy mondjuk egy képzett bábos, 
aki bábszínházban dolgozott, kis létszámú társula-
tával, egy zenésszel kiegészülve önálló, komplett 
színművet hozott létre. Egy félórás, egyórás dara-
bot, ami egy autóba bepakolva bárhová elvihető és 
bárhol eljátszható. Akiket a Szárnyas Sárkány maga 
köré tömörített, zömében ilyen művészek, társula-
tok és produkciók voltak. Ez a szó nagyvárosi ér-
telmében nem olyan népszórakoztató utcaszínház, 
amelyik – nagyon is kiszámított módon – a pillanat 
adta esélyeket lovagolja meg pénzszerzés céljából. 
– Nem könnyű kenyér persze az sem. Hiszen az 
utcaművésznek, legyen az zsonglőr vagy tüzes, 
komoly képzettségre, extra fi zikai adottságokra és 
folyamatos lélekjelenlétre van szüksége; ha pedig 
meg is szólal, kiváló kommunikátori képességek-
kel kell rendelkeznie, hogy azonnali reagálásá-
val lekösse és kontroll alatt tartsa a közönségét, 
az általa direkt módon kiprovokált interakciókat. 
A magyar utcaszínházi működésre nem ez a faj-
ta spontaneitás a jellemző elsődlegesen, hanem a 
mondanivalós kis művek, önálló, kerek, egész-ér-
tékű produkciók létrehozása. Emellett jelen vannak 
természetesen azok a primer, népszerű attrakciók 
is, amelyek az egykori jokulátorok városi, vásári 
mutatványai voltak. – Nyírbátorban, kifejezetten a 
helyi adottságokra, történelmi tradíciókra, neveze-
tesen a Báthory-legendáriumra alapozva azonban 
létre lehetett hozni ennek a műfajnak egy sajátos 
formáját, amelyet én nagyléptékű térjátéknak ke-
reszteltem. A Szárnyas Sárkány Fesztivál egészé-
ben egyfajta envinronmentális színházi kísérlet-
nek is tekinthető, mely egyedi a maga nemében: 
szimbolikus történetmesélés – ünnepi keretben. 
De felteszem, hogy Magyarországon általában is 
ez a – hangsúlyozottan nem a fővárosban, hanem 
vidéken létrejött – forma lehetne a sikeres, mert 
valahogy ilyenek az adottságaink, a habitusunk, a 
tradícióink. Ezt mutatja Eger példája is: berendez-
tek ott egy középkorias vásárteret, és jellemzően 
a nyírbátori utcások lépnek föl azon a fesztiválon 
is. – Az utcaszínháznak ezt a helyi adottságokra, 
történelmi hagyományokra alapozó válfaját kel-
lene mint magyar specialitást a támogatási rend-
szerben is értékként föltüntetni és elfogadtatni. 
Nemcsak a külső pénzügyi támogatás itt a kérdés, 
hanem hogy az olyan típusú összművészeti pro-
dukciókkal, amilyen a nyírbátori fesztiválzáró ren-
dezvény, föl lehessen az országban másutt is lépni. 
Olyan helyszíneken, ahol – mint például Tapolcán 
vagy a tatai Öreg tónál – hasonló az épített tér és 
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a természeti környezet egymáshoz való viszonya. 
S ha Nyírbátoron kívül volna az országban még 
5–10 hasonlóan vállalkozó szellemű, színházi érte-
lemben is igényes fesztivál, amely az egyediséget 
tekinti elsőrendűen fontosnak, másképpen, rang-
jukon volnának megszólíthatóak az utcaszínházi 
művészek is. Nem csoda, hogy manapság ezeket 
az embereket egyre nehezebb rávenni arra, hogy 
részt vegyenek egy közös nagy vállalkozásban, 
ami ugyan művészileg valódi kihívást jelent, de 
anyagilag komoly kockázattal jár. Nagyon gyötrel-
mes pénzkereset ez: amikor a napi létfenntartásért 
küzd az utcaművész, bizony elgondolkodik azon, 
hogy ne a maga mutatványos oldalára fejlesszen-e 
inkább. Vagy hogy ne a körhintáját működtesse-e 
kereset kiegészítésként – ami valljuk be, jóval köny-
nyebb, mint az erőszakos Szász Zsolt keze alatt 
húzkodni Nyírbátorban a vízi színpadot…

P. Á.: Abból, amit most elmondtál, én azt hal-
lom ki, hogy a Szárnyas Sárkány státusza mind-
máig kérdéses – dacára az „utcaszínházi fesztivál” 
titulusnak.

Sz. Zs.: Ez sajnos valóban így van. Nekünk nem 
sikerült megszereznünk a szabadtéri színház stá-
tuszát, mint Zsámbéknak vagy Gyulának. Lehet, 
hogy ehhez egy magasabb – kultúrpolitikai – szin-
tű döntésre lett volna szükség, amihez kevés volt a 
mi érdekérvényesítő képességünk. Annak ellenére, 
hogy az akkori polgármester, Petróczki Ferenc po-
litikai, Dózsa György pedig közművelődési, szak-
mai vonatkozásban előkelő helyen jegyzett szerep-
lői voltak az akkori közéletnek.

P. Á.: Hogyan indult annak idején ez az utca-
színházi fesztivál? Kiknek a fejéből pattant ki az 
alapítás gondolata?

Sz. Zs.: 18 évvel ezelőtt, az MDF kormány ide-
jén voltak olyan döntéshozók, akik komolyan vet-
ték a kulturális turizmust, az idegenforgalmat, az 
országimage-t. Az akkor még létező Idegenforgalmi 
Hivatal (OIH) Téglássy Ferenc vezetésével 1993-
ban, A Barokk Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan 
kétszáznál több tematikus kulturális rendezvényt 
fi nanszírozott. Ennek a stratégiailag jól átgondolt, 
professzionálisan kivitelezett projektnek az egyik 
eleme arról szólt, hogy megkerestek hat olyan vá-
rost, ahol európai szinten is jelentős barokk emlékek 
találhatóak, és ahol mélyek a történelmi, kulturá-
lis gyökerek. Így került a képbe Vác, Székesfehér-
vár, Győr, Eger, Magyarpolány, és a Krucsay oltár 
miatt Nyírbátor. Mindegyik városban az egyedi 
specifi kumokat fi gyelembe véve más-más típusú 

fesztivált alapítottak. Ami jelentette az induláshoz 
szükséges pénzt, rádió és televízió nyilvánossá-
got, reklám-marketing költséget és mindenek előtt 
a megfelelő szakemberek felkérését. Az elképzelés 
az volt, hogy amennyiben ez a felülről jövő kezde-
ményezés sikeres, akkor meg is gyökerezhet, és az 
egyszeri, kampányszerű akción túl kulturálisan, tu-
risztikai értelemben, közművelődési vonatkozásban 
további hozadéka is lesz, elindíthatja az erjedést. 
Három vagy négy városban a fesztiválok meg is 
őrizték a profi ljukat. Az egyik a nyírbátori Szárnyas 
Sárkány. Mert itt találkozott a hely szelleme, az épí-
tett örökség és az a kulturális többlet, mitikus tör-
ténelmi hagyomány, ami látens módon ugyan, de 
jelen volt a városlakók emlékezetében. És friss volt a 
műfaj: az utcaszínház mint olyan a szabadság leve-
gőjét hozta. Ez a lépték, ez a frissesség, ez a felhajtó 
erő, ez a közvetlenség, ami az akkori Nyírbátort és 
benne a szervezőket, Dózsa Györgyöt és Gédra Ka-
talint s az akkor még csak maroknyi utcaszínházast 
jellemezte, szerencsésen találkozott. Az elképzelé-
sek fedésbe kerültek egymással; hangütés és habitus 
tekintetében hasonló konszenzus alakult ki a közön-
ség és az előadók viszonylatában is. Így ez egy sike-
res nagyrendezvény lett. – Megjegyzendő viszont, 
hogy az alapítás mindjárt vezéráldozatot is követelt. 
Az új fesztivál fi nanciális és szervezési, szervezeti 
hátterének biztosítása érdekében Gyurinak föl kel-
lett adnia az akkor már több évtizede bevezetett 
Zenei Napok szervezésével kivívott pozícióit ezért 
a közművelődés új színtereit is kijelölő távlatosabb 
vállalkozásért. Az akkor közösen megfogalmazott 
célok és eszközök vonatkozásában – abban a kérdés-
ben, hogy a hely szellemét hogyan kell kiszabadíta-
ni a palackból és művelés alá venni – ez a program 
kezdettől máig nem változott. Az ünnep központi 
gondolata tartós elemnek bizonyult, és máig aktu-
álisak az akkori felvetéseink is: Mi az, hogy városi 
kultúra? Konkrétan mi az, hogy Nyírbátor? Hogy 
állsz az identitásoddal – nemcsak a politika szint-
jén? Mi az, ami számodra testhezálló, ami a sajátod? 
Ki volt az apád? Van-e történeted? Van-e közös tör-
ténetünk? Ötven év diktatúra után miből élsz? Kivel 
tudsz összefogni? Hogyan szólíthatod meg a másik 
embert? – Ahhoz, hogy erre válaszolni tudj, helyis-
meret és öntudat kell, városi és családi tradíció. És 
kellenek ünnepi pillanatok. Ezeket szentelheti meg 
egy ilyen helyi rendezvény.

P. Á.: Az idei fesztiválújság hátoldalán azt mon-
dod, hogy a Szárnyas Sárkány, amely most töltötte 
be a 18. életévét, hasonlatos egy pályakezdő, mun-
kanélküli fi atalemberhez. Hogyan érted ezt? Miért 
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fogalmazol ilyen keserűen erről a nagykorúvá vá-
lásról?

Sz. Zs.: Az elmúlt húsz év alatt nem derült ki 
a társadalom összegészében sem, mire és hogyan 
volna érdemes képeznünk a fi atalokat. A kérdés 
most az, hogy ez a tizennyolc év tapasztalat, ami 
szellemi, művészi, erkölcsi, gazdasági téren mára, 
a nemzedéki staféta átadásának pillanatára fölhal-
mozódott, predesztinál-e bennünket a folytatásra. 
Van-e elegendő muníciónk, jó volt-e az alapföl-
vetésünk, hatékony-e még ez a program? Vajon 
mint színházi és közművelődési produktum meg-
kapja-e a jövőben a megfelelő támogatást? Fölis-
meri-e a város, hogy ennek a fesztiválnak, ennek 
a városünnepnek a sorsa életbevágóan fontos a jö-
vője szempontjából? Méltatja-e a szakma azokat az 
embereket, akik mint szabadtéren dolgozó művé-
szek ebbe a vállalkozásba apait-anyait beletettek? 
Tudatosítható-e, hogy miféle színházcsinálás ez? – 
Ebből alig derült ki valami ez alatt a 18 év alatt, sőt 
a nagy kérdőjelek és hiátusok most jelentkeznek 
igazán. Hogy a képzésünk vagy az önkiképzésünk, 
ez az új látásmód, ami az évek során létrejött, va-
jon életképes-e? Hogy ezzel a komplex formával, 
ezeknek a szerteágazó szálaknak az együtt tartá-
sával sikerül-e továbblépnünk, vagy besimulunk 
a műsorszóró fesztiválok, alultámogatott rendez-
vények sorába? Mert akkor ez már nem lesz többé 
a Szárnyas Sárkány. – Nem rezignáltságról van itt 
szó, hanem arról, hogy valóban drámai a helyzet.

P. Á.: Ahogyan erről a 18 éves fi atalemberről be-
szélsz, abból azt a kételyedet, kérdésedet is kihal-
lom, hogy vajon sikerült vagy sikerülhet-e még őt 
fölkészíteni rá, hogy átvegye a stafétabotot.

Sz. Zs.: Ha megpróbálom ezt a fi atalembert el-
képzelni, két személyt látok magam előtt: a kezdő 
utcaszínházi művészt, aki gyerekként közöttünk 
nevelkedett, s most lép először saját produkciójával 
a közönség elé, és azt a nyírbátori fi atalt, aki szüle-
tése pillanatától minden évben itt volt, otthon érez-
te magát ezen a fesztiválon. A pályakezdő 18 éves 
utcaszínházi művész biztos, hogy nem rendelkezik 
sem olyan rugókkal, sem olyan tapasztalatokkal és 
komplex szemlélettel, mint azok az utcaszínháza-
sok, akikkel harminc évesen ezt a fesztivált elkezd-
tük. A változtatás szándéka sem olyan erős benne. 
A másik 18 éves, a nyírbátori fi atalember az sze-
rencsés, hogy az utcaszínházzal találkozhatott. Ne-
künk ilyen élményeink nem voltak, nem lehettek a 
szabadságról. Az, hogy minden esztendőben bejön 
hozzá a világ, s hogy mindez testre szabottan, az ő 
városában történik, ma már természetes.

P. Á.: De miért titulálod őt munkanélkülinek?
Sz. Zs.: Azért, mert ez a nyírbátori fi atalember 

jövőre, 19 éves korára mindent készen fog találni: 
amit mi évről évre elmeséltünk a zárókban, most 
két átépített templomot, egy várkastélyt jelent 
majd a számára, egy panoptikumot, egy műemléki 
sétányt. Egy majdnem teljesen átépített Nyírbátort 
kap ez a fi atalember a 19. fesztiválra. Viszont ezek 
a nagyon szép, új dolgok egyúttal azt is jelentik, 
hogy a szabad alakítás ideje elmúlt. Ez a fesztivál 
arról volt nevezetes, hogy minden esztendőben új 
és új arcát mutatta ott a Papok rétjén. Szabadsá-
gunk az alakításra a fesztivál oldaláról többé már 
nem adódik közvetlenül. S a közönségnek is hoz-
zá kell szoknia, hogy ebben az átépített városban 
másképp kell élni, és hogy a Sárkány Fesztivál is 
más lesz, mint eddig. Másfajta egyeztetésre lesz te-
hát szükség, amiben egyelőre nincs kialakult gya-
korlatunk. – Úgy gondolom, hogy ez a nyírbátori 
fi atalember büszke lesz rá, hogy ebben a megújult 
városban méltó módon fogadhatja a vendégeket, 
és nem lesz tudomása arról, hogy ez számunkra 
mekkora kihívást jelent.

P. Á.: Látsz-e esélyt arra, hogy ez a nagykorúvá 
érett fesztivál felsőbb osztályba lépjen?

Sz. Zs.: Ha a városfejlesztés vonatkozásában 
a megfelelő fogalmakat keressük, akkor mai szó-
használattal élve a jövő arról szól, hogy „turisztikai 
termékké” kell válnia. Ez a turisztikai termékké vá-
lás az épített környezetet és az abban megvalósuló 
funkciók együttesét jelenti. Azt, hogy a városnak 
lett egy újonnan épült művelődési háza, amely ki 
tudja szolgálni a helyi közművelődés, a művészeti 
oktatás igényeit és célkitűzéseit, kifelé pedig alkal-
mas arra, hogy az úgynevezett magas kultúrát köz-
vetítse. A városnak van egy hit- és egészségprog-
ramja, ami térségi szinten is régióközponttá teszi 
Nyírbátort. Kiépültek a turista-útvonalak: a két 
nyírbátori templom mellett a környező települé-
seken egy sor 12–14. századi Árpád-kori templom 
várja az idelátogatókat. Azzal, hogy megépült a 
fürdő, adva van a gyógy-idegenforgalom esélye is. 
A turisztikai termék fogalomkörébe tartozik az is, 
hogy Nyírbátorban tradicionális, nagy múltra visz-
szatekintő fesztiválok vannak: a Nyírbátori Zenei 
Napok már több mint negyven éve, 18 éve a Szár-
nyas Sárkány; tíz éve rendeznek Rhythm and Blues 
és Motoros Fesztivált, s helyi fejlesztés az amatőr 
zenekarok fesztiválja, az Azfeszt is. Ezek a rendez-
vények esélyessé teszik a várost arra, hogy turisz-
tikai szempontból megfelelő nagyságrendet kép-
viseljen, hogy kellő számú vendéget vonzzon, ami 
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gazdaságilag is rentábilissá teheti a működését. 
– Van azonban még egy fontos összetevője ennek 
a turisztikai termékké válásnak, az úgynevezett vá-
rosmarketing, ami nemcsak az előbb felsoroltakat 
és a szállodai férőhelyek bővítését jelenti, hanem 
elsősorban azt, hogy az ideérkező látogató előtt 
hogyan mutatkozik be a város: mennyire kulturált 
a környezet, mennyire fölkészültek a lakói a ven-
dégek fogadására – nemcsak a tárgyi feltételek vo-
natkozásában, de szellemi értelemben is. Lesznek-e 
nyelveket beszélő idegenvezetők, van-e a leendő 
turisták igényeit kiszolgáló szervezőiroda? – Nincs 
más alternatíva: a városnak mindenképp be kell 
lépnie ebbe a bizonyos felsőbb osztályba. Speciális 
tudásokkal bíró helyi lakosokra van szükség, akiket 
ki kell képezni. Olyanokra, akik tisztában vannak a 
nyírbátori adottságokkal. Ennek a gondolatnak át 
kellene hatnia a város mindennapjait és az oktatást 
is; ezen a téren azonban véleményem szerint nem 
megnyugtató a helyzet. Az építő beruházásokra, az 
elnyerhető összegek megpályázására ment el a leg-
több energia, s közben a humánpolitika, az embe-
ri erőforrások terén nem történt ekkora előrelépés. 
A lemaradásnak van persze objektív oka is: ezek 
a szakemberek nem képződnek ki egyik percről a 
másikra. Ahhoz, hogy a helyzet pozitív irányban 
változzon, arra is szükség volna, hogy a város ve-
zetői fi gyelembe vegyék a Szárnyas Sárkány műkö-
dése során felhalmozódott tapasztalatokat is. Hogy 
ez a humánfejlesztési program ne innen-onnan 
importált mintákat kövessen, hanem a reális helyi 
viszonyokból és adottságokból induljon ki. S hogy 
mind szélesebb körben publikus legyen, miért fon-
tos ez a városnak. A közvéleményt folyamatosan, 
a legszélesebb körben kellene tájékoztatni, fölhívni 
a fi gyelmét arra, hogy a gyereknek érdemes ebbe 
vagy abba az iskolába beiratkoznia, mert Nyír-
bátorban a közeljövőben kulturális és idegenfor-
galmi profi lú álláslehetőségek lesznek. De ebben 
már az összes fesztiválszervező tapasztalatainak 
is benne kellene lennie. Mert lehet, hogy egy Nyír-
bátorban kipróbált módszer olcsóbb, többet ér, és 
lehet, hogy már meg is van az a bizonyos megfe-
lelő ember. A Szárnyas Sárkány szervezőiben is 
gondolkodhatna a város, vagy azokban a külső 
szakemberekben, akiket ez a fesztivál az évek so-
rán bevont a munkájába. – Mondok egy-két példát. 
A Sárkány kezdettől ügyelt arra, hogy tartalmában 
és formájában extra kivitelű plakátjai, kiadványai 
legyenek. A vidék legjobb integrált kommuniká-
ciós ügynökségével, a szegedi Factory Kft-vel dol-
goztatunk. 2000-ben volt egy olyan kísérlet, hogy 
a Sárkányhoz kapcsolódó szakemberek tervezzék 

és írják meg a jubileumi évre készülő összes város-
kiadványt. Tehát az együttműködés a teljes kul-
turális vertikumban egyszer már kipróbálódott. 
Vagy vegyük a városmarketing szempontjából 
elsőrendűen fontos fi lmes megjelenéseket, a televí-
ziós spotok, reklámfi lmek készítését. Ebben a Szín-
ház TV az állandó partnerünk, amely az országban 
a legjobb televíziós fi lmeket készíti a színházról. De 
állnak mögöttünk várostervező szakemberek is, a 
Debreceni Egyetem Ybl Miklós Főiskolája Építő-
mérnöki Karáról. Itt Gábor Istvánt és Kőszeghy At-
tilát említhetjük elsősorban; de tájépítészeket, víz-
ügyi és kertmérnököket is hoztunk Nyírbátorba, 
a fejlesztési lehetőségeket felmérendő. 2010-ben a 
Hortobágy Nonprofi t Kft. igazgatója és a balmazúj-
városi térségfejlesztők vettek részt a fesztiválon.

P. Á.: Elképzelhető volna-e a jövőben egy olyan 
szabadiskola, amely az utcaszínházi fesztiválhoz 
kapcsolódna, s oktatói is a Szárnyas Sárkány csa-
patából verbuválódnának?

Sz. Zs.: Azt gondolom, hogy igen. Ha pontosan 
kimutatnánk, hogy a fesztivál hány embert foglal-
koztat, meglehetősen nagy számot kapnánk. Ha a 
fesztivál idején a szakemberek mellé minden egyes 
posztra egy beavatandó fi atalt állítanánk, akár 100 
emberre is szükségünk volna. Olyanokra, akik 
mélységében ismerik, hogy mi is ez a fesztivál, 
miért épp ilyen, s hogy milyen haszonnal jár a vá-
ros számára közvetlenül is. Önmagában már az is, 
hogy a szervezést, a fesztivál lebonyolítását közvet-
len közelről látják, egy beavató iskolával ér fel. S ez 
a tapasztalat hasznos volna a város számára is: egy 
másik szemszögből látnák, mit jelent aktív módon 
vendéget fogadni. Ahhoz, hogy ez a beavatás szer-
vezett keretek között történhessen, mindenek előtt 
tudni kellene, hogy ki tanul ebből a korosztályból 
mondjuk kommunikációt, szociológiát, kulturális 
antropológiát, nyelveket, marketinget vagy akár 
gasztronómiát. Ezen főiskolai vagy egyetemi in-
tézmények diákjai számára lehetne indítani nyári 
gyakorlat gyanánt egy ilyen szabadiskolát, aminek 
akár egész éven át tarthatna az alapozása. S talán 
ösztöndíjat is adhatna a város néhány általa kivá-
lasztott fi atalnak a tanuláshoz, hogy ez a kapcsolat 
erős és tartós legyen.

P. Á.: A folyamatos tanulás és tanítás, az önkép-
zés és a képzés a Szárnyas Sárkány egészére jel-
lemző – ha tetszik, kezdettől művészi credója volt 
a fesztivál spiritusz rektorainak. A záró produkció 
2004-ig nem kis részben azon a műhelymunkán 
alapult, amely a „Kurta Kurzusban” folyt, Tömöry 
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Márta irányításával: a dramatizálást többnyire egy 
olyan irodalmi mű (költemény, népmese, legenda, 
mítosz) elemzése előzte meg, amely kapcsolódott 
a fesztivál az évi tematikájához. Nagy kár, hogy ez 
a határon túli pedagógusoknak, bábosoknak, fi atal 
színházcsinálóknak meghirdetett egy hetes képzé-
si lehetőség megszűnt. – Vajon miért? Személyes 
tapasztalatom alapján állítom – hiszen mint irodal-
már többször is részt vehettem benne –, hogy bi-
zony továbbra is nagy szükség volna arra a benső-
séges párbeszédre és szellemi koncentrációra, ami 
ezt a műhelymunkát jellemezte. Jótékony hatással 
volt a fesztivál egészének színvonalára, és ami itt 
született, az többnyire helyet kapott a záró produk-
cióban is. Az utóbbi években mintha hiányozna ez 
a fajta elmélyültség. A szövegalkotásnak sincs már 
akkora szerepe, mint korábban.

Sz. Zs.: A záró egy szimbolikus térjáték, a szín-
házcsinálásnak egy speciális válfaja, amely kevés 
szöveget tűr meg. Pláne ekkora léptékben, ahogy 
mi dolgozunk: ahol víz van, tüzet használunk, és 
igen nagy teret kell bejátszanunk. Mi az a sűrített 
közlés szövegben, amit ez a keret elbír, mi az, ami 
olvasható képben? – ez a kérdés szakmai része. De 
ami ennél fontosabb: hogyan lehet ezt a nagyon 
sok szereplőt egy irányba mozdítani úgy, hogy 
a közönség is ugyanazt élje át, ugyanazt olvassa, 
amit mi beletettünk? Korábban – bár a záró pro-
dukció végül is mindig helyben született – minden 
alkalommal egy féléves előkészületi szakasz előzte 
meg ezt a közös munkát a belső körös embereknél, 
aztán hónapról hónapra, fokozatosan léptek be a 
további szereplők. – 2000 után azonban egyre ke-
vésbé volt idő, mód, hely, lehetőség arra, hogy az 
utcaszínházat elindító generáció emberei – kép-
zőművészek, színészek, zenészek, irodalmárok – 
együtt gondolkodjanak. Itt valami országosan el-
halványult. A kényszerek olyan irányban kezdtek 
hatni, hogy ez másodlagossá vált.

Van azonban egy fogalom, amihez változatla-
nul ragaszkodom, amit a fesztivál évről évre körbe 
akar járni. Ez pedig maga az ünnep. A kérdés 18 
éve az volt, hogy színházi eszközökkel lehet-e ün-
nepet generálni egy olyan világtól elhagyatott he-
lyen, mint Nyírbátor. Mert igaz ugyan, hogy ez a 
város történelmi emlékhely, legendái vannak, nem 
akármilyen múlttal rendelkezik. De hogyan lehet 
ezt felszínre hozni a tudat alá süllyedt mitikus ré-
tegből? – Mi azt tettük föl kérdésként annak idején, 
hogy azzal, amit csinálunk – színházat nyilváno-
san –, vissza lehet-e állítani az ünnepet a jogaiba. 
S hogy elegendő-e erre egy hét? – Mert eredetileg, 
amíg a Művelődési Intézet jóvoltából rendelkezé-

sünkre állt egy ötven éves múltra visszatekintő 
intézményes módszertani háttér, pénzzel és egy 
olyan szakemberrel, mint Tömöry Márta, még 
több időben gondolkodhattunk: a „Kurta Kurzus” 
egy héten át, az Intézet támogatásával működött. 
S a határon túliak jelenléte igen fontos volt a szá-
munkra. Hiszen ez a bizonyos archaikus tudat a 
történelmi Magyarországhoz köthető: a legendák-
hoz, mitikus történetekhez. Rezonál-e ez a mai 
határon túli magyarokban? Vajon összeköt-e még 
bennünket kilencven évnyi elválasztottság után? 
Létezik-e még a közös mitikus tudat? – A „Kurta 
Kurzus” azzal a minimális költségvetéssel, ami-
vel indult – és sajnos ez az összeg sosem szökött 
az egekbe, enni-innivalóra volt csupán elegendő –, 
ezért volt rendkívül fontos. Mert ezt a visszacsato-
lást, ezt a kérdezz-felelek párbeszédet élőben, élő 
személyekkel lehetett megvalósítani. Egy kárpát-
aljai, erdélyi vagy délvidéki magyar számára – sőt, 
volt nekünk szlovéniai partnerünk is, körbelőttük 
az országkaréjt – sok esetben pályaindító vagy pá-
lyamódosító volt ez a kurzus. Az itt megfordult 
személyek némelyike azóta otthon vezető színhá-
zi szakember lett. – Számunkra ez a siker vissza-
igazolta a felvetésünk jogosságát. És ráirányíthatja 
az illetékesek fi gyelmét is arra, hogy az anyaország 
mekkora esélyt szalaszt el akkor, amikor egy toll-
vonással megvonja a támogatást egy ilyen kezde-
ményezéstől. Mert az Intézet részéről ez történt, 
miután Tömöry Mártát 2004-ben nyugdíjba küld-
te. Nemcsak a határon túliak számára veszteség 
ez, hanem ránk, anyaországiakra nézvést is. Hi-
szen Nyírbátorban az atyamesterek és -mesternők 
ugyanezt a kérdést tették föl annak idején. Hogy 
ez a nagyjából egyidős korosztály, amelyik most 
ötven felé ballag, azzal a morális többlettel, ami 
az utcaszínházi művészethez ma is hozzátartozik 
– éppen úgy, mint a középkorban –, képes-e azono-
sulni egy ekkora mérvű feladattal. S hogy tényleg 
ez-e a dolgunk. Tudniillik olyan történeteket me-
sélni el egyénileg, egy-egy új előadásba belefogal-
mazva, amelyek erre a közös mitikus emlékezetre 
apellálnak. – Vadonatúj volt a műfaj. – Mi az, ami 
érvényes szöveg? Milyen legyen az előadás mód-
ja, stílusa, eszközrendszere? Ezt együtt kellett ki-
találni. És ütköztetni a helyszínen, Nyírbátorban az 
elvadult, vadlápi szúnyogos világgal, a lepusztult, 
elkoszosodott várossal. S ezekre a kérdésekre na-
gyon energikus, pozitív választ adott ez a kicsi tár-
saság. S nem vagyunk sokan azóta sem.

P. Á.: Számomra, aki mint irodalmár éveken át 
az előkészítő fázisban is részt vettem, az volt a leg-
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izgalmasabb, hogy bár többnyire hozott anyagból 
dolgoztunk, a zárón konkrétan elhangzó monda-
tok mindig a helyszínen születtek, s így a csapat 
pillanatnyi szellemi erőnlétét, kondícióját is tük-
rözték. Megpróbáltunk élő párbeszédbe kerülni 
nemcsak egymással, hanem önmagunkkal is. Jó-
zsef Attilával szólva számomra ez annak a próba-
köve volt, hogy létezik-e még az a bizonyos „közös 
ihlet”, van-e a nemzetnek szent lelke, amely meg-
szólítható és szóra bírható. Kérdés azonban, hogy 
volt-e valódi fogadókészség a nyírbátori közönség 
részéről erre a „fentebb stílre”, erre az (ön)beavató 
színházi működésre. És abban sem vagyok biztos, 
hogy a fesztivál helyi szervezői nem tekintették-e 
ezt az ambíciónkat túlzásnak, fölösleges kockázat-
vállalásnak.

Sz. Zs.: Az utcaszínháznak pedig éppen ez a 
lényege: a sűrített közlés, a szimbolikus kifejezés-
forma, a rögtönzés, az adott viszonyokhoz való 
azonnali adaptálódás. – Ami a kérdésedet ille-
ti, itt kétféle aspektusról beszélhetünk: egyfelől a 
műfaj művelőinek belátásáról, másfelől pedig a 
közönség és a döntéshozók ítéletéről. – Erre a 18 
évre visszatekintve ma már az a kérdés, hogy visz-
szafordíthatóak-e még a napjainkban érzékelhető 
negatív tendenciák. Mert szemmel látható, hogy 
az utcaszínházi társulatok lassan betokozódnak. 
És egyre inkább csak az egy-két személyes csalá-
di modell képes működni, gazdasági és mobilitási 
okokból. Tehát azt a szabad együttfutást és terje-
dést, ami az első tíz évben jellemző volt, ma már 
hiába keresed. Rendkívül összetett kérdés ez. Az 
első tíz évben egyeztethető volt az a kicsi, amit én 
csináltam, maximum tíz fővel, meg amit együtt csi-
náltunk. A Nyírbátorban jelenlévő, néha száznál is 
több utcás összeállt, összedolgozott, és a népnek 
közösen csináltunk egy nagyobb léptékű térjáté-
kot. Ez egy természetes, mindnyájunk által igenelt 
állapot és gyakorlat volt akkor. Mint ahogy közös 
igényből fakadt az is, hogy megépítettük a Korona 
Teátrumot, a műfaj mobil színházi épületét, ame-
lyet el lehet vinni az ország különböző városaiba, 
ahol köréje alkalmasint akár egy mini-fesztivál 
is szervezhető. De elsősorban a már fölemlegett 
történetmesélő tradíció miatt volt igény egy ilyen 
bárhol felállítható épületre, a maga intim, zárt teré-
vel. Nem véletlen az sem, hogy a Korona Teátrum 
Nyírbátoron kívül a Mesterségek Ünnepén volt 
felállítva a legtöbbször, ahol tökéletesen beleillett 
a kézműves, vásáros környezetbe. – De időközben 
megváltozott a piac, és a támogatások nem a ma-
gunkfajta utcaszínházaknak kedveznek. Gomba 
módra szaporodtak a fesztiválok, s eleinte úgy né-

zett ki, hogy sokkal több fellépésre számíthatunk, 
új, nagy művek létrehozására lesz mód, de aztán 
mégsem így lett. Inkább a sör, virsli, könnyű nép-
szórakoztatás irányába ment a dolog. Egyre ke-
vesebb új produkció jött létre, s bár a társulatokat 
több helyre hívták, mint korábban, a körülmények 
egyre méltatlanabbakká váltak. Elindult egy ero-
dálódási folyamat.

Ami a nyírbátori zárót illeti, 2000 táján egyre 
inkább az vált fontossá a számunkra – miközben 
mind hangsúlyosabb lett az utcások gyerekeiből 
verbuválódott új generáció jelenléte –, hogy egy 
színmű vagy színi forma kifejleszthető, létrehoz-
ható-e ezen az állandó helyszínen, a konkrét te-
repadottságok, a rendelkezésünkre álló technikai 
és emberi háttér mellett. Nemcsak az én rendezői 
ambícióim miatt alakult ez így, hanem a fesztivál 
rangjának az emelése érdekében is. Tudniillik hogy 
ez a záró legyen egy olyan egyedi, megkülönböz-
tethető jellegzetessége a Szárnyas Sárkánynak, ami 
csak itt, csak egyszer látható, és emlékezetes módon 
megmarad. De az utcaszínházasok számára is intés 
volt ez a részemről arra vonatkozóan, hogy létezik 
ennek a műfajnak egy nagyobb léptékű válfaja. És 
megvan ennek is a maga szabályrendszere, eszté-
tikája, aminek az egyedüli gyakorlóterepe a jelen 
pillanatban Nyírbátor. – Az utcaszínházasoknak 
azt kellene tudatosítaniuk, hogy ebben a sárkány-
égetésnek becézett produkcióban olyan esély van, 
ami az ő néhány személyes családi színházát is se-
gítheti. De amíg ehhez színházi értelemben nincs 
meg a feltételrendszer, nem garantált a nyírbátori 
fesztivál működése, és amíg a magyar utcás nem 
érti meg, hogy ez a saját kis színháza szempontjá-
ból is az életben maradás egyik lehetséges kulcsa, 
addig nagyon nehéz közösségi értelemben, szak-
mai szinten vagy a fesztivál helyi rendezői, szer-
vezői felé mindezt tolmácsolni és érvényre juttatni.

P. Á.: Említetted az új generációt. Az elmúlt évek 
záró produkciói egyre inkább az ő közreműködé-
sükre épültek. És alakuló-félben volt már nemze-
déki arculatuk is. Kikből állt össze ez a csapat?

Sz. Zs.: Debrecenből egyszerre jelentkezett vagy 
húsz fi atal, hogy szakmaszerűen is érdekli őket ez 
a műfaj. S akkor mint kvázi-társulatot, ezeket a srá-
cokat, akiknek táncos, akrobatikus, bábos, színházi 
előképzettségük, gyakorlatuk már volt, és szemé-
lyesen is ismerték egymást, a Szárnyas Sárkány 
befogadta, adoptálta. Részvételükkel előadássze-
rű zárók jöttek létre. Olyan komplett produkciók, 
amelyeket máshová is el lehetett vinni, meg lehe-
tett mutatni. Egyrészt visszanyúltunk a kezdetek-
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hez, a Báthory-legendáriumhoz, illetve a Mores-
cához, amiről mint dramatikus tánchagyományról 
írásos lejegyzések, dallamok, zenék is fennmarad-
tak a magyar középkorból. Kistafíroztuk a csapatot 
jelmezesen, koreográfi ák és zenék készültek ehhez 
a már valóban színházszerű produkcióhoz. S a kö-
vetkező évben, 2008-ban volt ennek egy olyan foly-
tatása is, mint a Don Sajn bemutató, amely nagy-
részt már a csapat önálló munkája volt, s amelynek 
a próbái úgyszintén itt, Nyírbátorban zajlottak. – 
De volt olyan konstrukció is, hogy külföldi csapa-
tokkal együtt hoztuk létre a zárót, miután sikeresen 
pályáztunk a Visegrádi Alaphoz. Tavaly például 
egy nagy létszámú lengyel társulat, a Veŋgajty volt 
a központi mag. – Ugyanakkor itt a háttér, meg 
hogy kik akarnak és tudnak e záró produkciókban 
részt venni, nagyon sérülékeny és változékony. Je-
lenleg már az a veszély, hogy a fesztivál ebben a 
vonatkozásban diszfunkcionálissá válik. Érződik 
a „Kurta Kurzus” hiánya, a Visegrádi Alap pénz-
ügyi támogatásának az elmaradása, és megnehezí-
ti működésünket a hektikus, kiszámíthatatlan pá-
lyázati rendszer is.

P. Á.: A jelen helyzetet illetően nem vagy túlsá-
gosan derülátó. A jövőre nézvést milyen lehetősé-
geket, kitörési pontokat látsz magad előtt?

Sz. Zs.: Az egyik esélyt a Nyírbátorban működő 
fesztiválok integrálásában látom, mindenek előtt 
a Szárnyas Sárkány és a Zenei Napok együttmű-
ködésében. Volt már egy olyan időszak, amikor ez 
2000 táján fölmerült, magam is aktívan rajta vol-
tam, hogy megtaláljuk a kapcsolódási pontokat. 
A Zenei Napokon valaha olyan mesterkurzusok 
zajlottak, melyek idevonzották a szakma hazai 
és külföldi elitjét. Szerintem most, amikor ez a 
rendezvény megint profi lváltás előtt áll, egyrészt 
ebben az irányban kellene a városnak gondolkod-
nia, másrészt a Szárnyas Sárkánnyal való tartalmi 
egyeztetésben. Hogy akik nálunk zenészként rend-
szeresen fölléptek, kipróbálódtak, a közönségnek 
is tetszettek és magas zenei nívót képviselnek, a 
helyszínekhez is illenek, bekerülhessenek a zenei 
fesztivál programjába. Itt zömében templomok-
ban tartott koncertekről van szó, ami fölveti azt a 
kérdést is, hogy a Zenei Fesztivál új profi lja esetleg 
a régi és az új egyházi zene lehetne. Ennek eldön-
téséhez mindenek előtt piackutatásra és a kapcso-
latrendszerek egyeztetésére volna szükség; illetve 
annak az átgondolására, hogy mi az, ami e két fesz-
tivál zenei tradíciójában közös vagy szerencsésen 
egészítheti ki egymást. Mellesleg egy olyan pályá-
zati kiírást is el tudnék képzelni, amely a Bátho-

ry-legendárium oratorikus vagy színpadi feldolgo-
zására inspirálhatná egyrészt a Szárnyas Sárkány 
rendezőit, zenészeit, másrészt a kortárs zeneszer-
zőket. És el kellene jutni odáig, hogy a győztes mű-
vek Nyírbátorban tartott premierje országos jelen-
tőségű színházi és zenei eseménnyé váljék.

Ami pedig a zárókat illeti, úgy gondolom, az 
igazi ünnep az volna, ha a jövőben a városlakókkal 
együtt hozhatnánk létre őket. Valahogy úgy, ahogy 
a középkorban a városi misztériumjátékok eseté-
ben történt, amikor a céhek készítették el a rekvi-
zitumokat, közösen próbálták, majd adták elő saját 
maguknak egyházi ünnepeken a passiót. – Az egy 
jó kérdés, manapság hogyan lehetne megszólítani 
egy ilyen gondolattal Nyírbátor lakóit. Ehhez min-
denek előtt egy teljesen más viszonyrendszer ki-
építésére van szükség a Szárnyas Sárkány Fesztivál 
törzsgárdája és a város polgárai, vezetői között. Jó 
apropója volna ennek az a készülő jubileumi kötet, 
amely a Szárnyas Sárkány 20 évét mutatja majd be.

P. Á.: Ha megkérdezik tőled, ki vagy, te azt szok-
tad válaszolni, hogy ünnepszerző. De azt is hallot-
tam a szádból nem egyszer, hogy téged nem érde-
kel a színház. Őszintén szólva engem ez igazából 
nem lep meg. Hiszen József Attila is azt mondja 
Ars poeticájában: „Költő vagyok – mit érdekelne 
/ engem a költészet maga?” Inkább azt kérdez-
ném tőled, hogy mikor nevezted magad először 
ünnepszerzőnek? Jól gondolom-e, hogy ez a titulus 
utcaszínházi működésednek és Nyírbátornak kö-
szönhető, ahol 18 éve te vagy ennek a fesztiválnak 
a művészeti vezetője? Miért ragaszkodsz annyira 
ehhez a poszthoz? Hiszen az idei fesztiválon rende-
zőként is jelen voltál, egy kőszínházban készült elő-
adással: Vörösmarty Csongor és Tündéjével, amely 
a Beregszászi Illyés Gyula Színház és a Debreceni 
Csokonai Színház koprodukciójában készült.

Sz. Zs.: Kicsit messzebbről kezdeném a feleletet. 
Valaha festőnek indultam. Ki is képeztek, illetve 
képeztem magam olyan szinten, hogy ezt a pá-
lyát választhattam volna. De körülnéztem, és lát-
tam, hogy milyen viszonyok uralkodtak a magyar 
festészetben a ’970-es évek végén, illetve a ’80-as 
évek elején. Amire én azt mondtam, hogy nem le-
szek festő. Nem akarok a vászon mögött ülni egye-
dül, nem akarok tekintettel lenni a stílustrendekre 
és ideológiai megfontolásokra. Én a festészetet is 
drámai műfajnak gondoltam. A vászonnal, ecset-
tel, festékkel való viaskodás engem annyira meg-
indított, megrázott, hogy nem tudtam elképzelni: 
szép lassan építgetek majd egyedül egy életművet. 
Így aztán a festészeti tanulmányok mellett, nagyon 
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korán, már 18 éves koromban egy társas vállalko-
zásban, a debreceni Vojtina Bábszínházban talál-
tam magam, ahol képzőművészeti iskolázottságo-
mat és alakító képességemet közvetlenül is tudtam 
hasznosítani a bábok tervezőjeként és kivitelezője-
ként, később meg mint bábjátékos, aki a saját al-
kotását meg is mozdítja. – De ahogy korábban a 
képzőművészet, most a színház- és bábművészet 
mibenléte tűnt megítélhetetlenek. Nem tudtam el-
képzelni, hogy 10–20 év múlva mi lesz belőlem, ha 
ebbe a műfajba beleállok. A bábszínház annyiban 
volt jobb választás, mint a képzőművészet, hogy 
ez a műfaj az alkotók együttműködését feltételezi, 
emberi közeget jelent tehát. Úgy éreztem, több élet 
veszi körül, és nyitottabbnak tűnt. Az is fontos volt 
számomra, hogy a bábszínház egy tárgyhoz, a báb-
hoz kötődik.

Ez a „nem érdekel a színház” mondásom ak-
korra datálható, amikor már nemcsak bábszínházi, 
hanem élőszínházi gyakorlatom, alternatív társula-
tom is volt, és már mint rendező is működtem. Ek-
kor ez már tényleg valami olyasmit jelentett, amit 
te József Attila verséből idéztél, tudniillik azt, hogy 
önmagában a színház engem nem érdekel. Ugyan-
úgy, ahogy a festészetben, a színházban sem tud-
tam elképzelni egy zárt stíluskategóriát, amit ha 
fölvállal az ember, pályája végére érve ott van mö-
götte egy tökéletesen kerek életmű.

Ugyanakkor mindig is érdekelt az, amit a báb 
kapcsán már fölemlegettem. Hogy a színházi mű-
alkotás mint olyan megrögzíthető-e, kézbe fogha-
tó-e úgy, mint egy műtárgy. Szerintem a színház, 
a színházi produktum is tárgyszerű. A világ per-
sze mostanában nem ennek a felfogásnak kedvez. 
Nincsenek olyan, az archaikumból ismert, tökéle-
tes és zárt, ha tetszik, megszentelt formák, biztos 
értékkeretek, amelyek azt mondathatnák velem, 
hogy pont ilyen színházat akartam. – Engem ez a 
kérdés annyira érdekelt, hogy elkezdtem kutatni a 
gyökereket. Hogy végső értelemben mi is az hát, 
hogy színház. Ez sem egy magányos vállalkozás 
volt: Tömöry Márta vitt be ebbe a világba a maga 
csehországi tanulmányai, kapcsolatai révén, ahol a 
bábszínház tradicionálisan nagy műfajnak számít. 
Őnáluk nagyon is biztosan lehetett tudni azt, hogy 
mi a hagyomány, s hogy abból a műfaj művelői mit 
tudnak töretlenül, korszerű módon, érvényesen át-
hozni. Tehát ez a kontinuitás, ez a tradícióból faka-
dó biztos formakezelés vált számomra mintává. – 
A műfaj gyökereit kutatva egészen az archaikumig 
jutottunk, ahol kultikus formák vannak, de még 
nincsenek műfajok. Ez a világ volt az, amelyikben 
otthon kezdtem érezni magam: ahol az elmélet és 

a gyakorlat találkozott. Nem is elméletnek nevez-
ném én ezt, hanem a világban való tájékozódás új 
módjának, amelyet ma a tudományban kulturális 
antropológiának hívnak. Az volt a kérdésem, hogy 
miért csinál az ember színházat; vagy másképp fo-
galmazva: miért formalizálják az emberek egymás 
közötti viszonyaikat teátrálisan – tágabb értelem-
ben véve ünnepi formában. Mi az a belső, drámai 
kényszerítő erő, illetve külső szabályrendszer, ami 
összehozza az embereket egy-egy ünnep alkalmá-
val. Azt a fogalmat nem szeretem, hogy „rítus”, 
mert rosszul használják; valójában ugyanis a rítus 
csak egy sűrített, kicsi részegysége annak a nagy 
egésznek, amit én ünnepnek gondolok. Annak a 
megszentelt időnek, amely a természet ciklikus-
ságával, az ember biológiai meghatározottságával 
van közvetlen összefüggésben. Ami viszont ebből 
drámai módon kifejlődik, az szinte mindent ma-
gában foglal: a nyelvet, a társas kapcsolatokat, a 
társadalmi élet színtereit. Ezeken a színtereken ün-
nepek állnak, és keretezik a világot. Annak, hogy 
miért több vagy nagyobb bármiféle színházcsiná-
lásnál az ünnep, részünkről tehát komoly előtanul-
mányai voltak.

Az én pályaképem egyébként egy normális és 
talán organikus fejlődési sort mutat: képzőmű-
vészből bábos, bábosból alternatív színházi ember, 
majd bábszínházi, később élőszínházi rendező, 
dramaturg, mindenes – és fesztiválszervező. Ezek 
a fokozatok, mint a hagyma héja, egymást befoglal-
ják: a nagy a kicsit, a kicsi a nagyot, mert itt a kicsi 
a legnagyobb. Ha mindezt Nyírbátorral szeretnénk 
kapcsolatba hozni, akkor is van egy természetes 
fejlődés, egy gradualitás, ami abból áll, hogy ebből 
a közös elméleti és történeti gondolkodó iskolából, 
amit Mártával indítottunk, először lett egy kétsze-
mélyes bábszínház, a Prolihystrió (1988-ban), ami-
vel mindjárt kimentünk az utcára, tehát közvetle-
nül megmérettünk ebben az új előadó–közönség 
viszonylatban. És mivel ez éppen a rendszerváltás 
idejére esett, úgy érezhettük, hogy ezzel a műfaj-
jal közvetlenül lehet alakítani a világot. Mert ne-
héz azt ma már elképzelni, hogy 29 évesen mek-
kora dolog volt ez számomra, színre lépni teljes 
fegyverzetben. – Állítólag elsöprő hatással voltam 
a szakmára, nemcsak itthon, hanem nemzetközi 
viszonylatban is. Nagy feltűnést keltett, hogy van 
még ilyen a tradicionalitásnak is megfelelő színhá-
zi forma, ami ekkora vitalitással társul és új hangon 
képes megszólalni. Lehettünk volna Mártával ket-
ten, esetleg egy zenésszel kiegészülve egy sikeres 
vásári utcaszínházi társulat, gyárthattuk volna a 
műveket és beutazhattuk volna a világot. De éppen 



100

mivel annyira sikeresek voltunk, hogy a magyar-
országi állóvizet legalábbis megmozgattuk, arra 
gondoltunk, hogy ha ez így működik, akkor talán 
mélyebb, nagyobb témákat is föl lehetne vetni – 
amihez persze több ember kell. És akkor, 1990-ben, 
néhány hozzánk hasonló őrülttel (Bassola Ricsi-
vel, Bedő Mónikával, Krivács Zsolttal) szövetkez-
ve létrehoztuk a MÉG Színházat. Mindnyájan úgy 
gondoltuk, hogy ha utcaszínházat csinálunk, azzal 
közvetlenül lehet segíteni a világon; s hogy ezen a 
nyelven nagyon jól lehet kommunikálni. Nem volt 
sikertelen vállalkozás ez sem, annak ellenére, hogy 
se állásunk, se pénzünk, se járművünk nem volt. 
A három év alatt, amíg együtt voltunk, külföldre 
is többször eljutottunk. Utóbb már pénzünk is lett, 
sőt már tanítottuk is a szakmát, aztán egyszer csak 
ott találtuk magunkat Nyírbátorban.

P. Á.: Ezt a pillanatot más kontextusban már föl-
emlegetted. Ki volt az konkrétan, akitől a felkérést 
kaptad?

Sz. Zs.: Köllő Miklós talált rám – meglehet, hogy 
az ősidőkben látott is engem játszani valahol, de 
hogy mikortól fi gyelte a működésünket, és miért 
bennünket választott, az sosem derült ki. Az ilyes-
fajta indulás, mint az enyém, nem volt kivételes az 
én generációmban. Ha jól összeszámolom, vagy 
húsz hozzám hasonlóan tehetséges ember lépett fel 
akkor érvényesen. Ez tehát egy nagyon erős gene-
rációs jelentkezés is volt. A ma ötven körül járó, el-
sősorban bábszínházas szaktekintélyek, vezetők 90 
százaléka egy évjárat, 1959–60-as születésű. A MÉG 
Színház annyiból volt ebben a közegben különle-
ges, hogy 1993-ban mint fi atal színházcsinálók föl-
vállaltuk ezt a nyírbátori fesztivált. Azok közül a 
tanítványaink közül is bevonva a legjobbakat, akik 
frissen diplomáztak nálunk az akkori Népművelő-
dési Intézet „B” kategóriás, kétéves rendezőképző 
iskolájában (tizenketten voltak, mint az apostolok). 
Innentől kezdve a sorsunk természetesen meg-
pecsételődött, mert elsőkként az egyenlők között 
funkcióba kerültünk: házigazdái lettünk ennek a 
fajta színházcsinálásnak Magyarországon. Ami 
kettős teher volt természetesen, s a drámai küz-
delmek kezdete is. Mert bár művészként egyenlők 
voltunk a többiekkel, a fesztivál művészeti vezető-
jének lenni azt jelentette, hogy valamilyen értelem-
ben a többiek fölött állok, Nyírbátorban én vagyok 
a gazda, én vagyok otthon. Úgy voltan én otthon, 
hogy a lakhelyem Balmazújvárosban, működési te-
rületem Budapesten. Nyírbátor Balmazújvárostól 
hetven, Budapesttől meg háromszáz kilométerre 
van, tehát ebben a háromszögben kell elképzelni 

az én mozgásteremet. Nem volt könnyű e ponto-
kat összekötni, de a kezdeti időkben a nemzedéki 
összetartás, illetve a műfaj mibenlétének gyakorla-
ti kipróbálása erősen vitte az egész társaságot. Az-
tán, mint minden egészségesen indult és életképes 
fesztivál esetében, a harmadik évben ugrásszerű, 
nagy változás történt; majd az ötödik, a hetedik, 
kilencedik, tizenegyedik év újra és újra átrajzolta 
a fesztivált, s újrafogalmaztatta velem az ünnep 
fogalmát is. – Pontosan nem tudom megmondani, 
hogy mikor és hol, talán egy riportban, valamikor 
a ’90-es évek vége felé találtam először azt mon-
dani magamra, hogy „ünnepszerző”, amikor Nyír-
bátor már Debrecenben és Budapesten is híres volt, 
sőt nemzetközi viszonylatban is. Ennek az állandó 
jelzőnek a hátterében természetesen a nyírbátori 
fesztivál állt, meg a Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozó, amely még idősebb is, már ’91-ben elindult. 
A betlehemes hagyomány a tradicionális ünnep 
körébe vastagon beletartozik, sőt a születés miszté-
riumával voltaképp ez áll az ünnepkör középpont-
jában: a szakrális népi-dramatikus formáknak ez a 
kvinteszenciája. Arról szól, hogyan szentelhetjük 
meg az időt, hogyan tud ez az esemény egyszer-
re színház és ünnep lenni. Lett tehát egy téli, meg 
egy nyári fesztiválunk. Ez eleve két félre tagolta az 
évet, s azt a másfajta időszemléletet, ami Nyírbá-
tort ma is jellemzi, már eleve elkezdte működtet-
ni. Tehát hogy a napi teendőkön vagy a szokásos 
szervezési trendeken túl itt tágasabb idő- és térdi-
menzió alakult ki. Nem állítom, hogy közvetlenül 
miattunk, hanem inkább úgy mondanám, hogy a 
folyamatos alakulás vagy a szabad tér- és időalakí-
tás okán. Ebben a felfutó szakaszban az ünnepnek 
olyan új dimenziói, illetve gyakorlatiasan alakítha-
tó szegmensei bukkantak elő évről évre, amelyek 
azt jelezték, hogy mindig más és más válik fontos-
sá – azt is bizonyítván ezzel, hogy eredeti felveté-
sünk organikus, érdemes volt tehát elvállalnunk a 
fesztivál művészeti vezetését. Merthogy az ősgon-
dolat az volt, hogy színház által lehet-e generálni 
ünnepet, vissza lehet-e hozni a helyi öntudatot, 
ez visszaháramlik-e az előadókra, s az egész mint 
lélegző rendszer működik-e? A fordulópontok a 
történetünkben fényesen bizonyították, hogy ez a 
fajta működés esélyes és lehetséges. Egy egysze-
mélyes színházcsinálónak vagy gondolkodónak, 
szervezőnek éppúgy hasznára van, mint egy olyan 
társulatnak, mint a MÉG Színház, amely bemutató-
ival, attrakcióival magja és motorja volt magának a 
fesztiválnak is. Később, 1994-től az általam vezetett 
Hattyúdal Színház tagjai (Tömöry Márta, Fehérvá-
ry Lilla, Simándy Kata, Bálint Károly, Kozma And-
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rás, Vaskó Zsolt) számára is az „ünnepszerzés” 
gondolata vált a legfontosabbá: résztvevőként, 
előadások létrehozóiként ugyanerre a gondolatra 
szövetkeztünk.

P. Á.: Ez volt a múlt. De mi van ma? Hogyan 
érezted magad a 18. Szárnyas Sárkányon művésze-
ti vezetőként, illetve kőszínházi rendezőként a sa-
ját előadásoddal?

Sz. Zs.: Ez valóban egy új szituáció, amit nem 
tudok megszokni már negyedik éve. Azt tudni-
illik, hogy a Hattyúdal Színház a maga teljes lét-
számú, eredeti formájában jelen pillanatban nem 
működik. Kisebb művekkel még jelen vagyunk, új 
művek azonban nem születnek. Ha csak azt nem 
vesszük, hogy a régi tagok közül időközben Fe-
hérváry Lilla vált a fesztivál zeneszerzőjévé. – Eb-
ben a kiélezett társadalmi, politikai helyzetben, és 
nyugodtan mondhatom, a mai színház válságos 
állapotában a magam helyzete is meglehetősen bi-
zonytalan. A Csokonai Színházhoz kötődöm, de 
nem vagyok ott státuszban. Alkalmanként mint 
rendező működöm, vagy mint a Betlehemes Fesz-
tivál felelős képviselője. De ennek az átalakulás-
ban lévő nyírbátori fesztiválnak a művészeti ve-
zetőjeként változatlanul azt mondom, hogy ma 
az ünnep lehet a megváltó gondolat – most már 
össztársadalmi méretekben is. A jelen történel-
mi korszak drámája szerintem hangnemi jellegű. 
Nem érti egymást, de már önmagát sem érti eb-
ben a felvilágosodás óta felülről vezérelt, ideoló-
giai alapokon álló rendszerben senki: sem az úgy-
nevezett többség, sem az alkotó értelmiség, sem a 
politikusok. Vissza kellene hát találnunk azokhoz 
az „ősi szavakhoz”, ahogyan ezt Kodolányi János 
1943-ban, a Szárszói Konferencia bevezető előadá-
sában megfogalmazta. Nem annyira medialitásról 
kellene már beszélnünk, kommunikációról vagy 
pénzelosztásról, a fesztiválról mint turisztikai ter-
mékről, hanem vissza kellene találnunk a közös, 
megszentelt szavakhoz. – Ha konkrétan az idei 
fesztiválon szereplő Csongor és Tündéhez kötjük 
ennek az új beszédmódnak az igényét, akkor azt 
mondom, hogy a kőszínházban és az utcaszín-

házban a kérdésfölvetés ma lényegileg ugyanaz, 
bár a válaszokban lehetnek formai eltérések. Kü-
lönösen egy olyan rendezés kapcsán derül ez ki 
napnál világosabban, mint Vörösmarty darabja. 
Nagyon fontos volt számomra ez az idei tapasz-
talat, hogy egy határon túli színházban dolgoztam 
egy magyar klasszikuson, aztán bemutathattam az 
előadást itt Nyírbátorban is. Számomra ez a vál-
lalkozás az egész Kárpát-haza magyarságának a 
párbeszédéről szól, ami szerintem alapfeltétele an-
nak, hogy ez a bizonyos új hangnem kialakulhas-
son. De igen fontosak ebben a drámai szakaszban 
azok a kultikus történetek is, amelyekből Nyírbá-
torban mi kiindultunk.

Azt persze a közönségnek kell eldöntenie, hogy 
sikeres volt-e ez a 18 év. De ami minket, résztve-
vőket illet, ránk is érvényes az, ami Vörösmarty 
darabjának reformkori hőseire: meg kell járnunk 
a poklot és a mennyországot, hogy választ talál-
junk arra a kérdésre, amit a darabban Csongor tesz 
föl magának, tudniillik hogy hol van és hová fut 
az a bizonyos hármas út: a külső, fi zikai térben 
vagy inkább magunkban kell-e azt keresni? S eh-
hez újra meg kell tanulnunk beszélgetni nemcsak 
egymással, hanem önmagunkkal is: vissza kell 
térnünk ahhoz az anyanyelvhez, amelyen egykor 
értettük egymást. S amelyen nem lehet lehazud-
ni a közös tapasztalatokat a gazdaság és a civili-
záció mai válságjelenségeinek a sodrában sem. 
Oly mértékű a kifosztottság, a kiürültség, a közös 
stratégia hiánya, hogy jószerint már csak ezzel az 
anyanyelvünkkel átörökíthető kulturális többlettel 
rendelkezünk, aminek egykor világképünket, ha-
bitusunkat, alkatunkat, magyarságunkat köszön-
hettük. – Ez a legbensőbb mag, ami még ép és talán 
életképes is bennünk.

Meglehet, hogy ez a 18 év is amolyan „kicsikart 
haladék” volt, mint amelyről hányatott történel-
münk kapcsán Kodolányi beszél, ami után, mint 
rendesen, újra lecsaphat reánk a bárd. Egy azon-
ban biztos: azt mi kezdettől vallottuk és valljuk ma 
is, amire beszéde utolsó mondatában fi gyelmeztet: 
„Ha nem követelünk magunknak örökkévalóságot 
(azaz ünnepet – Sz. Zs.), elveszítjük a mát is.”



A CICSERO, azaz a CI CSE RO a Civil Csereháti 
Roma Hírügynökség betűszava, mely 2008 novem-
berében alakult a Partnerségi Projektek kezdemé-
nyezésére.

A CICSERO név szinte teljes mértékben fedi 
azt, amiről szó van. Kivéve talán azt a körülményt, 
hogy a Hírügynökség maga gondoskodik a terjesz-
tésről is, elektronikus anyagaink az interneten ke-
resztül érhetőek el, a www.cicsero.net oldalon.

A Partnerségi Projektekről bővebben a www.
pro-cserehat.hu oldalon tájékozódhat.

A régió
A Cserehát Magyarország északkeleti részén ta-
lálható. Három különösen hátrányos helyzetű kis-
térsége a szikszói, az edelényi, és az encsi. Össze-
sen több mint száz, többségében kisebb település 
található ezen a területen, melyet egyik oldalról 
az Aggteleki, másik oldalról a Zempléni hegység, 
északról pedig Szlovákia határol. A Hernád és a 
Bódva folyók közötti terület, délről pedig Szikszó 
– ez a Cserehát.

A térségben a népesség legalább egytizede 
roma. Az átlagban való gondolkodás azonban itt 
(is) megtévesztő. Vannak olyan települések, ahol a 
cigányok száma 50%-on felül van, és vannak olyan 
települések is, ahol csak néhány roma család lakik.

E vidéken különösen magas a munkanélküliség, 
kielégítő tömegközlekedés hiányában a térség el-
szigetelt a regionális és országos központoktól, hi-
ányzik a helyi fejlesztési aktivitás. Bár a Cserehát 
egész lakossága igen hátrányos helyzetben van, a 
helyi roma lakosságot különösen súlyosan érinti a 
munkanélküliség, a rossz egészségi állapotok, az 
oktatás gondjai. Az önfejlődés, a kitörés lehetősé-
gei nagyon beszűkültek.

1 Rövid összefoglalóm a Civil Csereháti Roma 
Hírügynökség munkájáról nem külső megfi gyelés 
eredménye. A Cicsero Hírügynökség ötletgazdája és 
projekt-koordinátora is vagyok. A csereháti régióval az 
UNDP-SzMM Cserehát-program (2005–2007, http://
www.cserehat.hu/) keretében ismerkedtem meg, 
amelyben mint helyi mentor dolgoztam.

102

A CICSERO KEZDEMÉNYEZÉS1
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Mi indokolta a CICSERO beindítását?
A csereháti valóságot külső fejlesztőként megta-
pasztalva nyilvánvalóvá vált, hogy a település- és 
térségi szintű fejlődés egyik belső akadálya a ci-
gány közösség integrációjának hiánya.

Elképzelhetetlen, hogy egy mondjuk háromszáz 
lelkes településen pozitív változások kezdődjenek 
el, amíg a faluban a nem roma és roma lakosság 
között nincs érdemi kommunikáció, nincs közös 
elképzelés arról, hogy mi lenne jó a falunak, a fa-
luban lakóknak.

Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a cigány-
ságról való kommunikáció térségi és országos 
szinten is egyoldalú. Ez a gyakorlatban nagyon le-
egyszerűsítve azt jelenti, hogy a cigányokról szó-
ló kommunikáció, illetve híradás legtöbbször nem 
cigányoktól származik. A helyi roma lakosságnak 
nincs módja arra, hogy a cigányságról, illetve a ci-
gányságot érintő témákról megnyilatkozzon.

A harmadik tényező az volt, hogy bár Magyar-
országon érvényben vannak anti-diszkriminációs 
törvények és a vonatkozó nemzetközi egyezmé-
nyek, a gyakorlatban ennek a hatása sokszor nem 
tapasztalható. Az elmúlt évtizedekben a roma né-
pesség helyzete romlott. Széles körben terjed a ro-
mákkal szembeni egyéni és intézményi előítéletes 
magatartás. Ma már vannak a politikai életben 
olyanok, akik nyíltan a romákkal szembeni bűn-
bakképzésre használják a többségi társadalom és 
a roma kisebbség együttélésének valóságos prob-
lémáit. A romák elleni fegyveres támadássorozat 
mutatja a fenyegető állapotot.

Ráadásul a magyar média túlságosan is főváros-
központú, helyi hírek ritkán jutnak el az országos 
médiába. A romákkal kapcsolatban ez talán még 
inkább elmondható, a hírekbe főleg a konfl iktusok, 
bűnügyek esetén kerülnek be. Csak ritkán jut hely 
„normális” helyi információknak.

Aligha várható, hogy a közeljövőben kedvezően 
változna ez a helyzet. De ettől függetlenül is fon-
tosnak tartjuk a térségi gondolkodás megjelenését, 
nem csak és nem is elsősorban a médiában, hanem 
mindenek előtt a fejlesztési munkában.
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Mi a CICSERO?
Civil. Csereháti. Roma. Közösségi. Online. Ezzel az 
öt szóval kifejezhető a CICSERO munkája és mód-
szertana is.

A civil azt jelenti, hogy képzési programunk segít-
ségével a helyi roma lakosság érdeklődő tagjait ké-
szítjük fel arra, hogy önállóan híranyagokat készítse-
nek azokról a témákról, amelyek számukra fontosak, 
érdekesek, amelyeket saját maguknak (értsd: csere-
háti lakosság, roma lakosság) és a külvilág számá-
ra (értsd: országosan és külföldön is mindazok, akik 
állampolgárként vagy munkakörükből adódóan ér-
deklődnek a cigányokat érintő kérdések iránt).

A csereháti azt jelenti, hogy kizárólag a térség-
ben keletkező és a térségben lakó tudósítók által 
készített munkákat jelentetünk meg a hírügynök-
ség oldalán.

A roma azt jelenti, hogy híreinket olyan csere-
háti roma lakosok készítik, akik az általunk szerve-
zett médiatréningeken való részvétel segítségével 
tudnak bekapcsolódni a munkánkba.

Milyen képzés?
Média-képzéseinket a térség falvaiban, általában 
különböző helyszíneken tartjuk. Úgynevezett vi-
deó-újságírást, az egyszemélyes stábok munkáját 
tanítjuk. Az egyszemélyes stáb a professzionális 
médián belül a legkorszerűbb munkamód. A szo-
kásos módon, legalább három főből álló (operatőr, 
riporter, szerkesztő) stáb helyett egy ember megy a 
helyszínre, aki egy korszerű kamerával és a rendel-
kezésére álló sokrétű képességekkel könnyebben 
(és sokkal olcsóban) készíthet anyagokat, olyan 
helyszínekről is, ahova egy hagyományos nagy 
stáb nehezebben jut el.

Ezt a legkorszerűbb tudást kapják a CICSERO 
tudósító-jelöltjei, az országos média professzioná-
lis, vezető újságíróitól.

A CICSERO működésének kidolgozásakor fon-
tosnak tartottuk, hogy olyan újságírókat tudjunk 
megnyerni a munkánknak, akik a mindennapi új-
ságírásban aktívan részt vevő gyakorló szakembe-
rek, ugyanakkor technikai tudásuk mellett magas 
szintű szakma-etikai elkötelezettséggel is rendel-
keznek.

Tekintettel arra, hogy a CICSERO hírügynökség 
online portál, híranyagaink nagy része rövidfi lm. 
Tapasztalataink szerint a képi megjelenítés sokszor 
jóval informatívabb, mint a csupán írott szöveg.

Képzéseink ingyenesek, az egyetlen előzetes 
kritérium, hogy a jelentkező akarjon majd részt 
venni a CICSERO munkájában. Sem iskolai vég-
zettség, sem életkor szerint nem szelektálunk.

A képzések között időszakban távoktatásos 
technikákat (e-mail) alkalmazva konzultálnak a tu-
dósítók az újságírókkal.

A CICSERO szereplői és feladataik
A CICSERO Hírügynökség tevékenységét három 
fő szereplő látja el: a professzionális újságírók, a 
helyi tudósítók és a háttérmunkát végző manage-
ment.

A helyi tudósítók tesznek javaslatot egy-egy tu-
dósítás elkészítésére, az újságírók adnak tanácsot 
arra vonatkozóan, hogyan lehet minél sokrétűbben 
és képileg élvezetesen körbejárni a témát. A helyi 
roma tudósítók így elkészült, megfelelő minősé-
gű anyagai kerülnek fel a honlapra, és ezekért az 
anyagokért a tudósítók tiszteletdíjat kapnak. Ez az 
összeg egy segélyen élő személy számára jelentős 
kiegészítő jövedelemnek számít, és tapasztalataink 
szerint a pénz erős motivációs tényező. Ugyanak-
kor fontosnak tartjuk, hogy a helyi tudósítók se-
gítsék egymást. Van, aki jól kérdez, van, aki ügye-
sen tartja a kamerát, van, akinek nagy a tekintélye 
a helyiek között. Elvárjuk a hozzánk csatlakozott 
emberektől, hogy szívesen működjenek együtt 
egymással. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert a 
hosszabb távú munka alapja a térségi együttműkö-
dés. Másodsorban pedig azért, mert – ha csak így, 
áttételesen is – szeretnénk változtatni „a cigányok 
nem tudnak, a cigányokkal nem lehet együttmű-
ködni” jellegű sztereotípiákon.

A CICSERO funkciói
Elképzeléseink és eddigi tapasztalataink szerint a 
CICSERO a következő funkciókat tölti be:

1.) civil újságírás, lehetőség arra, hogy a csere-
háti romák maguk adjanak számot saját életükről 
és mindarról, ami a környezetükben történik;

2.) olyan adatbázis (regionális audio-vizuális 
információs bázis) kialakítása a csereháti romák 
életéről, amelyet forrásként használhat bárki, aki e 
régióról és az ott élő romák helyzetéről kíván tájé-
kozódni;

3.) az IT technológia elsajátítása, beleértve az in-
ternet információ-gyűjtésre való felhasználását is;

4.) az iskolán kívüli képzés és a nem-formális 
felnőttoktatás (a résztvevők tanulják meg kifejezni 
magukat szóban és írásban);

5.) az aktív romák közötti együttműködés, kap-
csolatrendszer kialakításának elősegítése, közös-
ségfejlesztési erőforrás kialakítása;

6.) híd romák és nem romák között.
A felsoroltak közül az utóbbi három pontot kü-

lön is hangsúlyozni szeretném. Az elmúlt időszak 
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gyakorlata azt mutatja, hogy e célkitűzések meg-
valósulása különös perspektívát ad a CICSERO 
számára. Dinamikussá teszi munkánkat és nagy 
rugalmasságot követel a managementtől. Ez azon-
ban csak akkor valósítható meg, ha a keretek biz-
tosítottak.

Az alábbiakban egy rövid példával szeretném 
érzékeltetni, hogyan néz ki a részvételi alapú tervezés 
a gyakorlatban. Munkánkba egyre nagyobb mér-
tékben kívánjuk bevonni a helyi tudósítóinkat, úgy 
is, hogy az általuk elképzelt és fontosnak tartott öt-
letek megvalósítására teremtsünk alkalmat.

A nagyidai tapasztalat
A falu, ahol egyik helyi tudósítónk lakik, testvér-
települési kapcsolatban van Nagyidával. Nagyi-
da Szlovákiában található, a határtól nem messze. 
A testvértelepülési alkalmakkor cigányokat nem 
szoktak meghívni. Egyik tudósítónknak az az öt-
lete támadt, hogy talán mint CICSERO el tudunk 
jutni Nagyidára. Ennek az adta az aktualitását, 
hogy harminc éves testvértelepülési évfordulóra 
készülődtek.

Az ötlet megvalósításához a managementre 
„csak” annyi feladat hárult, hogy meghívassuk 
magunkat Nagyidára. Végül is sikerült. Aztán egy 
kisbusszal, 17 helyi résztvevővel elindultunk Cse-
rehátról, két napra, Nagyidára. Napközben a két 
helyi cigánytelepen voltunk, este a falunap nép-
tánc-seregletét néztük meg a kastélykertben. A két 
telep nehezen feldolgozható élményt jelentett sok 
résztvevő számára. Tudósítóink jelentős része fa-
luban és nem telepen lakó cigány. A Csereháton a 
belső elszigeteltség is igen nagymértékű, ami azt 
jelenti, hogy aki faluban lakik, nem tudja, milyen a 

telepi élet. A látványtól középkorú férfi ak sírtak – a 
nőket is megviselte, de ők kevésbé lepődtek meg –, 
pedig egy magyarországi telep sem mutat sokkal 
jobb képet.

A vasárnap délelőttünket arra szántuk, hogy a 
kastélykertben megosszuk és megbeszéljük egy-
mással élményeinket. A több mint háromórásra 
sikeredett megbeszélés mindenki számára nagyon 
tanulságos volt. A „mit láttunk?”, a „hogy lehet így 
élni?” kérdések után jött a „mi közünk mindehhez, 
van-e valami közünk egyáltalán?” Ezzel sok időt 
töltöttünk, majd egyszer csak valaki kimondta: 
„jöjjünk el együtt ismét, takarítani, rendet rakni a 
telepen”. Sokakban felmerült a kétely, hogy jó, de 
ettől mi változna, változna-e valami, de jó néhá-
nyan mondták, hogy igen, ők is feltétlenül jönnek 
majd segíteni.

A helyzet adta lehetőséget kihasználva a meg-
beszélés után rögtön megkérdeztük az alpolgár-
mestert, hogy megtudjuk, hogyan fogadnák ezt a 
kezdeményezést. Várakozáson felül pozitív és nyi-
tott választ kaptunk. Megköszönik és elfogadják a 
segítséget, hallottuk. A „nagyidai takarítás” szer-
vezése most zajlik. Szeretnénk ehhez megnyerni 
Halmaj és Nagyida támogatását.

Ezzel a példával2 azt szerettük volna bemutatni, 
hogy a civil médiában való tevékenykedés szoro-
san összefügg azzal, hogy a tudósítók azonnal ref-
lektálnak is mindazokra a helyzetekre, amelyekkel 
találkoznak, ami visszahat a szűkebb és tágabb kö-
zösségre is. A civil roma média ily módon a képes-
sé tétel (empowerment) hathatós eszköze lehet.

2 Az elkészült tudósítás itt látható: http://www.cicsero.
net/uj/index.php?page=TeljesCikk&Id=117.
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A „KUFSTEIN” XI.  TANÁCSKOZÁS 

ÉS ZÁRÓNYILATKOZATA

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége 2010. szeptember 4–5-én – 
immár nyolcadik alkalommal – Oberpullendorf/
Felsőpulyán tartotta a „Kufstein” XI. Tanácsko-
zást. Az Érzelem – Tudat – Vállalás; A fennmaradás 
(szellemi) eszköztára szórványoknak című konferencia 
a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége (NYEOMSZSZ), Felsőpulya városa és 
a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület társ-
rendezésével zajlott le.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke levél-
ben köszöntötte, és üzenetében Kufsteint a rabság, 
Felsőpulyát a szabadság jelképeként említette.

A tanácskozás 23 országból érkező 280 résztve-
vője – 15 jeles tudós és gyakorlati szakember elő-
adásait meghallgatva és megvitatva – tárgyalt a 
nemzetpolitika, a nemzeti identitás és kulturális 
örökség aktuális kérdéseiről, a lelki, szellemi im-
munitást erősítő összefogás és a nevelés lehetősé-
geiről, illetve dilemmáiról. Az érték–mérték–mi-
nőség elv érvényesítését, az életmód, a szokások, 
a nemzeti szimbólumok történelmileg alakuló ren-
deltetését és jelentőségét is elemezték, megvitatták. 
A történelmi emlékezet a magyar közösségek sajá-
tosságait valamint kulturális hagyományait jelen-
tősen befolyásolja.

A tanácskozást megelőző napon tartotta éves 
rendes közgyűlését a NYEOMSZSZ, amelyen meg-
tárgyalták a szövetség törekvéseit. Ezek főként a 
magyar állampolgárság egyszerűsített megadásá-
ról és a nemzeti összetartozásról szóló törvények-
ben testesülnek meg. A résztvevők szorgalmazták, 
hogy a határon túli magyarság – benne a nyugati 
magyar szórványok – ügye az alkotmányozás fo-
lyamatában, a tervezett felsőházban is szerepeljen.

A felsőpulyai tanácskozás indítványozza, hogy 
a szórvány magyarok és közösségeik fennmaradá-
sát szolgáló szervezeti és intézményrendszer kap-
jon erőteljesebb támogatást az anyaországtól és a 
befogadó államoktól. Indokoltnak tartjuk, hogy a 

1 A Dr. Deák Ernő által fölolvasott és megvitatott 
zárónyilatkozatot a tanácskozás résztvevői egyhangúlag 
elfogadták.

Kárpát-medencei Szórványtanácshoz hasonlóan 
a NYEOMSZSZ, a LAMOSZSZ és az egyes föld-
részeket hatékonyan összefogó civil szervezetek 
közreműködésével, javaslataik fi gyelembevételé-
vel hozzák létre a Magyar Kontinentális Szórvány-
szervezetek Szövetségét.

A szórványmagyarság jövőbeni léte és kulturá-
lis küldetése nagyobb mértékben függ a magyaror-
szági kultúrpolitikától, mint a nemzetállami s mul-
tikulturális környezet támogatásától. A befogadó 
államok és társadalmak esetleges érdektelensége 
és asszimiliációs ereje miatt a magyar szórványok 
fennmaradása mindenekelőtt a magyar állam ér-
deke és felelőssége. Ezért erre a nemzetstratégia 
alakítóinak és a magyar kultúra irányítóinak kü-
lönös gondot kell fordítaniuk. Az előadók szerint 
vannak biztató jelek, mint pl. a közeli Dél-Tirol, 
ahol a nemzeti kisebbségek identitása, gazdasá-
gi érvényesülése, egyenjogúsága, illetve politikai, 
kulturális autonómiája követendő példa lehet a 
Kárpát-medence országaiban is.

Konferenciánk hozzá kíván járulni a trianoni bé-
kediktátum okozta trauma orvoslásához, biztatóbb 
nemzetstratégia kimunkálásához, amely távlatot 
kínál nemzetünk számára, s gátat vet a demográ-
fi ai eróziónak, mérsékli a folyamatos kivándorlást 
a Kárpát-medencéből, illetve a magyar szórvány 
asszimilációját.

A tanácskozás anyagát és szellemi üzenetét – a 
korábbiakhoz hasonlóan – könyvben is megjelen-
tetjük, és eljuttatjuk egyrészt az illetékes magyar 
állami szervekhez, másrészt a nyugati szórvány 
intézményeihez.

A tanácskozás szervezői köszönetet monda-
nak Felsőpulya városának, ahol már az előremu-
tató együttműködés elindult, valamint a támogató 
osztrák és magyar intézményeknek. A résztvevők 
felkérik az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetségét, hogy folytassa a ta-
nácskozás-sorozatot, s kérik a támogatók további 
közreműködését is.

Felsőpulya, 2010. szeptember 5.
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TÁJNYELV ÉS MÉDIA
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Az első Tájnyelv és média címmel meghirdetett 
konferenciát – a Magyar Nyelv Múzeumában az 
elmúlt esztendőben rendezett nagysikerű közép-
iskolás Tájnyelvi vetélkedő után – szintén Mezey Ka-
talin költő kezdeményezésére hívtuk össze 2010. 
június 21-én, az Uránia Filmszínházba.1·

Nemcsak a vitaindító beszélgetések, de a hang- 
és fi lmfelvételek is igazolták, hogy élő, önmagát 
őrző és újrateremtő, beszédünket és műveltségün-
ket gazdagító nyelvi jelenségről van szó. Olyan 
érték ez, amihez ragaszkodnunk kell. Nem mara-
diságból, szűkkeblű provincializmusból, hanem 
mert a tájnyelvvel számosan élnek; ez teszi a ma-
gyar közbeszédet izgalmassá, színessé, s bizonyos 
elemeiben az irodalom, a színház, a fi lm részévé is 
válhat, válik manapság is.

Tudatában vagyunk, hogy a széplelkek jó szán-
déka kevés. A költők, az írók, a nyelvészek, az esz-
téták, a tanárok keveset tehetnek a tömegkultúra 
engedelmes fogyasztóvá züllesztő hatása ellen, s a 
rádiózást, a televíziózást, a digitális hírközlést szin-
te kizárólag befolyásoló kereskedelmi szemlélet is 
a köz-szolgálatiság, a szakmai, a nyelvi sokszínű-
ség ellen hat. Mégis úgy hisszük, a magyar nyelv 
tájnyelvi gazdagságának megmaradása, ápolása, 
rangjának újrateremtése a legközvetlenebb közér-
dek. Kezdeményezésünkhöz ezért igyekszünk tár-
sakat, támogatókat találni az élet minden területén.

A kezdeményezők nevében adom közre az el-
fogadott közös nyilatkozatot:

Antall István,
a Magyar Rádió szerkesztője

1 A tanácskozás előadói és szervezői: Antall István, 
dr. Balázs Géza, E. Román Kata, dr. Fodor Katalin, dr. 
Juhász Dezső, Juhász Judit, dr. Kiss Jenő, Matula Ágnes, 
Mezey Katalin.

Tájnyelv és média
A magyar tájnyelvek anyanyelvünk fontos értékei, 
amelyek sok archaikus elemet, a köznyelvből kiko-
pott és feledésbe merült szavakat, hangzókat, szer-
kesztésmódot, grammatikai jellemzőket őriznek. 
Évszázadok óta meghatározzák és a maguk sajátos 
színeivel, hangzásával jellemzik egy-egy történel-
mi táj magyar közösségét. A magyar népesség hat-
van százaléka, a határon túli magyarság csaknem 
száz százaléka szülőkörnyezete tájnyelvét tanulja 
meg első anyanyelveként.

Ezeknek az „első anyanyelveknek” a minél tel-
jesebb megőrzése nemzedékről nemzedékre ha-
gyományozott feladat, amelyet a maga eszközeivel 
segítenie kell az iskolai oktatásnak, a közművelő-
désnek és a médiának is. Megengedhetetlen, hogy 
a médiában szinte kizárólag a kabarékban kap-
nak helyet a tájnyelvet beszélő emberek – jobban 
mondva eltorzított beszédjük.

A Tájnyelv és média konferencia résztvevői, nyel-
vészek, újságírók, szerkesztők és írók egyaránt 
szükségesnek tartjuk, hogy a médiában rendszeres 
tájnyelvi műsorokban megszólalhassanak, bemu-
tatkozhassanak a különböző magyar nyelvjárások, 
elsősorban az élő, tájnyelveket beszélő közösségek. 
Ezáltal a hallgatóságban, a nézőkben tudatosulhat, 
hogy egy-egy földrajzi-történelmi régió nem csak a 
maga különleges történelmi, építészeti, kulturális és 
folklór kincseit, de anyanyelvünk egy-egy sajátos, 
csak erre a közösségre jellemző ősi nyelvjárását is 
őrzi, amiért méltó megbecsülés kell hogy övezze. 
Csak így valósulhat meg, hogy a szüleiktől, nagy-
szüleiktől hallott tájnyelvet a maga teljes gazdagsá-
gában megtanulják, és bátran használják a mai fi atal 
nemzedékek tagjai is, és ezáltal is szorosabban kö-
tődjenek az őket felnevelő családhoz, közösséghez.

Budapest, 2010. június 21.



MÉLTÓ HELYSZÍN,
FELÚJÍTOTT HELYISÉGEK

A Magyar Kultúra Alapítvány épülete a Budai Várban, 
a Mátyás-templom és a Hotel Hilton szomszédságában 
található. Kongresszus, konferencia, fogadás, szeminá-
rium, esküvő, tanácskozás… Szállás: az épületben lévő, 
kétcsillagos Hotel Kulturinnov**-ban.

MAGYAR-MAGYAR PÁRBESZÉD
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Köre, Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, Hazatérők Panoráma Világklubja…

BEKE PÁL konferenciát szervezünk, „A méltóságkereső üzenetei” cím-

mel, civil szervezetek együttműködésével, 2010. november 30-án és december 1-én, 

az MKA Corvin termében. Érdeklődés, jelentkezés, ingyenes szállás-igénylés a 

lenti elérhetőségeken.

JÓZSA JUDIT KERÁMIASZOBRÁSZ ÚJ KIÁLLÍTÁSA: 
„MAGYAR NAGYASSZONYOK III.”

2010. augusztus 18-október 10.
A 2004-2005-ben bemutatott, nagysikerű Magyar Nagyasszonyok 
I-II., a Múzsák kertje, a TerrAqua világa, a Magyar mesevilág és a Ma-
gyar táncok után, Józsa Judit ismét kiemelkedő nagyasszonyokat 
mintáz meg.

MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY

HOTEL KULTURINNOV**
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel: (36-1) 224-8100 Fax: (36-1) 375-1886
mka@mka.hu  www.mka.hu

Tájékoztatás: Dr. Koncz Gábor igazgató, Bába Szilvia értékesítési vezető (bsz@mka.hu) és az ügyeletes 
munkatársak.


