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ébredek jó örömre,
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honnan szállsz, édes ének?
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mégis te szépen, bátran
zengesz a zúzmarában.
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E számunkat A. Tóth Sándor képeivel és bábjairól készült fotókkal illusztráltuk.
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A hagyományok szerint több mint ötven éve minden év június első vasárnapján 
ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó az Építők Napját. Olyan 
alkalomból jelenik meg hát lapszámunk az új és felújított művelődési intézmények-
ről, színterekről, amikor az ünnep hónapját éljük.
Többször a kezembe vettem Illyés Gyula Építőkhöz c. versét, miközben a lapon 

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

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

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

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

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

Mátyus Aliz

Géher István A tragikomédia élettana c. esszéjében (Liget 2008/10) Becket kapcsán 
olyan gondolatokat vet fel, amelyeken el kellett gondolkodni.
Nevetni sírás helyett. Ahogy (Becket) áldozatai a hiábavalóság puszta színpadán fáradha-

tatlanul tesznek-vesznek, cipőt húznak le és fel, kalapot rázogatnak, csereberélnek, zsebben 
kotorásznak répáért, retekért… ahogy „lemeríthetetlenül” szövegelnek hol a kárhozatról, hol a 
prosztata-bántalomról: komikus.
(Becket) dramaturgiája a radikális redukcióra épül: a lebontásra, a kivetkőztetésre. Gondol-

junk Csehovra! A Cseresznyéskert szereplői hosszú hónapokon keresztül várnak valamire, 
ami persze nem megváltás lesz számukra, hanem katasztrófa. Egytől egyig komédiások, de 
még magukon viselik társadalmi pozíciójuk jelmezét: ez földbirtokos, az komornyik, társal-
kodónő, egyetemista, üzletember. Ha lehúzzuk róluk a jelmezt, megmutatkozik, hogy mind 
bohóc, máris ott lenne a helyük a becketti útfélen. És gondoljunk Shakespeare-re! A Lear ki-
rály főhőse a viharos „fenyéren” legombolja magáról a csapzott bíborgöncöt, a „toldalékokat”. 
És végül gondoljunk magunkra! Mi marad, ha lehántódik rólunk minden toldalék (az angol 
„lending” értelme szerint minden kölcsönkellék) a létezés pusztaságában? Marad a puszta 
embersors, a létbevetettség állapota.
A Godot-ra várva című tragikomédia nézője és olvasója ötvenöt éve el-elgondolkod-

hat a becketti axiómán.
Van miért sírni. Akkor meg mit nevetünk? … a világgá nagyított apokalipszis praktikumá-

nak kisszerűsége ellenállhatatlanul nevetni való.
… a shakespeare-i műfajok hitvallását faggatom. Úgy tetszik, a komédia credója azt jeleníti 

meg, hogy nem hihetünk abban, amin nem merünk nevetni; a tragédiáé pedig, hogy nem hi-
hetjük el, amit tagadni nem merünk. (Becket) eleve összekapcsolja a két kritériumot. Neveti 
és tagadja azt, amiben konokul hisz: a szívbe markoló hithiányt, a fantomfájdalom – az élet 
elveszett értelme és boldogsága – helyén a hitelesített semmit.

Mátyus Aliz

Előszó



Itt nem a van, tehát a valahogyan támogatja, jelen 
idejű tényszerűségének suk-sük változatáról van 
szó. A kell elméleti, elsősorban közgazdasági indo-
kait vázolom.1

Az állam a központi államhatalmi (Országgyű-
lés) és államigazgatási (Kormány) szerveket, vala-
mint a helyi, területi államigazgatást (megyei- és 
települési önkormányzatok) jelenti.

A kultúra fogalmának tágabb, szűkebb és ér-
ték-tételezett értelmezését több, korábbi tanul-
mányban vázoltam; például Koncz [2004/a, b és 
2010/c]. Itt a kultúrát szűkebben értelmezem: a mű-
vészetek, a tömegkommunikáció, a sajtó, a köz-
gyűjtemények, a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerét jelenti; valamint a közmű-
velődés és az oktatás határterületét: a felnőttkép-
zést, továbbképzést.

1 A tanulmány eredeti, bővebb változata: Koncz 
[2010/b]. Készült az Állami Számvevőszék 
Kutatóintézete felkérésére, amelyért ezúton is köszönetet 
mondok Jánossy Dániel kutatásvezetőnek. Az 
összefoglaló tanulmányt lásd: Jánossy [2010]. A eredeti 
írás tartalomjegyzékét a Függelékben közlöm, a további 
tájékoztatást igénylők és a művelődés-gazdaságtani 
kutatásokhoz kapcsolódni akarók orientálása érdekében.

Ebben az írásban nincs szó arról, hogy bőveb-
ben és tágabban kik fi nanszírozzák a kultúrát és 
arról sem, hogy miként, hogyan teszik ezt. Ezek 
sémáit már korábban elemeztem: Koncz [2005, 
2006/b, 2010/c].

A miért tegye az állam témakörben a legfontosabb 
hazai, szakirodalmi előzmények az irodalom jegyzé-
kében találhatók; elsősorban Vitányi Iván, Kuti Éva 
és Marschall Miklós írásaira hívom fel a fi gyelmet.2

Az állam szerepe a kultúrában (és ezen belül: 
miért, mit és hogyan fi nanszírozzon az állam a 
közművelődés terén) kérdéskörben korábban az 
alapos, átfogó elemzést Kuti Éva és Marschall Miklós 
végezték el, döntően közvetlenül a rendszerváltás 
előtt és alatt. Később tanulmánykötetek [Daub-
ner-Horváth-Petró, 2000; Karikó, szerk. 2006; Tö-
rök, szerk. 2010.] és esszék [pl.: Szilágyi, 2002; L. 
Simon, 2007.] sokasága foglalkozott a témával.

Tételeim és javaslataim megfogalmazásánál, az 
elméleti irodalom mellett, fi gyelembe veszem az 

2 Lásd az irodalomjegyzékben, ahol egyébként nem 
csupán az itt ténylegesen megidézett forrásokat közlöm, 
hanem az eredeti tanulmányhoz készített válogatást, az 
oktatás és kutatás segítése érdekében.

4
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Állami Számvevőszék alábbi jelentését és tanulmá-
nyait (ezek adatait lásd az irodalomjegyzékben: 
ÁSZ… kezdettel):
– Jelentés a helyi önkormányzatok közművelődési 
és könyvtári feladatellátásáról és fi nanszírozásáról. 
2005. június;
– Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a 
XXI. század elejének globális gazdaságában. 2005. 
szeptember;
– A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nem-
zetközi összehasonlításban. 2009. október.
Itt most a tárgyalási logikám és kérdéseim a következők:
– Miért, milyen okok miatt avatkozzon be az állam 
a kultúrába és fi nanszírozza azt?
– Milyen funkciókkal, célokkal avatkozzon be?
– Miként, hogyan, milyen eszközökkel avatkozzon be?
– És végül, milyen mértékben avatkozzon be; tehát 
az állami pusztítás, romboló passzivitás és a csilla-
gos ég között hol van az optimum… és ez hogyan 
mérhető?

Az alábbiakban csak az okokról és a funkciókról 
lesz szó. A leíró elemzést több esetben kiegészítem 
a normatív tételezéssel.

A beavatkozás okai
1.) A központi kormányzat és a területi önkor-
mányzatok tulajdonában van kulturális vagyon; 
ingatlanok, épületek, szervezetek, ingóságok. 
Mindaddig, amíg ezek vannak, valamit kezdeni 
kell velük: őrizni, stagnáltatni, fenntartani, mű-
ködtetni, felújítani és fejleszteni… A rabló priva-
tizáció, az ország kifosztása után nem engedhető 
meg a vagyon további erodálása, széthordása. 
Abban az esetben is a kultúra számára kell a vagyont 
hasznosítani, ha az eredeti funkciójára már nincs 
szükség; tehát eladás esetén a szférán belül kell tartani 
és új beruházásra vagy más kulturális vagyon felújítá-
sára kell fordítani a befolyt összeget. Tehát: kulturális 
vagyont csak kulturális vagyonra szabad cserélni és 
tilos felélni!3

2.) Az állami tulajdonú műemlékek és gyűjte-
mények megőrzése, konzerválása, hasznosítása és 
tágabban a tárgyi és szellemi kulturális örökség őrzése, 
társadalmi hasznosítása (megismertetése), haszná-
latukkal az oktatás és a turizmus segítése, bővítése 
állami feladat. Továbbá a nem állami (pl. egyhá-
zi) tulajdonú tárgyi és szellemi kulturális örökség 
megőrzésének és hasznosításának ösztönzése is vi-
tathatatlanul az.

3 Ezzel megismétlem az 1990-es évek elején felvetett és 
bizony elúszott szempontokat. Lásd pl. az irodalomjegyzékben: 
Magyar Kulturális Kamara Államháztartási Szakértői 
Bizottsága [1993].

3.) A művelődés-gazdaságtan, kultúra-gazda-
ságtan egyik (immár klasszikus) alaptétele a költ-
ség-kór. (Első hazai leírását lásd Koncz, 1981; to-
vábbi elemzések: Daubner-Horváth-Petró, szerk., 
2002.) Baumol-Bowen amerikai közgazdászok az 1960-
as évek elején fi gyeltek fel a következőkre:
– Az előadóművészetek területén a reálköltségek ugrás-
szerűen emelkedtek, ugyanakkor a fi zetőképes kereslet 
lényegesen nem változott. Szerintük a kulturális szektor 
termelékenysége az átlagos termelékenységénél alacso-
nyabb, ugyanakkor a béreket itt is a nemzetgazdasági át-
lagos termelékenység határozza meg. A kulturális „out-
put” növekedési üteme tehát kisebb, mint a béreké, 
így az ütem csak növekvő ráfordításokkal tartható 
fenn. Ezért a kultúrára fordított összegek növeke-
dése nem feltétlenül mutatja az „output” növeke-
dését és önmagában semmiképpen sem jelenti a 
hatékonyság javulását. Ezt a tendenciát Baumol-Bo-
wen-hipotézisnek, majd tételnek nevezte a szakiro-
dalom. Vizsgálatukban a színház, az opera, a zene 
és a táncművészetek közös gazdasági dilemmájára 
kerestek választ. A jelentés később az elemzések 
sorozatát indította el. Érdekessége abban is rejlett, 
hogy először derült bizonyítottan fény arra, hogy az 
előadóművészetek terén valóban érvényesülnek speciális 
gazdasági összefüggések. Ez az „iparág” valóban meg-
követeli a gazdasági elemzést és a sajátos menedzse-
lést, s nem csupán a művészek panaszairól van szó.
– Nyilvánvalóvá vált, hogy a korszerű nézőtér és 
színpadtechnika kialakítása ténylegesen nagyipari 
jellegűvé vált, s ezzel párhuzamosan növekedtek a 
színészekkel, a statisztákkal, a technikai személy-
zettel és a kiszolgáló adminisztrációval kapcsolatos 
személyi költségek. A technikai fejlődés az alkotás 
koncepcióját és folyamatát is befolyásolta; maga az 
alkotás is egyre inkább technikaigényessé vált. A fi -
zetőképes kereslet viszont nem növekedhet a költ-
ségeknek megfelelő ütemben; egyrészt azért, mert 
a nem városi települések színházakkal való ellátat-
lansága és a színház iránti érdeklődés stagnálása 
miatt a színházat látogatók száma nagyobb ütem-
ben nem növelhető. Másrészt azért, mert a belépője-
gyek árát nem lehet olyan mértékben emelni, hogy 
fedezzék a költségeket, hiszen ebben az esetben a 
színházi közönség – elsősorban az alacsonyabb jö-
vedelműek – egy részét eleve elriasztanák a szín-
háztól és az előadóművészetek más formáitól.4

4 A nemzetközi szakirodalom felhasználásával, 1984-
ben elvégeztem a magyarországi színházak gazdasági-
statisztikai elemzését; részben bizonyítva a költség-kórt. 
Lásd: Koncz [1984/a]. Ezt hazánkban is számos színház-
gazdaságtani elemzés követte. Ezekről és az újabbakról 
lásd: www.szinigazdasag.hu
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– Mindez az imént említett örökség-őrzés és hasz-
nosítás, bizonyíthatóan a komoly műfajú alkotás-ter-
jesztés-befogadás és az egyházak működése terén 
érzékelhető. A költség-kór kezelése állami beavatkozást 
igényel, noha az állami és vállalkozói szektor (álla-
mi szorgalmazású, ösztönzésű PPP rendszerű) szi-
nergiája (1+1>2) is komoly lehetőség. A klasszikus 
őrzési, egyházi hitéleti és a komoly műfajú alko-
tások világán kívül sokkal nehezebb a költség-kór 
probléma feltárása, különösen a közművelődés te-
rületén. (A budapesti művelődési otthonok gazda-
sági elemzése is bizonyítja a költség-kór létezését; 
lásd: Margitai, 2010/a és b.)

4.) A klasszikus jóléti közgazdaságtan szerint a 
negatív externáliák kezelése állami beavatkozással 
lehetséges. E tanulmányban az imént említett költ-
ség-kór és az externáliák (a pozitívról a funkcióknál 
lesz szó) értelmezése jelenti a kulcsfogalmakat. Ezért 
is hívom fel a fi gyelmet Tóth J. János tanulmányá-
ra (Tóth, 2008), amely az elméleti alapvetésen túl a 
negatív externáliákat tárgyalja.

Szennyezés és virágoskert. Ám ezek között 
nem szól a negatív kulturális externáliákról, mint 
pl. az elbutító kereskedelmi média, amelynek jár-
ványa immár a közszolgálatira is átterjedt; vagy 
a piaci giccs mérhetetlen burjánzása. Ezek kultu-
rális elszegényedéshez vezetnek, tehát a társadalom 
szellemi, lelki, pszichikai leépülését generálják, s 
ezzel az ellenálló képességet és vállalkozókedvet 
rombolják. Mindez ok az állami beavatkozásra. 
A pozitív externáliák viszont már a célokhoz tar-
toznak…

Szennyezés és virágoskert
„A gazdaság, környezet és társadalom viszonyá-
val foglalkozva az ember óhatatlanul beleütközik 
a külső gazdasági hatás fogalmába. Externalitás-
ról beszélünk, ha a kérdéses gazdasági aktivitás 
olyan résztvevőt (harmadik személyt) is érint, 
aki nem vesz részt a piaci tranzakcióban… En-
nek tankönyvi példája a vízszennyező vegyi gyár, 
amely negatív módon befolyásolja az alvízi halá-
szatot (termelési jellegű negatív externália), vagy 
a szomszéd virágos kertje, amely szép kilátást biz-
tosít számomra is (fogyasztáshoz kapcsolódó po-
zitív externália).

A közgazdaságtan ezzel a másodlagos jelentő-
ségűnek tekintett technikai jellegű fogalommal ra-
gadja meg mindazokat a jelenségeket, amelyek so-
rán a gazdasági-piaci folyamatok „túlcsordulnak” 
a közgazdaságtan alapvető törvényein és modell-
jein. Multidiszciplináris nézőpontból azonban ép-
pen ezért érdekes ez a fogalom…

…elvileg lehetséges olyan gazdasági-piaci 
tranzakció, amely nyereséges, de az összes érintett 
szempontjából összességében káros. Hasonló logika 
alapján juthatunk el a veszteséges, de az összes érin-
tett szempontjából összességében hasznos tevékenység 
fogalmához…

Extern hatás esetében olyan személyek jóléte 
nő vagy csökken, akiknek az adott gazdasági ügy-
lethez nincs közük (sem nem termelők, sem nem 
vásárlók.

„A külső gazdasági hatások döntő vonása, hogy 
vannak olyan javak, amelyeket az emberek értékel-
nek ugyan, de nem piaci adásvétel tárgyai. Nincs 
piaca a korai hajnali hangos zenélésnek, az olcsó 
szivar füstjének vagy a szomszédnak, aki szépen 
gondozza a virágoskertjét.” [Idézi Varian munká-
ját] A fi lozófusok előtt azonban közismert, hogy az 
előre nem látott, nem szándékolt hatások és követ-
kezmények gyakran sokkal fontosabbak, mint az 
előre tervezett szándékos következmények. Ezzel 
kapcsolatban elég, ha csak a következő fogalmak-
ra utalok: láthatatlan kéz (Adam Smith), ész csele 
(Hegel), célellentétes cselekvés (J. P. Sartre). Ezek 
a fogalmak arra hívják fel a fi gyelmet, hogy min-
den cselekvésnek lehetnek olyan nem szándékolt 
eredményei és következményei, melyek az objek-
tív világ részévé válva, alapvetően módosítják az 
eredeti szándékokat.” [Tóth, 2008.]

A beavatkozás funkciói (céljai, szerepei):
1.) A leginkább szemléletes példára, az 1970-es 
években, Kuti Éva hívta fel a fi gyelmet; Jánossy 
Ferenc egyik sziporkázóan szellemes tételéről van 
szó. Hajótöréskor az egyik szigetre két matróz vető-
dött. Egy másik, ugyanolyan adottságú szigeten egy 
matróz és egy pap kötött ki. Az előző tönkrement, az 
utóbbi felvirágzott, mert a pap jól imádkozott a matróz 
munkájáért…

A költészeti, a fi lozófi ai, kultúraelméleti szoká-
sos, emelkedett érvek lényege:

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de szük-
séges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a 
világ gyémánttengelye.” (Nagy László). Mert nem 
arról van szó, hogy lehet nyelv és művészet, kom-
munikáció és viselkedés-kultúra nélkül élni, de mi-
nek…; hanem az állítás az, hogy nem lehet ezek nél-
kül élni, mert elsodornak, felszívnak, sőt elpusztítanak 
más kultúrák.

Az ilyen érvelések halmazába sorolható az, 
hogy a szekularizáció ellenhatásaként egyre in-
kább terjedő spiritualizmus is igényeket fogalmaz 
meg. És pedig a nem mérhető, lelki és szellemi 
jól-léti szolgáltatások négy szektoros (költségveté-
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si, profi t, nonprofi t, háztartás), ezen belül állami 
fi nanszírozása érdekében.

2.) Az 1970-es évektől világszerte elkezdődött 
művelődés- avagy kultúra-gazdaságtani elemzé-
sek próbálták összegyűjteni és kimutatni a kultúra 
gazdasági effektusait, mint pl. az alábbiak:
– A gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos álláspontok-
ra való hatás. Ahhoz, hogy az ember megtanulja az 
értelmes életet, az „élet művészetét”, megtalálja a 
célszerű értékítéletet, a tudatos választást, abban a 
művelődés jelentős segítségére lehet. A kultúrának 
a gazdaságra gyakorolt eme funkcióját értékelő-sza-
bályozó effektusnak nevezték.
– A kultúra általános hatása a gazdaságra. A műve-
lődés jelentős mértékben hozzájárulhat az egyén 
egyensúlyához, ezáltal a társadalom tagjainak gaz-
dasági tevékenységében az intenzitás és a termelékeny-
ség növelésének feltételévé válik. Ezt a kultúrának a gaz-
daságra gyakorolt stabilizáló effektusaként értelmezték.
– A művelődés kedvezőbb szellemi és lélektani 
légkört teremt a tudomány új eredményeinek foga-
dásához, alkalmazásához. Ez a kultúrának a gaz-
daságra gyakorolt stimulációs effektusa.5

Az elemzők a kultúra szabályozó, stabilizá-
ló és stimuláló hatása mellett azt is feltételezték, 
hogy a művelődés motiváló gazdasági effektus, kü-
lönösen az intézményrendszerével szorosabb 
kapcsolatban álló gazdasági tevékenységekre. 
Ilyen például a kulturális eszközök (és elsősor-
ban a tömegkommunikációs eszközök) gyártása, 
forgalmazása; az idegenforgalom; a kulturális 
javak külkereskedelme. A van-ból a kell-re kö-
vetkeztettek, s azt javasolták, hogy a céltudatos 
művelődéspolitika törekedjen arra, hogy a fogyasztók 
igényskáláján a kulturális fogyasztásra kedvezőbb át-
csoportosításokat érjen el. A kulturális szférához kap-
csolódó gazdaságpolitikai igény tehát azt szorgalmaz-
ta, hogy az adott társadalmi modellben nőjön a kultúra 
jelentősége és funkciója.

Többen hangsúlyozták, hogy a kulturális rá-
fordítások hatékonyságát úgy mérhetjük, hogy a 
célok összességét a ráfordításokhoz viszonyítjuk. 
A kulturális fejlődés gazdasági feltételeivel foglal-
kozó kutatások során a jövedelem-képződés és az 
elosztási viszonyok elemzésére fi gyeltek. A kultu-
rális fogyasztás törvényszerűségeinek megismeré-

5 Ezek a megállapítások az 1960-as évek végének és az 
1970-es éveknek a termékei; lásd: Koncz [1981] kötetben 
pl. Novotny munkáit. Akkor a főirányú közgazdászok 
vagy nem fi gyeltek erre, vagy lenézték ezeket a 
meggondolásokat. Ma erről szólnak Scitovsky és Sen 
művei; az ennek hiányában keletkező veszélyekre hívja 
fel a fi gyelmet Huntington.

séhez a szabadidő és a fogyasztói igényskála vizs-
gálatára koncentráltak.

A hagyományos gazdasági szemlélet (ráfordí-
tások és ugyanolyan mértékegységben mérhető 
eredmények összevetése) itt nem elegendő. A szín-
ház jó reprezentatív modell. Egyrészt produktuma 
nem ölt olyan anyagi formát, mint például a könyv 
vagy a fi lm, így tipikusan az anyagi javakban nem 
megtestesülő szolgáltatásokat reprezentálja. Más-
részt a színházi szolgáltatás térítésköteles; így mód 
van a ráfordítások és bevételek összevetésére, va-
lamint a ráfordítások és a hatókör közötti össze-
függések felderítésére. Harmadrészt a színház gaz-
dálkodó egység, így összevetésre ad alkalmat az 
anyagi javakat előállító szervezetekkel. És végül az 
új kultúraközvetítők és más tényezők hatására ér-
zékelhető a látogatottság csökkenése, így a fi nan-
szírozás problémái különösen erősen jelentkeznek.

3.) A közjavak teóriájában gondolkodók szerint a 
közjó érdekében akar és kell, hogy akarjon tenni az 
állam a kultúrában is. Először is megmaradni. Ehhez 
pedig a jogrenden, oktatáson és a közszolgálati mé-
dián (valamint a nem közszolgálati sajtó és tömeg-
kommunikáció orientálásán) keresztül értékelően 
kommunikálni kell. A felfogás, megértés, interio-
rizálás kulturális kérdés, tehát az ilyen értelmű 
megmaradásban is döntő a művészeti, kulturális, 
közművelődési intézmények és a civil szervezetek 
szerepe. („Az önszerveződő civil világ tartja hátán 
a mindenkori államot…”)

Hasonlóan közjószág és közcél az örökség haté-
kony őrzése és működtetése, tehát: ha már van, akkor 
szolgáljon. Itt kell igazán fi gyelni a szétfolyó fagy-
lalt veszélyére (lásd: Koncz, 1989) és kalkulálni a 
komponens hatással: egy tíz komponenses gyógy-
szer nincs, ha csak kilenc komponens van jelen!

4.) Ugyancsak funkció, cél a költség-kór ellensú-
lyozása, tehát a létezésén túl a kiterjedés és a terje-
dési sebesség bemérése. Azt tapasztaljuk, hogy a 
kór elburjánzása esetén a leggyakoribb reakció az 
állami tevékenység csökkentése, az intézmény be-
zárása és eladása. (Kivonul az állam…) Csakhogy: 
a résen nem a lakossági vagy vállalkozási szféra 
nyomul be, hanem a kulturális elszegényedés és 
ezzel együtt a belső és külső korlidércnek, az ön- és 
közpusztításnak való kiszolgáltatottság. Ez a belső 
etnikai problémákat is felerősíti és egyre inkább a 
külső hatalmi beszivárgás számára nyit teret!

5.) Míg az előzőek kényszerből fakadó, az 
okokból következő funkciók, a pozitív externáliák 
az ideológiailag megalapozott, tudatos szándé-
kú, határozott állami cselekvés céljai. A legtágabb 
halmazból indulva, valamely határozott koncep-
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ció, jövőkép, stratégia, terv, projekt és program 
érdekében, a központi állam és/vagy az önkor-
mányzat megfi nanszíroz valamit vagy hozzájárul 
a fi nanszírozáshoz. Egyre többen hangsúlyozzák 
azt, hogy a közművelődés leköti a magával mit kezde-
ni nem tudó, inaktív tömegeket, tehát „mérhetetlen” a 
prevenciós jelentősége és haszna. Érzékelhető és egy-
re lényegesebb lehet a közművelődés szerepe a ci-
gányság kultúrájának, életmódjának elfogadása és 
a kultúrák (viselkedésmódok, magatartások) har-
monizálása terén. Tehát vessük el a cigányság asz-
szimilálásának, sőt integrálásának koncepcióját és 
a kultúrák harmonizálására törekedjünk. Ebből a fenti 
halmazokon át eljuthatunk a közös munka (útszél 
tisztítás), a közös falunap (együtt ebédelés…), a kö-
zös istentisztelet (együtt úrvacsorázás…) államilag 
(is) támogatott programjához…

A munkanélküli tömegek (elsősorban az ebben 
nevelkedett fi atalok) veszélyesek, különösen, ha a 
pillanatnyi többségtől eltérő kultúrájúak. Kulturá-
lis kínálattal lehet és kell lekötni őket és kulturá-
lis eszközökkel lehet és kell orientálni a lehetséges 
munkavállalást. Egyrészt tehát arról van szó, hogy 
a segélyezéshez kell a cirkuszi játék is. Másrészt viszont 
az új magatartási- és játékszabályok megteremtése 
és megértetése a cél. Ha a segélyhez nincs cirkusz, 
jön az alkohol, a drog, az erőfi togtató rombolás és a 
gyilkolás. A beavatkozás személytelen eszköze a média, 
a személyes eszköze viszont a közművelődés intézmény 
és tevékenység rendszere.

Itt említem az állami/önkormányzati agitációt, 
propagandát és önfelmutatást, reprezentációt is, 
amely nem csak szükséges rossz, de pozitív exter-
nália is lehet.

6.) A tömegtársadalom rétegeinek lehetséges jövő-
orientált nevelése (pl. egészségügyi felvilágosítás, 
szemetelés fékezése, nemzeti identitás őrzése, kul-
turált magatartás, tolerancia), kritikus helyzetekben 
való irányítása (katasztrófa, járvány) és a prognosz-
tizált változásokra való felkészítése (klímaváltozás, 
migráció, EU csatlakozás és integráció) a médián 
kívül döntően közművelődési feladat és lehetőség. 
Nem csak a jóléti és az e felé tartó gazdaságok-
ban, de a szegény országokban (pl. Brazília, India, 
Kuba) is kialakult az élmény-gazdaság. A vásárok, 
fesztiválok, népünnepélyek, parádék, sportrendez-
vények, egyházi ünnepségek, mega-rendezvények 
hatalmas tömegeket és pénzeket megmozgató 
iparágai állami erőket is lekötnek: közbiztonság, 
köztisztaság, közegészségügy… Továbbá: közvet-
len, közvetett és rejtett módon rászorítják az álla-
mot a részvételre – a vezetők személyes megjelené-
sétől (tehát: állami pénzbe kerülő idő és utazás…) 

a csurran-cseppen állami és alapítványi támogatá-
sokig, illetve a máshol elszámolt költségekig. Az 
élmény-gazdaság, mint a pozitív externália lehetősége 
mérlegelendő és kihasználandó az állam szempontjából.

7.) A közművelődés állami fi nanszírozása mel-
letti nevelési, kulturális érv az oktatást megelőző, 
erősítő és kiegészítő, tovagyűrűző hatás. Milyen 
hangszeren játszik? Ezt legátfogóbban a pszicho-
lógiai közgazdaságtan megalkotója, Scitovsky Tibor 
fogalmazta meg, a stimulációs effektus bemutatásával. 
„Az unalom gyógyszere a műveltség… A nagy kér-
dés az, hogyan lehet az embereket arra ösztönözni, 
hogy a jótékony hatású tevékenységeket előnyben 
részesítsék a kártékonyakkal szemben, méghozzá 
önszántukból válasszanak így – hogyan lehet rábírni 
a lakosságnak azt az egyre nagyobb részét, amely-
nek több az ideje és energiája, mint amennyit fel tud 
használni, hogy ezt a fölösleges időt és energiát a 
zenének, a festészetnek, a színjátszásnak, a sportok-
nak vagy más pozitív foglalatosságoknak szentelje, 
s ne a kábítószereknek, az utcai hangoskodásnak, a 
gorombaságnak, az erőszaknak.” [Scitovsky, 1990., 
235. old.] Scitovsky Tibor szerint tehát az örömtelen 
gazdaság, az anyagilag fejlett társadalmak unalma ellen 
és helyett a kultúra gyakorlása (alkotása és befogadása) 
segíthet. Ez Fukuyama és Sen következtetése is: a ha-
talmas, ázsiai munkanélküli tömegek anyagilag 
fejletlen világa esetében. Mindezzel irányultságában 
egyezik az új megközelítések, tehát az etikai-, a hu-
mán-, a pszichológiai-, a spirituális – stb. gazdaság-
tanok megoldási javaslata is. (Lásd László, 2005.)

Milyen hangszeren játszik?
„…fi atalok voltunk, egy barátom közgazdász 
akart lenni. Felkereste az akkor már nyolcvan felé 
járó híres közgazdászt, Heller Farkast, a határha-
szon-elmélet megalkotóját. „– Professzor úr, én 
közgazdász szeretnék lenni, milyen úton induljak 
el? – Milyen hangszeren játszik? – Sajnos semmi-
lyenen… – Akkor menjen el és két év alatt tanuljon 
meg tűrhetően zongorázni. Amikor ez megvan, ak-
kor jöjjön vissza, és akkor megadom a további út-
mutatásokat.” Vagyis még a látszólag olyan szikár 
tudomány, mint a közgazdaságtan is, elsősorban a 
valamiféle „ritmikai-melodikai” törvényszerűsé-
gekről, mondhatnám, „esztétikai” szükségszerűsé-
gekről, az emberi természetben működő törvények 
mindig újra helyreállítandó összhangjáról szól. 
Mert az látszik, hogy a zseniális, ám pusztán racio-
nális közgazdasági elméletek öt-tíz-harminc évig 
működnek, aztán hirtelen összeomlanak. De hát 
mindezt jól tudta már Kung Fu ce is: a kínai biroda-
lomnak nagy államférfi akra van szüksége, mond-
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ta, ehhez pedig jó iskolák kellenek, ahol elsősorban 
táncot, éneket, zenét tanítanak! Így képezték aztán 
a mandarinokat, akik kétezer évig tényleg elég jól 
elvezették a kínai birodalmat, mert a tánc, az ének 
és a zene – így tanították a régiek – a kozmosz har-
móniáit (Püthagorasz: a Szférák zenéje) jeleníti 
meg az emberi testben és lélekben. [Vekerdy Ta-
más: A kiszikkasztott értelem esélyei. In: Bán Lász-
ló: Száz év múlva a Titanic-állandó. 21 beszélgetés 
a jövőről. Budapest, Saxum Kiadó, 2009, 93-94.old.]

Függelék
a Koncz, 2010/b. tartalomjegyzéke:
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1. Fogalmak értelmezése
1.1. Elméleti megközelítések
1.2. Jogszabályi defi níciók és hatásvizsgálatok
2. Rendszerváltó közművelődés
2.1. „ A beszédcselekvés színterei” (1945-1989)
2.2. Finanszírozási jellemzők (1945-1989)
2.3. Mi lett volna, ha… Örökség és változások 
(1989-1993)
2.4. Sirám-irodalom, tanulmányok és a mérés prob-
lémája
3. A közművelődés jellemzői és fi nanszírozása
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I. Megalakulás és az első periódus
A szakfelügyelet helye, szerepe a közművelődés-
ben, elvi kérdések – szakterületi kötődés. Az 1999-
es változások értelme.

A közművelődési szakfelügyelet helye, szerepe 
a szakterület fejlődésében kivételes jelentőségű. 
Ennek a jelentőségnek a magyarázata a szakfel-
ügyelet komplexitásában van. Abban a gazdag 
viszonyrendszerben, amelyben e tevékenység kö-
tődik a közművelődés szakágaihoz, intézményei-
hez, társadalmi szervezeteihez, a felhasználókhoz 
és a fenntartókhoz, valamint a kulturális élet egé-
szének részeként a társadalmi megújuláshoz és nö-
vekedéshez.

A szakfelügyelet 1999-es indulásának, ponto-
sabban az országos hatáskörű működési rendben 
történő megalapításának értelme ennek a szakma-
politikai hivatásnak a vállalásában, és szakszerű 
működtetésében volt és van. Előadásunkban ezek-
nek a szakmapolitikai eredményeknek a bemu-
tatására összpontosítunk, részben felhasználva a 
szakfelügyelettel kapcsolatban készült korábbi, 
összegző anyagokat. Mindenekelőtt olyan általá-
nosítható tapasztalatokat modellálva – a tárgyhoz 
méltó felülemelkedettségre törekedve –, amelyek 
mentesek a személyes érdek vezérelte fölösleges 
indulatoktól és minden, esetleg félrevezető pre-
koncepciótól egyaránt.

Először is fel kell tenni a kérdést, mit is jelent ér-
telmezésünkben az a szóösszetétel, hogy szakma-
politika. A politika mai jelentésében már egy sajátos 
tevékenységi körre utal, amelynek célja egy ország 
(közösség) általános értelemben vett racionális 
működésének biztosítása, az erőforrásoknak az 
érdekegyeztetés nyilvánosságán alapuló elosztása, 
illetve az ehhez szükséges hatalom legitim módon 
való megszerzése és megtartása. A politikát tehát 
bizonyos közcélokat megvalósító cselekvési algo-
ritmusok rendezett működéseként értelmezhetjük. 
A kulturális vagy művelődéspolitika olyan szakpoli-

tika, amely a társadalom működésével foglalkozik, 
azt kívánja befolyásolni a művelődési élet terüle-
tén, a művelődéshez való alkotmányos jog állam-
polgárok számára történő biztosítása érdekében. 
Meghatározza a célokat, s ezekhez hozzárendeli az 
eszközöket. A szakpolitika – ebben a megközelítés-
ben – program az irányítás kezében, a szakterület 
javára. Egyben történelmileg kialakult intézmény-
rendszer is, amely kielégít bizonyos, a piaci viszo-
nyok között nem megfelelően vagy egyáltalán nem 
biztosítható szükségleteket. A közművelődés irá-
nyításának jelentős állomása volt az 1997. évi CXL. 
törvény, amely végső soron meg tudta állítani az 
1990-től gyakorlatilag folyamatos szakterületi le-
épülést. Törvényerejénél fogva nélkülözhetetlen 
szabályozást léptetett életbe a közművelődés, a 
művelődő polgárok és közösségeik érdekében.

A törvény minden érdeme és sikere mellett köz-
ismert, hogy nem sikerült irányváltást elérni a köz-
művelődés önkormányzati kiszolgáltatottságának 
tendenciáját illetően. Ezt nem is lehet elvárni egy 
szakterületi viszonyokat szabályozó joganyagtól, 
különösen nem a törvény keletkezésének időpont-
jára vonatkozó politikai viszonyok ismeretében.

A leggyengébb pontja a szabályozásnak az ön-
kormányzatok kizárólagos, kötelező szakmai kont-
roll nélküli fenntartói jogosítványa a közművelődé-
si életben, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a helyi 
feladatokat ellátó kulturális intézmények működési 
körülményeinek a biztosításában egyaránt.

A közművelődés országos szakfelügyeletének első 
szakmapolitikai jelentősége és eredménye ebből követke-
zően az, hogy működési módjával, az elkészült jelentések 
sokaságán keresztül sikerült befolyásolni az önkormány-
zatokat, mindenekelőtt közművelődési feladatellátásuk 
hogyanját illetően. Ezzel kiemelkedően fontos eszköze 
lett a közművelődés irányításának, másképpen mondva 
a művelődéspolitikai programnak.

Az elmúlt tíz évben egyedül a szakfelügyelet 
volt képes némileg enyhíteni az önkormányzatok 
túlhatalmát, mégpedig nem konfrontatív vagy el-
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lenséges hozzáállással, de a központi kormányzat 
és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatban 
szövetséget feltételező, érdekazonosságot erősítő 
mentalitással. Ennek tudható be, hogy a közmű-
velődés országos szakfelügyeletére fordított pénz 
egyben az önkormányzatokat is segítő támogatás, 
hiszen azok úgy kapnak átfogó, szakmailag igazolt 
helyzetjelentést egyik kötelező feladatuk ellátásá-
nak állapotáról, hogy ennek költségeit a központi 
költségvetés fi nanszírozza.

A szakfelügyelet indulásakor a merőben újsze-
rű tevékenység legitimációját a jól megkonstruált 
jogszabályi háttér biztosította. A közművelődési 
feladatellátás országos szakfelügyelete a követke-
ző jogszabályok alapján kezdte meg működését:
– A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 88.§ i) pontja;
– A nemzeti kulturális örökség miniszterének fel-
adat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Kor-
mányrendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja és 7.§ j) 
pontja;
– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 97.§ a), b), d), e) pontjai;
– A közművelődési feladatellátás országos szakfel-
ügyeletéről szóló 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet;
– A kulturális szakértők működésének engedé-
lyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről 
szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet 1. sz. mel-
léklet 9. pontja.

A közművelődési feladatellátás országos szak-
felügyeletének kialakításáról és működtetéséről az 
1997. évi CXL. törvény rendelkezik. A törvény 88. § 
i) pontja szerint a miniszter közművelődési ágaza-
ti irányító hatásköre kiterjed arra is, hogy szakfel-
ügyelet keretében ellenőrizze a törvény előírásainak, 
a közművelődési intézmények tevékenységére vo-
natkozó egyéb jogszabályoknak, szakmai követel-
ményeknek a betartását és a központi támogatások 
felhasználását.

A közművelődés országos szakfelügyeletét el-
indító jogszabályi környezet, tudatos építkező 
munka eredményeként átgondolt, koherens alapot 
biztosított a szakfelügyeleti munkához. A közműve-
lődési feladatellátás országos szakfelügyelete működését 
az 1999-es megalakuláskor az 5/1999. (III. 26.) NKÖM 
rendelet szabályozta.

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési 
feladatellátókra, a közművelődési közösségi szín-
terek és a közművelődési intézmények szakfel-
ügyeletére.

A szakfelügyeleti rendszer működésének céljai és 
feladatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

1./ A közművelődési tevékenységek ágazati 
irányításának megvalósítása;

2./ A közművelődési feladatellátók, intéz-
ményt, közművelődési közösségi színteret fenn-
tartók, működtetők, illetve az intézményekben, 
színterekben közművelődési feladatokat ellátók 
közvetlen szakmai segítése;

3./ A központi irányítás, szakigazgatás fejlesz-
tést célzó döntéseinek előkészítéséhez szükséges 
információk, tapasztalatok gyűjtése, felhasználása;

4./ A közművelődési szakértők felkészültségé-
nek, tudásának, innovatív képességének minél szé-
lesebb körben történő hasznosítása.

A szakfelügyelet feladatai:
– ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, a kö-
zösségi színterek, közművelődési intézmények 
működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük 
módját, a szakmai követelmények betartását és a 
központi támogatások rendeltetésszerű felhaszná-
lását;
– értékeli a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján a helyi ön-
kormányzati közművelődési rendeletben rögzített 
kötelező feladatok megvalósulását;
– értékeli a feladatellátók és az intézmények közöt-
ti együttműködést, és javaslatot tesz az együttmű-
ködés fejlesztésére;
– vizsgálja a feladatellátáshoz, a közösségi színte-
rek és a közművelődési intézmények működésé-
hez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénz-
ügyi feltételeket;
– ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, fog-
lalkoztatási előírások, valamint a közművelődési 
továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés 
követelményeinek teljesítését;
– feltárja a végzett munkában tapasztalt eredmé-
nyeket és a fogyatékosságokat, azokról jelentést 
tesz az ágazati minisztérium Közművelődési Fő-
osztályának.

Mindenesetre szükséges rögzíteni azt az 
ugyancsak mélyreható következményekkel járó 
tényt, hogy az ekkor meghatározott célok és 
felada tok mindegyike vállalható, sőt, akár tovább 
árnyalható napjainkban is. A jogszabályi biztonság 
és az ebből következő kiegyensúlyozott és kiszámítható 
gyakorlat ugyancsak messzemenő szakmapolitikai je-
lentőséggel bír.

További jelentős lépésnek értékelhetjük, hogy 
ehhez a nagy horderejű programhoz sikerült meg-
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teremteni a működés intézményi struktúráit, gya-
korlatát. Ez a két tényező, a jogbiztonság és a működési 
feltételek biztosítása tette lehetővé, hogy a közművelődés 
országos szakfelügyelete túlélje a kezdetekre jellemző ne-
hézségeket, stabilizálódjon, és középtávon hozzájáruljon 
a közművelődésnek az Európai Unióban is elfogadott és 
igényelt stratégiai integrációjához.

A közművelődési feladatellátás országos szak-
felügyeletét az akkori NKÖM Közművelődési Fő-
osztálya vezető szakfelügyelő foglalkoztatásával 
szervezte és irányította, aki személyében az egész 
rendszer kidolgozásában és megindításában kulcs-
szerepet vállalt. A főosztályon ekkor készített „Jog-
szabályi útmutató” volt az első olyan segédanyag, 
amely elősegítette, hogy a szakfelügyeleti jelenté-
sek viszonylag egységes szerkezetben íródjanak.

A Közművelődési Főosztály vezetőjének irányí-
tásával a vezető szakfelügyelő éves program alap-
ján megbízást adott a szakfelügyeletet ellátó szak-
értőknek, előkészítette, szervezte és irányította 
munkájukat. Gondoskodott arról, hogy a feladat-
ellátó, fenntartó, működtető megfelelő tájékozta-
tást kapjon a munka megkezdéséről, végzéséről és 
eredményéről. A szakfelügyelet működtetésének 
költségeit kezdetben a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma előirányzatként biztosította.

A szakfelügyelet működésével kapcsolatos 
pénzügyi lebonyolítási feladatokat a Magyar Mű-
velődési Intézet látta el, a vezető szakfelügyelővel 
együttműködve.

A szakfelügyelet működési rendjét részletesen 
„A közművelődési feladatellátás országos szak-
felügyeletének működési szabályzata” határozta 
meg, és ennek módosított formái az iránymuta-
tóak mind a mai napig. A szakfelügyeleti munkát 
a kulturális szakértők működésének engedélyezé-
séről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről szóló 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet 1. sz. mellékle-
tének 9. pontjában szereplő közművelődési szakte-
rületen szakértői tevékenységet folytatók köréből, 
esetenkénti megbízással foglalkoztatott szakértők 
végezték és végzik.

A fi nanszírozás lényeges változása volt, hogy 
2001-től a szakfelügyelet működtetésére fordítha-
tó előirányzat fenntartói támogatásként beépült 
az MMI költségvetésébe, elkülönített céltámoga-
tásként. Ez a tény annyiban befolyásolta a szak-
felügyelet működését, hogy mivel költségvetési 
szerv éves költségvetéséből kerül fi nanszírozásra a 
feladat, az áthúzódó programok miatt folyamatos 
éves pénzmaradványra lehetett számítani és an-
nak következő évi felhasználhatósága érdekében 
még a tárgyévben kötelezettségeket kellett vállalni 

(szerződések, megbízások kiadása). Ez a helyzet a 
támogatás garantálását és a rugalmas tervezhető-
séget egyaránt biztosította.

A közművelődési feladatellátás országos szakfel-
ügyeletének megvalósult vizsgálati programjairól és a 
szakfelügyelet működésével kapcsolatos egyéb elvégzett 
feladatokról éves rendszerességgel beszámolók készültek.

Az elmúlt tíz év távlatából ezeknek a beszá-
molóknak a jelentősége a történések hiteles és 
– a közművelődési hagyományokhoz viszonyít-
va – szokatlanul pontos rögzítésében, valamint a 
továbblépési irányok meghatározásában kimu-
tatható. Kiderül ezekből a beszámolókból, hogy 
a szakfelügyelet kezdetektől fogva képes volt a 
település teljes szolgáltatási vertikumára fi gyelni. 
Így kerültek a jelentésekbe a településfejlesztési 
koncepciók, és más fejlesztési dokumentumok, 
továbbá a helyi jogalkotás minden olyan produk-
tuma, amelynek elkészítésére törvény kötelezi az 
önkormányzatokat.

Jelentős szemléleti változást és látókör-bővülést 
jelentett a szakértői munkában az önkormányza-
tok közművelődési igazgatásának a vizsgálata.

A közművelődési szakfelügyelők országos munkaér-
tekezletének kezdete 2000 októberére nyúlik vissza. 
Balatonszemesen ekkor került megrendezésre pén-
teki és szombati napokon – mintegy 100 fő részvé-
telével, részben önköltségesen – a szakfelügyelők 
országos konferenciája, amely ezt követően hagyo-
mánnyá vált. Ezek a konferenciák, és az esemé-
nyeket előkészítő szakmai konzultációk alapozták 
meg azt a műhelymunkát, amely nélkülözhetet-
len a folyamatok pontos vezérléséhez, a felmerülő 
problémák elmélyült szakszerűséggel történő ke-
zeléséhez. A munkaértekezlet összehívását a szak-
felügyelői munka minőségének folyamatos javítási 
szándéka tette indokolttá, tekintettel az új szakér-
tők nagy számára, illetve a szakfelügyeleti jelenté-
sek változó színvonalára. De napirenden szerepelt 
ezeken túl a vizsgálati szempontok megújítása és a 
következő programokra történő felkészítés is.

A munkaértekezleten megvitatásra kerültek az 
előzetesen elkészített és mára már művelődéstör-
téneti adaléknak számító módszertani kiadványok 
és segédletek, mint a Módszertani levél a Közműve-
lődési Szakfelügyelethez (módosított és bővített vál-
tozat); a Kérdőív a közművelődési szakfelügyeleti vizs-
gálathoz, az Adatlap az intézmény épületéről, illetve 
A jelentés külalakja és egyéb munkaanyagok.

A kiadott és megvitatott segédanyagok összeál-
lításának és közrebocsátásának az volt a célja, hogy 
elősegítse a jelentések mindenre kiterjedő, szaksze-
rűbb elkészítését, a szakfelügyelő kényszerű önel-
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lenőrzését, a szerkezeti és formai egységességet, 
illetve bizonyos fontos információk egyszerűbb 
kigyűjthetőségét.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek a lé-
pések voltak azok a nélkülözhetetlen elemek, ame-
lyekből kiépültek azok a tartós, mégis kellően rugalmas 
struktúrák, amelyek a későbbi változásokhoz a megfelelő 
feltételeket biztosították. Másképpen fogalmazva, 
ezek az alkalmak szocializálták úgy a szakfelügye-
letben résztvevő szakembereket, hogy ebben a 
munkában sikerült felváltani az egyedi törekvések 
jó szándékú, leginkább mégiscsak házilagos kor-
látozottságát a közösen kialakított szabályok által 
vezérelt üzemiesség univerzalitásával.

Ezt tartom a szakfelügyelet első periódusa igazi 
áttörésének, a közművelődés értelmiségi fejlődés-
történetében is kitüntetett változásnak, amelyet 
szerencsésen egészített ki több olyan, mindenek-
előtt az európai uniós csatlakozásból következő 
kihívás, amelyeknek előjelei az itt leírt időszakban 
már érzékelhetőek voltak, s amelyekhez a szüksé-
ges és nélkülözhetetlen érzékenység a résztvevők-
ben pontosan a szakfelügyeleti műhelymunkában 
alakult ki.

II. Integráció az eukomform szakmaiságba – a második 
periódus

Mit is jelent az eukomformitás? – A „két kultú-
ra” egy szereplőben. Az integrációs állomások – 
mérföldkövek. A fejlesztések pro- és kontrája.

Az Európai Unió a csatlakozási időszakban meg-
fogalmazott elvárásaiban a kívánatos felzárkózást 
elősegítendő nyilvánvalóvá tette, hogy a pragmati-
kus fejlesztéseket és ezen belül a közművelődési gya-
korlat bizonyos területeit támogatja. Ez a tartalom 
(értékvilág) és az ehhez társuló (ezt közvetítő) 
szervezeti rend hozta, illetőleg hozza létre az eu-
rokomform szakmaiság egyre jobban formalizált 
menedzsmentjét és önálló hivatásrenddé fejlődő me-
nedzsereit. Ez a szakszerűség célmeghatározásában 
pragmatikus, tevékenységében szervező-racioná-
lis, kapcsolataiban nyitott, az értékelés gyakorlatá-
ban egzakt.

A hivatalos európai uniós értékvilág egy új tí-
pusú kultúrát reprezentált, amit legjobban a hu-
szadik század végén az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban és Nyugat-Európában megerősödő 
területfejlesztési és projekt-ciklus menedzsment szim-
bolizált szaknyelvével, módszertanával, szakmai 
elkülönüléseivel. Ezt a formációt neveztük a mene-
dzser kultúrának, a legáltalánosabban elterjedt ter-
vezési módszerét kifejező mozaikszavának jelzé-

sével (PCM). A menedzser kultúra vezéreszméje a 
fejlesztés, lelke a haszon. Az eurokomform szakmaiság 
tehát tervezésmódszertan, mentalitás, leginkább egy-
fajta stílus. Ez a gyakorlat racionalitást feltételez a 
munkában, a fázisok szerves egymásra épülését, 
ok- és rendszerszerűséget, hálózatosodást, magas 
szintű együttműködést és nem utolsósorban elmé-
lyült szakszerűséget.

Ami a 2002–2007-es időszakban jószerével még 
elméleti kihívás volt, mindaz napjainkra már gaz-
dagon rétegzett szakmai tapasztalat és leginkább 
sikeres alkalmazkodás. Szakmai azonosságtuda-
tunk fokozatos átrendeződésében, megerősödésé-
ben a kezdeti időszak szinte háziipari módszerek-
kel készült módszertani segédanyagai éppen olyan 
jelentőséggel bírnak, mint a legutóbbi évek átfogó, 
a minőségfejlesztési üzemiesség fogalmi és szemlé-
leti bázisán megújuló jelentések és hatáselemzések, 
vagy éppen a projekt ciklus menedzsment forma-
tanát eredményesen alkalmazó sikeres pályáza-
taink.

A közművelődés országos szakfelügyeletének máso-
dik szakmapolitikai jelentősége és eredménye, hogy vál-
tozatos munkaformáinak következetes alkalmazásával és 
bővítésével megtanított bennünket európaiul, pontosab-
ban felkészített bennünket az európaiul tudásra.

Néhány fontos integrációs mérföldkő bemutatá-
sával szeretném alátámasztani ezt az állításomat, 
nevezetesen azt, hogy a szakfelügyelet intézménye 
és teljes emberi erőforrása a 2002 és 2007 közötti 
periódusban a szakmai fejlesztések motorja és bá-
zisa is volt egyben.

Először kell szólni a közművelődés országos 
szakfelügyeletének szervezeti átalakulásáról, a re-
gionális pólusok kialakításáról.

1. Magyarországon a huszonegyedik század 
első évtizedében, különösen 2004–2006, az I. NFT 
éveiben maximálisan euro-centrikus elvárás volt a 
régiók megerősítése. A művelődéspolitika a „Köz-
kincs-programmal”, a közkincs-bizottságokkal, a 
szakfelügyelet regionális átszervezésével, a kistér-
ségek közművelődési funkcióinak támogatásával 
a területfejlesztés, szűkebben a kulturális vidék-
fejlesztés élvonalába lendítette a közművelődést, a 
kulturális szakterület számára is példamutató mó-
don. Ennek hatása messze túlmutat a szakfelügye-
leten, és olyan programoknak lett az alapja, ame-
lyek a Közművelődési Stratégiában összegződtek, 
és 2010-ig mintegy 79 milliárd forintnyi tartalom- 
és infrastrukturális fejlesztéseket eredményeztek 
művelődési házainkban, közösségeinkben és a ve-
lük együttműködő iskolákban, civil szervezetek-
ben, önkormányzatokban.
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2. Végre rendelkeztünk egy olyan közvetlen esz-
közzel a szakmai folyamatok részleges befolyásolá-
sához – a regionális irodák mellett –, amely nem volt 
és máig sincs kitéve a települési vagy megyei önkor-
mányzatok fenntartói akaratának, szükségszerűen 
elvonásra beállított tervezési kényszerének.

3. A megyék közreműködő szerepének erősí-
tésével párhuzamosan tudnunk kell azt is, hogy 
a rendelkezésre álló humán erőforrás, amely va-
lóban alkalmas az önkormányzatok előtt is vál-
lalható szakfelügyeleti munkára, egyáltalán nem 
megyei lefedettség szerint van jelen az országban. 
Még a régiós arányok sem tükrözik ezt hűen, min-
denesetre a jelentésekkel kapcsolatos ügyintézés 
rendje és a kapcsolattartás hatékonysága a regio-
nális felállásban optimális.

Ezeknek az állapotoknak a körültekintő számí-
tásba vétele jellemezte a 2005-ben lezajló szakfel-
ügyeleti átszervezést, létrehozva az új struktúrát és 
előkészítve a jogszabályi környezet részleges vál-
tozását.

2005-ben a közművelődési feladatellátás orszá-
gos szakfelügyeletében jelentős változás történt. 
Az átalakítás folyamatát öt alapelv határozta meg:
– az európai normákkal kompatibilis monitoring 
rendszer követelményeinek teljesítése;
– a kulturális ágazatban is létrejövő regionális szer-
vezetek számára a szükséges kompetencia biztosí-
tása;
– az államigazgatási eljárás során a szakszerűség 
kontrolljának érvényesülése;
– a szakértői kör ismereteinek a célok eléréséhez 
szükséges bővítése;
– az átalakulás alatt a működőképesség megőrzése.

A közművelődés országos szakfelügyelete szerve-
zeti és működési rendszerének átalakítása a fentiek 
fi gyelembe vételével szolgálni tudta az igazgatási, 
szakmai és módszertani szintek egymásra épülé-
sét, képes volt biztosítani a közművelődési szakfel-
ügyelet szükséges átalakítását, eredményességét, 
célszerű működését.

A fenti célok és feladatok elvégzéséhez módosí-
tani kellett az akkor még érvényben lévő, a közmű-
velődési szakfelügyeletet szabályozó 5/1999. (III. 
26.) NKÖM rendeletet, s életbe lépett a 23/2005. 
(VIII. 9.) NKÖM rendelet.

A módosítás nem érintette a rendelet hatályát 
és célját, megerősítette és újrafogalmazta a szakfel-
ügyelet feladatát. Új és jelentős változás, hogy regi-
onális szervezést hozott létre, ezáltal megváltoztatta 
a munkafolyamatokat. Meghatározta az együtt-
működő partnerek körét, a feladatokat részletesen 

rögzítő dokumentumokat. Szigorította a szakfelügye-
letet végzőkkel szemben támasztott követelményeket, és 
hangsúlyt adott a szakfelügyeletben résztvevők 
továbbképzésének. Ezek szerint közművelődési 
szakfelügyeleti munkát az végezhet, aki:

„a) közművelődési szakterületen legalább tízéves, 
közművelődési, művelődésigazgatási munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a Törvény hatálya alá tartozó területeken, intéz-
ményekben, szervezetekben közművelődési tevékenysé-
get folytat,

c) a minisztérium által évente szervezett országos és 
regionális közművelődési szakfelügyelői továbbképzése-
ken részt vesz.”

A szakfelügyelői tevékenység folytatására te-
hát lehetőségük volt mindazoknak a szakértőknek, 
akik megfeleltek a fenti kitételeknek és vállalták 
is a továbbképzéseken való részvételt. Az átala-
kulási folyamat részeként jelentősen, mintegy fe-
lére lecsökkent azoknak a szakértőknek a száma, 
akik szakfelügyeleti vizsgálat végzésére felkérést 
kaptak. A szigorításnak meghatározó indoka volt 
a szakfelügyeleti jelentések színvonalának folya-
matos emelése. Ehhez szükségesnek látszott azon 
követelmények rögzítése, hogy a szakfelügyelők 
rendelkezzenek megfelelő közművelődési gyakor-
lattal, és folyamatosan tájékozódjanak a szakmai és 
szakfelügyeleti tevékenység fejlesztéséről, az elért 
eredményekről, információt kapjanak a munkáju-
kat befolyásoló jogszabályi változásokról.

Mindezt annak a célnak az érdekében, hogy a 
közművelődési szakfelügyeleti rendszer működé-
se hatékonyabb és szakszerűbb legyen, de ezzel párhu-
zamosan erősödött a szakigazgatási feladatvállalás 
is. Az országos vezető szakfelügyelő a Közmű-
velődési Főosztályon dolgozó köztisztviselőként 
kapta meg munkaköre részeként a szakfelügyeleti 
rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A rendelettel 
összefüggésben elkészült a közművelődési feladat-
ellátás országos szakfelügyeletének új szervezeti és 
működési szabályzata is. Az átszervezés kezdetén 
a Közművelődési Főosztály pályázatot írt ki a hét 
régió vezető szakfelügyelői megbízatásra. A pályá-
zat feltételei mellett részletesen felsorolta a regio-
nális vezető szakfelügyelő feladatait és juttatásait 
is. A beérkezett 14 pályázatot munkacsoport bírál-
ta el, s a főosztályvezető döntése után vehették át 
megbízásukat a vezető szakfelügyelők.

A regionális vezető szakfelügyelők feladatait 
három csoportra oszthatjuk, úgymint a szakmai-, 
módszertani- és adminisztratív feladat-csoportok-
ra. Az alábbiakban felsorolásszerű, rövid összefog-
lalót állítottunk össze tevékenységükről:
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– folyamatos részvétel a Szakfelügyeleti Munkabi-
zottságban, a Közkincs Bizottságokban;
– szakmai előadások, munkaértekezletek és to-
vábbképzések tartása;
– szakmai segítségnyújtás a vizsgálatokat végző 
szakfelügyelőknek, a leadott jelentések javítása, ér-
tékelése;
– munkaterv és beszámoló készítése régiójukban;
– információs rendszer kialakítása; regionális adat-
bázisuk (szakértők-szakfelügyelők, települések) 
létrehozása és karbantartása;
– szakfelügyeleti vizsgálatok koordinálása, admi-
nisztrációjának elvégzése (megbízások, szerződé-
sek, levelezések elkészítése), jelentések elemzése;
– az országos konferencia előkészítésében, lebo-
nyolításában való részvétel;
– minisztérium képviselete külön felhatalmazás 
alapján.

Kialakultak az országos és regionális munka- 
és kapcsolattartási módok és formák, amelyek az 
eredményes és hatékony működést biztosítják a 
vizsgálat tervezésétől annak lezárásáig.

Szakmai szempontból komoly minőségi javulás 
mutatható ki a jelentéseknél; kiegyensúlyozottabb 
lett az elvégzett vizsgálatok regionális aránya; a 
térségi fejlesztések közvetlen segítése, valamint a 
helyi kezdeményezések megalapozása, motiválása 
érdekében a kistérségi vizsgálatok összesítő elemzése is 
elkészült.

Fontos változás, hogy a regionális szakfel-
ügyelők a leadatott jelentéseket szakmai és formai 
szempontból is ellenőrzik, szükség esetén javít-
tatják, vagy javítják, s a megbízás teljesítésének 
minőségéről szóbeli és – értékelőlap formájában 
– írásbeli visszacsatolást is adnak. Ez a közvetlen 
értékelési gyakorlat a szakfelügyeletet végzők igé-
nyével is találkozott. Az elmúlt évek eredményei 
azt bizonyították, hogy szükség van a regionális 
munkaszervezetre és munkamegosztásra, hiszen a 
tervezetthez képest inkább a feladatbővülés a jel-
lemző.

A 2005-től újként megszervezett regionális és 
a már hagyományos országos munkaértekezletek 
biztosították a feladatellátáshoz szükséges legfon-
tosabb ismeretek átadását, a tapasztalatok közös 
értékelését.

A szakmai kiadványok mellett az interneten 
is megjelentek – http://www.erikanet.hu/oldal.
php?menupont_id=6786&cikk_id=5352 oldalakon 
– azok a szakmai információk, amelyek a szakfel-
ügyelők munkáját segítik.

A szakfelügyelet költségvetésének tervezése a 
regionális szakfelügyelők bevonásával történik, 

melyet megkönnyít az a kategóriarendszer, amely 
településtípusonként és lakossági létszámhoz vi-
szonyítva határozza meg a szakfelügyelők lét-
számát és a megbízás összegét. A szakfelügyelet 
költségvetését változatlanul a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus kezeli.

A fejlesztések pro- és kontrája
Miután ezek az átalakulások teljes mélységében 
érintették a közművelődés valamennyi szakterü-
letét, a munkát vállaló népművelőket, közművelő-
dési szakértőket éppúgy, mint a feladatra jellem-
ző tartalmi-minőségi elemeket, egyáltalán nem 
meglepő a változásokkal kapcsolatos ambivalens 
viszony. Ez nem csupán a szakfelügyelők által 
készített jelentések normatív kontrolljára vonat-
kozik, bár ez a változás is fontos, de a követelmé-
nyek újrafogalmazására és a kialakult új struktúra 
működésére, személyi konzekvenciáira egyaránt. 
A változásokat illetően e mostani előadásnak nem 
szerepe az ítélet alkotás, a vélemények személyes 
befolyásolása. Amire hatásköre terjed, az a rendel-
kezésre álló adatok ismeretében annak a tenden-
ciának a nyomon követése és rögzítése, amely az 
elmúlt jó tíz esztendő elméleti és gyakorlati kohe-
renciáját biztosítja.

Tudomásul véve az érdekellentétek mentén 
megfogalmazódó és az új rendszerrel kapcsolatos 
minősítéseket, eltérő véleményeket, ezúttal azt a 
tényt emeljük ki az eltelt időszak eredményei alap-
ján, hogy az átszervezés elkerülhetetlen volt, a 
szakfelügyeleti jelentések minőségi javulását szol-
gálta, ezzel pedig a szakmapolitikára gyakorolt ed-
dig bemutatott két pozitív hatását mélyítette el és 
tartósította.

III. Eredmények indikátorokban és mentalitásban
Szakmai lap született: rövid CXL történet. Közmű-
velődési fogalomtár – úton a szakmai nagykorú-
ság felé. Tematikus vizsgálatok – műhelymunka, a 
részletek ereje. Bíbó értelmiségképe – a szakszerű-
ség mérhetősége. Szakfelügyelet – minőségbiztosí-
tás – monitoring.

A közművelődés országos szakfelügyelete az el-
múlt tíz évben elméleti kristályosodási pontja lett a 
szakmánknak. Intézményesült és ezenközben szel-
lemi műhelyeket, kiadványokat hozott létre, prog-
ramokat és rendezvényeket szervezett és működ-
tet, ösztönzője, támogatója és hitelesítője volt olyan 
szakmai kezdeményezéseknek, amelyek nélkül 
nem csak Európában, de az egyre keményebb ha-
zai költségvetési környezetben sem sikerült volna 
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talpon maradásunk. Elég, ha csak a közművelődési 
intézményekben végzett tevékenységek bemutatá-
sa és értékelése érdekében végzett átfogó munká-
ra utalok, az úgynevezett „hét kultúra táblázattól” 
a közművelődési minőségfejlesztés fogalmi ap-
parátusának alkalmazásáig, a minőségbiztosítás 
jogszabályi kodifi kálásáig, és nem utolsósorban a 
szakterületi fejlesztések éves konferenciákon törté-
nő megvitatásáig. Ami ebben a folyamatban a leg-
fontosabb, az a rendszeresség, a következetesség 
és az áttekinthetőség. Mindez logikusan felépítve, 
a kulturális szakterületek rokon hivatásainak szak-
értői számára is tanulságosan. Nem utolsósorban 
a szakterülettel, a művelődésszervezőkkel, civil 
segítőkkel, kollégákkal és ismerősökkel folytatott 
párbeszédben, egymástól folyamatosan tanulva.

Vannak produktumokban és indikátorokban ki-
fejezhető, a szakfelügyelők és a szélesebb nyilvá-
nosság előtt is közismert eredmények:
– szakmai lap született, a CXL címmel megjelenő 
kiadvány. A 2002-ben megjelent első szám tarta-
lomjegyzéke igazolja, hogy a szerkesztők magas-
ra tették a mércét, amihez a szakfelügyelők széles 
köre által munkaeszközként használt periodika 
hűséges is maradt;
– kiadásra került a Közművelődési fogalomtár. 
A könyv a szakfelügyelet és a közművelődési mi-
nőségbiztosítás mellett az „uniós” pályázatírás nél-
külözhetetlen kelléke is lett;
– tematikus vizsgálatok készültek:
a./ az ÁMK-k munkájáról, közművelődési szerep-
vállalásról;
b./ a közművelődés megyei feladatellátásáról 
2000-ben és 2008-ban;
c./ a kistérségekről;
d./ a TEMI intézmények közművelődési feladat-
végzéséről.
– 2000-óta tíz szakmai konferencia segítette a szak-
felügyelet szerves fejlődését, a közművelődési fej-
lesztések szakmai kontrollját. A Szakfelügyelői 
Munkabizottság munkaanyagai, összesítései, éves 
értékelései a jelen tendenciáinak meghatározása 
mellett a kutatások kimeríthetetlen adatbázisát is 
biztosítják a jövőben. A közművelődési szakfel-
ügyelet elmúlt tíz évére jellemző további adatokkal 
e mostani konferencia foglalkozik bőségesen.

Ami talán még ezeknél az eredményeknél is 
fontosabb az elmúlt tíz évben – de különösen a 
harmadik fejlődési periódusban, amely 2008-tól 
visszafordíthatatlanná vált –, az a közművelődé-
si szakszerűség mentális fordulata és reformja, 
amelynek bemutatásával jutunk el a szakfelügyelet 
szakmapolitikára gyakorolt harmadik hatásának a 

meghatározásához. Ebben az átalakulásban, a sok-
színű, változatos műhelymunkák-sorozatában, a 
szakmai gondosság igényének következetes válla-
lásával sikerült elérni, hogy a szakfelügyelők a munka 
során használt alapfogalmaknak azonos jelentést tulaj-
donítsanak, hogy tapasztalataikat struktúrákba foglalva 
kommunikálják, hogy azonos célrendszerben gondol-
kozzanak, valamint azt, hogy a szakmai teljesítmények 
megítélésére vonatkozó elvont, nemegyszer belterjes ér-
velést fokozatosan felváltsa a mérhetőség konszenzuson 
alapuló értékrendje.

A hivatás gyakorlásának e módját tartotta Bibó 
István európai értelmiségi sajátosságnak, amely-
nek eredményeként a munkavégzésben az elmé-
lyült szakszerűség, a részletek kidolgozásának 
gondossága, a folyamat egészének objektív szerve-
zettsége és olajozott működése lesz jellemző. Ez az 
európai kultúrában kétezer év alatt kialakult értel-
miségi szakmák meghatározója, amely az értelmi-
séget oly kivételes társadalomformáló erővé tette a 
középkortól napjainkig Nyugaton.

Ezen az úton haladva lehetünk végre mi nép-
művelők, művelődésszervezők vagy kultúraköz-
vetítők is elismert tagjai az értelmiség sokszínű, 
mégis egységes európai közösségének.

A közművelődés országos szakfelügyeletének har-
madik szakmapolitikára gyakorolt hatása és eredménye 
ezért abban van, hogy lehetőséget biztosít a közművelő-
désben dolgozó szakembereknek a bibói értelemben vett 
szakértelmiségi munkavégzésre, hivatástudatra.

Lehetőséget biztosít, és ez a lehetőség nagyon 
pontosan értendő. Minden megbízással újabb 
megmérettetés vár a szakfelügyelőre, hiszen az ér-
tékelésnél nincs sem születési, sem politikai előjog, 
csak a teljesítmény számít. Minden jelentés újabb 
kihívás, újabb bizonyítás. Állandó felkészülést, 
folyamatos maximalizmust igényel valamennyi 
szakfelügyeletet végző népművelőtől ez a munka.

Nem akartunk és soha nem is akarunk más hi-
vatások elé vagy fölé kerülni. Tiszteljük a közmű-
velődéssel rokon felnőttképzést, közösségfejlesz-
tést, népfőiskolát, és mindenki mást is, aki részese 
az egész életen átívelő tanulás gazdagon rétegzett 
folyamatának. Persze elvárjuk, hogy ez fordítva 
is így működjön a közművelődéssel kapcsolatos 
véleményformálás során. Ezért tartjuk fi noman 
szólva elgondolkoztatónak, hogy ez a hozzáállás 
több esetben nem kölcsönös. Például, ha egy most 
íródó szakmai vitaanyag bevezetőjében a közmű-
velődés és a kultúra fogalmi tisztázását sürgeti a 
szerző. Istenem, hol vagyunk már ettől! Ha olyan 
politikai ambícióval íródott dolgozatot olvasunk 
az interneten, amely az ország művelődéssel kap-
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csolatos jövőképében egyetlen egyszer sem írja le a 
közművelődés reformkori gyökerekből táplálkozó 
gyakorlatának magyarországi hasznosságát nap-
jainkban, vagy ha egy felnőttképzési szakértő köz-
művelődést ostorozó monitoring jelentésében arról 
oktat ki bennünket, hogy álláspontja szerint mire 
kellene költeni a közművelődési intézmények ren-
delkezésére álló európai uniós forrásokat.

Nos, mindezeket tapasztalva mégiscsak pörölni 
támad kedvünk. Van miért pörölnünk, és a szak-
felügyeleti racionalitást elsajátító szakértőkben van 
mentálisan teljes értékű értelmiségi önbizalom és 
szakmai megalapozottság a közművelődést mél-
tatlanul ért kritikákat visszautasító argumentumok 
megfogalmazásához. A harmadik szakmapolitikai 
eredmény igazolja, hogy ezt a magatartást és önbi-
zalmat is a szakfelügyeleti munka alakította kis és 
erősíti bennünk folyamatosan. Jól tudjuk, mennyi-
re fontos, hogy érveink hitelesek legyenek a minket 
kritizálók, valamint az Európai Unió eltérő hagyo-
mányait képviselő szakemberek meggyőzésére.

Végezetül elmondhatjuk, hogy amit terveztünk, 
azt sikerült megvalósítani a szakfelügyelettől a mi-
nőségfejlesztésen át a monitoring gyakorlatig ívelő 
szakmapolitikai perspektívában. Célunk kezdettől 
az volt, és ez jelent meg a Közművelődési Stratégiában 
is, hogy a közművelődési szakfelügyelet átfogóan 
ellenőrizze és segítse az önkormányzatok közmű-
velődési feladatellátását; hogy a minőségfejlesztés 
eszközrendszerével a közművelődési szakfelügye-
let és a szakfelügyelők legyenek alkalmasak az 
európai követelményeknek megfelelő monitoring 
gyakorlatra.

Feladatként került meghatározásra, hogy a 2006-
ban közel 1400 önkormányzat közművelődési 
feladat ellátásának vizsgálati tapasztalatai alapján 
a szakfelügyelői jelentések tartalmi és formai kö-
vetelményei egységes szerkezetet alkossanak, a 
jelentések átlátható és nyomon követhető viszony 
alapjaként funkcionáljanak mind a szakigazgatás, 
mind az önkormányzatok és a közművelődés intézmé-
nyei, mind a szakmai folyamatokat modelláló kuta-
tás, elemzés számára. A minőségfejlesztési rendszer 
alkotóelemein keresztül az ágazati irányítás elő-
segíti a közművelődési alaptevékenységet folytató 
szervezetek minőségfejlesztési gyakorlatának ki-
alakítását, az állami szabályozás eszközeivel (jog-
szabályalkotás, normatív jellegű és pályázati fi nan-
szírozás) bátorítja, támogatja, ösztönözi őket arra, 
hogy kialakítsák minőségirányítási rendszerüket, 
és a Minősített Közművelődési Szervezet cím, va-
lamint a Közművelődési Minőség díj elnyerésére 
törekedjenek.

Célcsoportként a közművelődési, kulturális irá-
nyításban, feladatellátásban résztvevő szakembe-
rek, pályázatok lebonyolításának szakértőit jelöl-
tük ki.

Eredményként terveztük, hogy a szakfelügyelet 
képes lesz átfogó folyamatok modellálására, az 
önkormányzati kulturális élet teljes körének érté-
kelésére, az ESZA és ERFA forrásokból származó 
támogatások pályázati projekt menedzsmentjére. 
A minőségfejlesztésben bevezetett mindkét elis-
merés a minőségi munkavégzés irányába ösztönzi 
a közművelődési alaptevékenységet folytató szer-
vezeteket és azok fenntartóit. A minőségfejlesztés 
alapját képezi az egységes és elfogadott szakmai 
norma- és követelményrendszernek.

Az eddig leírtak bizonyító erővel bírnak annak 
a megállapításnak az alátámasztásához, hogy a 
közművelődés országos szakfelügyelete valóban 
képes volt a szakmapolitika tartós befolyásolására, 
kitüntetetten az önkormányzatokkal való ágazati 
kapcsolatok alakításában, az Európai Unió támo-
gatási rendszerébe történő integrálódásban és a 
közművelődési szakemberek értelmiségi mentali-
tásának fejlesztésében.

Epilógus
Őszinte öröm, hogy a szakfelügyeleti rendszert 
megálmodó Kerekes László szavai a mostani ösz-
szegzés zárógondolataként is megállják a helyüket. 
Valamikor a CXL címlapján is olvasható gondolait 
idézem:

„Fontos eredménynek tartjuk, hogy az 1999. II. fél-
évében indult szakfelügyeleti munka révén a központi 
kulturális igazgatás új eszközzel gyarapodott. Ezzel bő-
vült az ágazat működésének befolyásolási lehetősége, a 
miniszter statútumában foglaltak megvalósítását lehe-
tővé tevő eszközrendszer. Minőségileg és hatékonyságát 
tekintve külön értéket képviselő eszköz ez az ágazati irá-
nyítás kezében. Jogosítványai alapján közvetlenül tud a 
helyszínen segítséget nyújtani az önkormányzatoknak, a 
kötelező közművelődési feladatellátásban résztvevőknek.

Az eddigi tapasztalatok igazolják, hogy helyes döntés 
volt a jogszabályalkotók részéről a közművelődési szak-
felügyelet létrehozása: a központi szakigazgatás gazdag 
információkhoz jutott, melyeket hasznosítani tud a terü-
let fejlesztését szolgáló igazgatási feladataiban; az önkor-
mányzati feladatellátók tényleges segítséget kaptak fel-
adataik megvalósításához és hasznosul mindazon tudás, 
amelyekkel a szakértők rendelkeznek, ráadásul az ellen-
őrzések során szerzett tapasztalataikkal bővül a szakfel-
ügyelők látóköre, gyarapodnak ismereteik.”

Kerekes László közművelődési szakfelügyelet-
tel kapcsolatos, 2002-ben megfogalmazott pontos 
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diagnózisa is igazolja, hogy a fejlődés sokszínűsé-
ge mellett mégiscsak kimutatható a közművelődés 
szakmapolitikájában bizonyos, napjainkig érvé-
nyes egységesülés, más szóval következetesség. 
Ennek az állandóságnak a letéteményese ebben az 
időszakban a mindenkori szaktárcák Közművelő-
dési Főosztálya volt. Olyan egyéniségek hol erős, 
hol gyengülő szervezete, akik minden különböző-
ségük mellett egyben azonosak voltak; hogy hű ta-
nítványai szerettek volna lenni azoknak a tanáraik-
nak, akiknek a közművelődés szeretetét, a szakma 
iránti elkötelezettségüket köszönhetik. Mindenna-
pi beszélgetéseik örök szereplői Maróti Andor, Ge-
lencsér Katalin, Heleszta Sándor, Bujdosó Dezső, 
Durkó Mátyás, Sós Pál és mindazon többiek, akik 
nélkül ma Magyarországon nem az lenne a köz-
művelődés, ami az Európai Unióban is képes tisz-
teletet ébreszteni és számos területen mintát adni.

Ha volt közös akarat ebben a páratlan Tanári 
Karban és a Tanítványok Főosztályában, azt talán 
értékelvű közművelődésnek nevezhetjük. Ebben 
a programban a résztvevők kreativitása, tudatos 

önépítése, cselekvő kultúra-elsajátítása formál-
ja, tökéletesíti az egyént a gyermekkortól kezdve, az 
egész életen átívelő tanulási folyamatban. Az intenzív 
létformát vállaló személyiség az értéktudatos fel-
halmozással járul hozzá a saját és a közhaszon gya-
rapodásához. Mindezt persze nem egy államilag 
előírt, egységes művelődéspolitika erőlteti a tár-
sadalomra, netán a közművelődési intézmények-
re, hanem a társulás művészetét egyéni és egyedi 
döntések sorozatában vállaló személyiségek össze-
tartozás-élménye motiválja, a szabad és változatos 
mikrovilágok közösségi dinamikájában.

Az így elsajátított és létrehozott tartalmak közös 
nevezője a minőség. Az a minőség, amely a magyar-
ság kulturális örökségének tiszta forrásából, a helyi 
és az egyetemes kultúra teljességéből táplálkozik. 
„Az egész ország léte attól függ, tudunk-e magyarabbá s 
egyszersmind európaibbá válni” (Kodály Zoltán).

Programnak ez sem kevés, és az a fontos, hogy 
az elmúlt évtized szakmapolitikájára gyakorolt 
szakfelügyeleti hatások érdemben hozzájárulnak e 
program sikeres jövőjéhez.



A század eleji viszonyokról röviden…
A rendszerváltozás előtti évtizedekhez mérten az 
1989/90-et követő évektől mennyiségében, irá-
nyultságában és árnyaltságában is igencsak meg-
szaporodtak a két világháború közti magyar kor-
mányok kultúrpolitikájával és oktatáspolitikájával 
foglalkozó publikációk. A különféle megközelíté-
sek megegyeztek vagy legalábbis konszenzust je-
leztek abban a kérdésben, hogy a trianoni magyar 
államiság rendkívül szűk politikai és gazdasági 
mozgástérrel rendelkezett. A külső hatalmi viszo-
nyok kényszerítő erején túl – és nem tagadva, hogy 
annak következtében – az ország belső egyensúlyi 
viszonyai sem tettek lehetővé jelentős és megvaló-
sítható politikai, gazdasági és társadalmi reformo-
kat. A szinte természetesnek vehető revíziós törek-
vések, melyek a háború előtti rend restaurálására 
irányultak, és azok szándékai, akik a „győztes” 
Nyugathoz való kapcsolódást szorgalmazták, egy-
másnak „ellentmondó”, ambivalens helyzeteket 
teremtettek.

A trianoni békediktátum előidézte helyzetből 
származott felismerés, hogy a korábbi dualista ala-
pokon nyugvó államnemzet-értelmezés érvényte-
lenné vált, valamennyi tudományterületen érez-
tette hatását. Új nemzetmegtartó erőre, kohézióra, 
ideológiára volt szükség. Az államnemzet fogalmát 
felváltotta a kultúrnemzet fogalma. Az ország vezető 
politikusai tisztában voltak az 1910-es népszámlá-
lás adataival, a Történelmi Magyarország etnikai 
térképével, azzal, hogy a magát magyarnak valló 
népesség az ország középső részén koncentráló-
dott. Az elszakított térségek (Erdély, Felvidék, Kár-
pátalja, Vajdaság) egy része azonban továbbra is 
zömében magyar lakta volt. Viszonylag rövid idő 
alatt kiderült, hogy az új fogalom-meghatározást 
nemcsak a trianoni határokon kívüli magyarság 
egységes kultúrnemzetként való elismertetése és 
összetartása tette szükségessé, hanem az is, hogy 
az Osztrák–Magyar Monarchia idején fokozatosan 

romló (a külföld szemszögéből megítélt, többnyi-
re téves) magyarságkép a társadalmi és gazdasági 
élet fejlesztése érdekében is korrekcióra szorult.1 
Ehhez mindenekelőtt egy olyan korszerű szak-
emberképzés megteremtésére volt szükség, amely 
lehetővé teszi az elit létrejöttét, a nemzetközi tudo-
mányos életben is közlekedni tudó magyar kuta-
tók megjelenését.

Az alapok lerakására egy osztrák ősökkel ren-
delkező magyar arisztokrata, Klebelsberg Kuno 
(1875–1932) vállalkozott.2 A liberális időszakban 

1 „A 17. század végén, amikor megindult a török 
kiszorítása Európából, akkor Magyarország ’a 
nemzetközi politika országútján keresztben állt’, 
következőleg a magyarságot a korabeli európai 
közvélemény nemhogy nem tekintette a ’kereszténység 
védőbástyájának’, hanem inkább ’ellenségnek’ tartotta. 
Majd a 19. század derekán az osztrák ’nagynémet’ 
propaganda szorgoskodott nagy erővel azon, hogy 
Magyarországot Európától minél jobban elszigetelje, a 
kiegyezés évtizedeiben pedig a kárvallott nemzetiségi 
mozgalmak jószerivel azokat a vádakat terjesztették 
a magyarság ellen, amelyet korábban az osztrákok 
állítottak rólunk. A világháború öldöklő esztendeiben 
a Magyarország elleni propaganda ezeken a jól 
lecövekelt síneken futott tovább” – írja Pritz Pál (1995): 
Magyar diplomácia a két háború között. Budapest, Magyar 
Történelmi Társulat, 241.; Kosáry Domokos (1985): 
Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében. 
Budapest, 29.; Köpeczi Béla (1976): „Magyarország a 
kereszténység ellensége”. A Thököly-felkelés az európai 
közvéleményben. Budapest.
2 Huszti József (1942): Gróf Klebelsberg Kuno életműve. 
Budapest, MTA. Az 1945 utáni években Klebelsberg „a 
fasizmus hazai szállásadójának, a neonacionalizmus 
megteremtőjének és kimunkálójának” minősült. 
Lásd: Balogh Sándor, Kerényi György, Szabolcsi 
Miklós, Tar Károly, Sárközi István és mások 
tanulmányait. Klebelsberg Kuno tevékenységének 
tárgyilagos értékelése és személyének rehabilitása a 
rendszerváltozás előtti évtizedekben Glatz Ferenc, 
Móra László, Tőkéczky László és T. Kiss Tamás nevéhez 
fűződött. A rendszerváltozás után számos történész, 
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szocializálódott és nyugat-európai egyetemeken 
tanulmányokat folytatott Klebelsberg érzékenyen 
és azonnal reagált a korszellem fő tendenciáira, és 
nemcsak a számára elfogadható, általa képviselt 
konzervatív reneszánsz formájában. A hazai li-
beralizmus sokoldalú polgári meghaladását nem 
csupán politikai és gazdasági síkon tűzte ki cé-
lul, hanem tudományosan és a tömegekre hatóan 
a mindennapok szintjén is. A hazai történészek 
túlnyomó többsége szerint a magyar újkonzervati-
vizmus liberális elemeket sem nélkülöző reformjai 
nagyrészt megkéstek, mert kialakulásuktól kezd-
ve elvállalták az ókonzervatív hadállások védelmét 
is. A kulturális reformok az „őrizve korszerűsítés” 
keskeny medrébe szorultak, és igazi bázisuk csu-
pán az államhatalom és az elszegényedett közép-
osztály volt.

Klebelsberg maradéktalanul bízott abban, hogy 
a trianoni határok csak időlegesek, és az eljövendő 
új világban – ahogyan a kiegyezés utáni reforme-
rek is hitték – a nemzetek elsősorban kultúrversenyt 
vívnak majd egymással. A „Gróf” – ahogyan ellen-
felei gyakorta nevezték – rövid távon tévedett. Az 
első világháborút lezáró igazságtalan békeszerző-
dések és a hatalmas méretű fejlődés következté-
ben a társadalmi változások roppant mértékben 
felgyorsultak, sokdimenziós ellentmondásokat 
produkáltak, jelentős feszültségeket idéztek elő, 
amelyek kevéssé kedveztek ennek a szisztemati-
kusan építkező kultúrpolitikának. Klebelsbergnek 
azonban hosszabb távon igaza lett. Bebizonyoso-
dott, hogy ebben a szerény eszközökkel bíró, de 
fejlesztésre váró országban az oktatás, a művelő-
dés és a művészetek ügye mellett a tudomány, a 
tudományos szakemberképzés támogatását kie-
melten szükséges kezelni, mivel ez az egyik olyan 
innovációs erővel bíró beruházási prioritás, amely 
azután a társadalmi felemelkedést más területeken 
is felgyorsíthatja. Beigazolódott, hogy a nyersanya-
gokban szegény Magyarország egyetlen, nemzet-

kutató és politikus fi gyelme fordult Klebelsberg Kuno 
munkássága felé. Többek között: Bakos István, Bogoly 
József Ágoston, Haág Zalán István, Hencz Péter, 
Kékes Szabó Mihály, Kiss Róbert Károly, Klebelsberg 
Éva, Koncz Sándor, Ladányi Andor, Mann Miklós, 
Marosvári Attila, Miklós Péter, Nagy Péter Tibor, T. 
Molnár Gizella, Romsics Ignác, Sipos József, Scneider 
Márta, Szabó Miklós, Székelyné Kőrösi Ilona, Újváry 
Gábor, Zombori István és még sokan mások publikációi 
fémjelzik ezt a törekvést. Az országban az 1989/90 
utáni időszakban a számos helyen felállított Klebelsberg 
szobor, felavatott emléktábla, intézmény elnevezése jelzi 
az 1920-as évek kultuszminiszterének rendszerváltás 
utáni – túlzásoktól sem mentes – átértékelését.

közileg is számottevő „gazdasági tőkéje” a teljesít-
mények létrejöttét garantáló tudás. Politikusként 
gyakorta hangoztatta, hogy a társadalomtudomá-
nyok nemzeti színezetűek, de européerként azt 
látta, hogy a tudományok (különösen a természet-
tudományok) nem ismernek határokat. Céljainak 
elérése érdekében, dacolva a politikai közhangu-
lattal, szembeszállt „pártjának keményfejű kép-
viselővel”, együttműködésre törekedett a „bűnös 
antant kormányokkal”, szakmai kapcsolatok meg-
teremtését és ápolását szorgalmazta számos nyu-
gati tudományos szervezettel.

„Nekünk létérdekünk, hogy nagy kapcsolatunk a Nyu-
gattal minden körülmények között meglegyen”3

A trianoni békediktátumot követően kialakult 
Nyugat-ellenes hazai politikai/társadalmi miliő-
ben Klebelsberg – annak ellenére, hogy miniszter-
sége idején bírta miniszterelnöke bizalmát és tá-
mogatását – folyamatosan arra kényszerült, hogy 
indokolja szak/tudományos szakemberképzési 
törekvéseit.

Klebelsberg beszédeiben és publicisztikáiban 
– különböző variációkban – gyakorta hangoztat-
ta alapelvként, hogy a Nyugathoz az ország csak 
akkor lesz képes felzárkózni, „ha elérjük azt, hogy 
az élen minden téren olyan szakemberek járjanak, 
akik az európai mértéket teljesen megütik… Ha ez 
így lesz minden téren, akkor majd nem esik meg 
velünk az, hogy nagy elhatározásaink bizony elég 
gyakran nem ütik meg az európai mértéket, s hogy 
még jóakaró külföldi barátaink is fejcsóválva vagy 
szánakozó mosollyal nézzék állásfoglalásunkat és 
alkotási próbálkozásainkat, amelyek a XX. század 
harmadik évtizedébe bizony-bizony nem egyszer 
alig illenek be.”4

A magát gyakorlatias miniszternek tartó Kle-
belsberg a Nyugathoz történő felzárkózás haté-
kony eszközének az új alapokra helyezett ösztön-
díjrendszer kimunkálását és bevezetését tekintette. 
Magyarországon a háború előtt alapított ösztöndíj 
anyagi alapját a fi xkamatozású értékpapírok és 
záloglevelek jelentették, amelyek az infl áció kö-
vetkeztében értéküket vesztették. Annyira, hogy 
– a miniszter szavaival – „a legtöbb ösztöndíjat ma 
már nem is érdemes megfolyamodni, mert a kér-
vény bélyege magasabb, mint az ösztöndíj maga”.5 

A közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalá-

3 Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 
1916–1926. Budapest, Athenaeum, 1927. 552. 
Továbbiakban: BCT
4 BCT, 332.
5 BCT, 325.
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sakor, 1925. november 25-én a következőket mond-
ta: „Minden nemzetben bizonyos számú tehetség 
mindig születik. Attól, hogy az illető nemzetben a 
szelekció meg van-e szervezve, vagy nincs, függ 
azután, hogy ezek a tehetségek a maguk egészében 
ki tudnak-e fejlődni? Jól tudom, hogy ezen a téren 
bizonyos szkepszissel fogunk találkozni. Jól tu-
dom, hogy sokan lesznek, akik azt fogják mondani, 
hogy a tanítóság hány gyermekben fog különös te-
hetséget felismerni, aki később középszerűnek fog 
bizonyulni vagy pedig hányszor fog az előfordul-
ni, hogy a nagy tehetségek nem fognak felismertet-
ni. Én ezt koncedálom, de azt kérdem, hogy ha tíz 
év alatt csak 25–30 igazán nagy tehetséget tudunk 
megmenteni és a maga teljességében kifejteni, nem 
tettünk-e akkor szolgálatot a magyar nemzetnek?”6

Tiszteletbeli bölcsészdoktorrá történt felavatá-
sakor Pécsett megtartott beszédében elhatárolta 
magát attól a vádtól, amely szerint számára az elit-
képzés csupán azért fontos, hogy „három-négy-
ezer emberrel” – mint valamiféle üvegházi kultú-
ra termékével – reprezentálja a magyar kultúrát 
külföldön. Előadásában7 érzékletesen ecsetelte: ha 
„nem jó az orvostanár az egyetemen és nem jók a 
klinikák, akkor gyengék az orvosok és nő a halálo-
zási arány. Ha rosszak a technikai tanerők, akkor 
elhibázottak a műszaki vállalkozások, rosszak a hi-
dak, repedeznek a falak. Nagy annak a kihatása, ha 
nem jó a jogi oktatás, akkor a perek úgy dőlnek el, 
ahogyan nem lenne szabad, hogy eldőljenek. Ha a 
magas kultúrának a laboratóriumaiban Magyaror-
szágon megáll a munka, akkor a néptanító… sem 
terjeszti a művelődést… Az oxfordi egyetem egyi-
ke a legdrágábbaknak a világon, viszont a magyar 
diplomácia szempontjából mégis fontos, hogy né-
hány tehetséges fi atal ott folytasson tanulmányo-
kat, mert az egyetemi évek arra is lehetőséget nyúj-
tanak, hogy a hallgatók kapcsolatba kerüljenek az 
angol társas élettel.”8

A Nyugathoz való kötődést és kapcsolódást se-
gítő ösztöndíjrendszer érdekében Klebelsberg szel-
lemtörténeti érvekre is hivatkozott. Glatz Ferenc 
munkáiban rámutatott, hogy a történelem idézése 
a két világháború között – különösen az 1920-as 
években – politikai állásfoglalást is jelentett.9 Az 

6 BCT, 547.
7 BCT, 487.
8 BCT, 487, 553.
9 Glatz Ferenc (1988): Nemzeti kultúra – kulturált nemzet 
1867–1987. Budapest, Kossuth Kiadó; Glatz Ferenc 
(1990): Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno 
válogatott beszédei és írásai (1917–1932). Budapest, Európa 
Könyvkiadó.

ismert neves történész, Szekfű Gyula (1883–1955) 
A magyar állam életrajza című, 1916-ban német, majd 
magyar nyelven is megjelent munkájában alapté-
telként hangsúlyozta a „keresztény–germán kul-
túrközösséget”. Ez a kultúrközösség lényegében 
a volt német-római császárság kereteit kívánta ki-
jelölni, illetve annak szinonimájaként a „közép-eu-
rópai hatalmakat”, vagyis lényegében a központi 
hatalmakat, amelynek Magyarország is alkotó ré-
sze. Klebelsberg Kuno gyakorta említette, hogy „a 
humanizmus, barokk és rokokó, fejedelmi abszolutizmus 
és forradalmak, mint nagy európai eszmeáramlatok el-
jutottak hozzánk, de a magyar határokon túl keletre, 
délre nem jutottak, ez mutatja, hogy hol voltak és hol 
vannak az európai művelődés végső határai”10 Klebels-
berg – mint valamennyi szellemtörténész – szerint 
tőlünk Keletre azért nem létezik Európa, mert nem 
találhatóak meg azok a művészeti stílusok, politi-
kai és gazdasági formációk, amelyeket mi a nyu-
gat-európai fejlődésből átvettünk. Az elmélet sok 
tekintetben hamis, mert a különböző fejlődési fo-
kon álló népek kölcsönhatásukban éppen úgy ad-
tak egymásnak, mint kaptak egymástól. Kulturális 
fokuk nem valami titokzatos, jogilag vagy népfa-
jilag megalapozott kulturális termelőerő bizonyí-
téka, hanem történelmi–társadalmi–gazdasági fej-
lődésük számos összetevőjének következménye. 
A történelem viszont valóban kínálja azt a tanul-
ságot, hogy elsősorban a német nyelv- és kultúr-
területeken létrejött államok tanúsítottak irántunk 
gazdasági, politikai és kulturális téren érdeklődést. 
A magyar szellemtörténet azonban ebből azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy a magyar nemzeti füg-
getlenség, azaz a magyar fejlődés önállósága akkor 
került veszélybe, amikor a magyarság nem tudott 
összhangba kerülni a Nyugattal, és Kelet alatto-
mos erői felmorzsolták.11 Klebelsberg a Nyugat-
hoz való kötődésben nemcsak „magyar tradíciót” 
látott, amely – szerinte – „szakadatlanul érvénye-
sült attól a pillanattól kezdve, amióta Szent István 
(kb. 975–1038) bennünket a nyugati műveltségbe 
bevezetett, a művelődés élharcosává tett”12, hanem 
egyben történelmi indok volt a Szovjetuniótól való 
elhatárolódáshoz is.

Klebelsberg Kuno az erdélyi birtokait elveszítő 
Bethlen Istvánnal (1901–1944), miniszterelnökével 
(1921. 04. 14. – 1931. 08. 24.) ellentétben – akinek fi -
gyelme centrumában inkább a határokon túlra szo-
rult magyarság volt, a tárca tudománypolitikáját az 

10 BCT, 60.
11 Szigeti József (1964): A magyar szellemtörténet 
bírálatához. Budapest, Kossuth Kiadó, 133.
12 BCT, 552.
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egyetemes horizontok felé terelte. A tudomány terén 
Klebelsberg Bécset, Rómát, Berlint, Londont és az Egye-
sült Államokat tekintette mércének és mérvadónak.13 
Széchenyi Istvánt (1791–1860) többek között azért 
vallotta egyik példaképének, mert Magyarország 
gazdasági és szellemi fejletlenségét külföldi – nyu-
gati – „tulajdonságok beoltásával akarta gyógyíta-
ni”. Eötvös József (1813–1871) pozitívumának pe-
dig azt tartotta, hogy „bekapcsolta Magyarországot 
a nagy európai eszmeáramlatokba, mégpedig össz-
hangot teremtve a sajátos magyar viszonyok és eu-
rópai közhangulat között”14 A túlságosan Nyugatra 
koncentráló Klebelsberg fi gyelme nem tudott kiterjedni 
az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban 
maradt tehetséges magyar fi atalok támogatására.

Klebelsberg érvei között gyakorta szerepelt, 
hogy az ország sokrétű és elmélyült kapcsolata 
csak akkor alakulhat ki a nyugati társadalmakkal 
és tudományos élettel, ha a szakemberek szak-
májukhoz nemcsak európai színvonalon értenek, 
hanem elért eredményeiket képesek idegen nyel-
ve/ke/n is közvetíteni. A miniszter a hazai tudo-
mány művelői egyik legnagyobb problémájának 
azt tartotta, hogy „Kiváló tudású emberek, akik itthon 
a legnagyobb nagyrabecsülésben részesülnek, az idegen 
emberek előtt hiányos nyelvismereteik következtében 
kultúrájukat nem tudják érvényre juttatni.”15

Korabeli kormányzati törekvések a tudományos szakem-
berképzés, a fi atal kutatók képzése érdekében
A korabeli magyar kormányok tudománypoli-
tikáit16 a külön-külön is mintegy tíz évig regnáló 

13 Vajda Barnabás (2004): A külföldi magyar 
kultúrintézetek ügye Klebelsberg Kunó levelezésében. 
Társadalomtudományi Szemle, 4. sz.
http://66.249.93.104/
search?q=cache:7Yem0gQLuyEJ:www.foruminst.sk/
publ/szeml Letöltve: 2009. 02. 09.
14 BCT, 637–638.
15 BCT, 322.
16 A nemzetpropaganda külföldi elősegítése érdekében 
a kormányzati tudománypolitika megvalósításában 
részt vett a Külügyminisztérium is. A tárca Politikai 
Hírszerző Osztálya készítette elő sok esetben a tudósok, 
tanárok, diákok külföldre utazásait, közreműködött a 
diák- és oktatócserék megszervezésében. Az osztály 
támaszkodott a 15 szövetségből – többek között az 
1872-ban alakult Egyetemi Körből, az Orvostanhallgatók 
Segélyező és Önképző Egyesületéből, a József 
Műegyetemi Segítő Egyesületből, az 1901-ben létrejött 
Bethlen Gábor Körből, a Szent Imre Körből – 1920. 
február 9-én alakult Magyar Egyetemi és főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetségére, a MEFHOSZ-ra. Lásd 
Pritz Pál (1995): Magyar diplomácia a két háború között. 
Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 247–248.

kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno és Hóman Bá-
lint tevékenysége fémjelezte. Történelmi tények 
igazolják, hogy a miniszter Klebelsberg (1922. 06. 
16. – 1931. 09. 24.) a külföldi magyar intézetekről és 
a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló 
törvényjavaslata, majd az elfogadott törvény (1927. 
évi XIII. t. c.) segítségével sikeresen járult hozzá a 
hazai tudományos intézményrendszer alapjainak 
lerakásához és a tudományos szakemberképzés 
állami kötelezettségeinek rögzítéséhez. A törvény 
végrehajtásához szükséges anyagi feltételeket ré-
szint kormányzati költségvetés, alapvetően Káro-
lyi Mihály (1875–1955) vagyonának elkobzott része 
biztosította.

A 1927. évi XIII. t. c. segítségével Klebelsberg:
– legitimálta a sokrétű és sokszintű kapcsolatte-
remtését és kapcsolattartását a Nyugattal;
– állami támogatásban részesítette az idegen nyel-
vek intenzív oktatását;
– kormányzati hozzájárulást biztosított a tehetsé-
ges fi atalok külföldi képzéséhez és továbbtanulá-
sához.

A törvény hét paragrafust tartalmazott:17

1.§. Tudósok, művészek és szakemberek magasabb 
kiképzése.
2.§. A külföldi magyar intézetek szervezete.
3.§. Az ösztöndíj-tanács felállítása.
4.§. Az ösztöndíj-tanács szervezete.
5.§. Az ösztöndíjakra való jelölés.
6.§. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos előnyök és kö-
telességek.
7.§. Végrehajtási záradék.

A törvény rögzítette, hogy a magyar tudósok, 
művészek és szakemberek magasabb kiképzésé-
nek előmozdítására külföldi magyar intézetek,18 

17 BCT, 180–184.
18 Klebelsberg Kuno (1929): A háború utáni magyar 
tudománypolitika. In. Magyarok a kultúráért. Budapest, 
Magyar–Francia Kultúrliga, 207–214.; Kornis 
Gyula (1932): A magyar tudománypolitika. A magyar 
művelődésügy. A magyar állam élete. Budapest, A Magyar 
Állam-élet Monográfi ája Kiadóvállalata, 27–50.; 
Ujváry Gábor (1998): Magyar tudományos intézetek a 
császárvárosban, 1920–1945. Limes, 1. sz.; Ujváry Gábor 
(1995): A Római Magyar Intézet története 1912–1945. 
Levéltári Szemle, 4. sz.; Romsics Ignác: Francia–Magyar 
kulturális kapcsolatok és a párizsi „magyar intézet” a két 
világháború között. In. A Magyarságkutó Intézet évkönyve. 
Bp., 1989.; Ujváry Gábor (2008): „A magyar kultúra 
külföldi őrszemei”. A magyar kulturális és tudományos 
külpolitika és a külföldi magyar intézetek, tanszékek és 
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valamint ösztöndíjak és kutatási segélyek szolgál-
nak, amelyek bel- és külföldre szólnak. Ösztöndíjat 
kaphatnak azok a középfokú intézeti tanárjelöltek 
is, akik az angol, francia, német és olasz nyelv és 
irodalom oktatására készülnek. A törvény arról is 
intézkedett, hogy a kedvezmények adományozá-
sánál minden téren, úgymint a kormányzat, a köz-
egészségügy, a szociálpolitika, a közgazdaság, a 
mezőgazdaság, a technika, a művészet terén kellő 
számban legyenek olyan legmagasabb kiképzés-
ben részesített szakemberek, akikre a nemzeti élet 
nagy kérdéseinek szakszerű megoldása érdekében 
szükség van.
A törvény alapján:
– a külföld legfőbb művelődési központjaiban a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az ottani tanul-
mányok megkönnyítése és az ösztöndíjasok vagy 
kutatók elhelyezése végett magyar intézeteket lé-
tesített;
– olyan külföldi városokban végzendő tanulmá-
nyokra, amelyekben magyar intézetek nincsenek, 
kézi ösztöndíjat biztosított a kulturális kormány-
zat, amely azonban külföldi college-okhoz volt 
kötve;
– a tudományos munkának Magyarországon való 
előremozdítására egyszeri kutatási segélyek vagy 
évi ösztöndíjak szolgáltak;
– az ösztöndíjak fedezésére és a külföldi magyar 
intézetek fenntartására a következő források szol-
gálnak: a Nemzeti Közművelődési Alapítvány jö-
vedelmének egy része, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kezelésében lévő alapok és alapítványok 
jövedelmének e célra fordítható összegei, az állami 
költségvetésben szereplő ösztöndíjkeret, az eset-
leges adományokból rendelkezésre álló összegek, 
valamint a volt ösztöndíjasok által későbbi boldo-
gulásuk idején visszatérített pénzek.

Klebelsberg Kuno az ösztöndíjrendszer szerves 
részének tekintette a különféle hazai és külföldi 
alapítványok, valamint segélyek (egyszeri fel-
ajánlások), sőt néhány nyugati ország kormányá-
nak magyar diákok számára létesített ösztöndí-
jait, továbbá a vagyonos családok hozzájárulásait, 
amelyekkel kiegészítették a gyermekeik tovább-
tanulásához szükséges összegeket. A VKM éves 
költségvetései ugyanakkor minden esetben tartal-
mazták a különféle külföldi ösztöndíjakhoz nyúj-
tott kormányzati hozzájárulásokat is.19

lektorátusok. http://www.pccd.hu/nemzetismeret/
html/10-2.html. Letöltve: 2008. 10. 06. 40–41.
19 XV. Törvénycikk az 1925/26. évi költségvetésekről. 
Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1925. évi 
június hó 27-én kiadott 10. számában. XI. Törvénycikk 

Hóman Bálint (1885–1951), az 1930-as évek kul-
tuszminisztere (1932. 10. 1. – 1938. 05. 13.; 1939. 
02. 16. – 1942. 07. 3.) kisebb módosításokkal, de 
folytatta a hazai tudományos szakemberképzés 
és intézményrendszer fejlesztését. A tudósképzés 
támogatását kormányközi kapcsolatok megkötésé-
vel igyekezett elősegíteni. Együttműködési szerző-
déseket kötött Lengyelországgal (1935. évi XVII. t. 
c.), Olaszországgal (1935. évi XVIII. t. c.) és Auszt-
riával (1935. évi XIX. t. c.), továbbá Németország-
gal (1937. évi V. t. c.), Észtországgal (1938. XXIII. t. 
c.), Finnországgal (1938. évi XXIX. t. c.), Japánnal 
(1940. évi XXI I. t. c.) és Bulgáriával (1941. évi XVI. t. 
c.). A törvényben kihirdetett egyezmények többek 
között tartalmazták a szerződő felek tudósainak 
látogatását, a diákcserét, az ösztöndíjasok kölcsö-
nös küldését. Az egyébként németbarátnak ismert 
Hóman komoly kísérleteket tett francia, amerikai, 
angol tudományos szervezetekkel való kapcsola-
tok kiépítésére és továbbvitelére is. A tudomány-
politikájában – részben éppen a német nyomás és 
terjeszkedés ellensúlyaként – arra törekedett, hogy 
megtartsa, és fejlessze Magyarország kapcsolatait 
a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Álla-
mokkal.20

Konkrét lépések, ösztönzések és ösztöndíjak
A széles látókörű szakpolitikus, Klebelsberg az 
1920-as években két tendenciára hívta fel a fi gyel-
met. Látta és tapasztalta, hogy a 20. század tudo-
mánypolitikája kifejezetten természettudományos 
irányt vett, amely erős nemzetközi jelleggel bírt. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a természettudományok 
nem ismernek határokat. A másik tendenciát a 
Tudományos Társulatok és Intézmények Orszá-
gos Szövetsége 1924-ben kiadott első jelentésének 
előszavában fogalmazta meg. A következőket írta: 
„A vezetés terén a világháború következtében Európát 
Amerika váltja fel. Azt azonban csak a jövő mutathatja 
meg, hogy a magas kultúra terén, a szellemi és kedélybeli 
élet legmagasabb régióiban: szépirodalomban, művészet-
ben és tudományban Amerika képes lesz-e az emberiség-
nek azt nyújtani, amit Európa kétezer éven át adott.”21 

az 1927/28. évi költségvetésről. Kihirdettetett az 
Országos Törvénytárnak 1927. évi június 30-án kiadott 
5. számában. XXXIII. Törvénycikk. Kihirdettetett az 
Országos Törvénytárnak 1928. évi június hó 29-én 
kiadott 19. számában. XXXI. Törvénycikk. Kihirdettetett 
az Országos Törvénytárnak 1929. évi június hó 29-én 
kiadott 15. számában. XX. Törvénycikk. Kihirdettetett az 
Országos Törvénytárnak 1930. évi július hó 1-én kiadott 
13. számában.
20 Ujváry Gábor (2008): I. m. 40–41.
21 Közművelődés, 1924. 7–8. sz. 295.
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Klebelsberg jó érzékkel ismerte fel, hogy a kultúra 
és a tudomány centrumai „átrendeződés” előtt áll-
nak. A megfogalmazásaiban ugyanakkor taktikus 
volt: az Egyesült Államokat „leválasztotta” a győz-
tes Nyugattól. Az USA ugyanis nem volt elégedett 
a versailles-i békeművel. A békeszerződést nem 
írta alá, helyette Magyarországgal 1921. augusztus 
29-én különbékét kötött.

A Klebelsberg Kuno által létesített és kisebb mó-
dosításokkal Hóman Bálint részéről is támogatott 
magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndí-
jak rendszere tizennyolc tanéven keresztül műkö-
dött. Kezdetben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter hivatalból intézte az ügyeket, 1928-tól pedig az 
1927. évi XIII. t. c.-vel létrehozott Ösztöndíj Tanács. 
A testület elnöke Berzeviczy Albert (1853–1936), az 
MTA elnöke, alelnöke Ilosvay Lajos (1851–1936) 
egyetemi tanár, ügyvezető igazgatója Domanovsz-
ky Sándor (1877–1955) egyetemi tanár volt.

Klebelsberg Kuno tudományos szakemberkép-
zési törekvéseit és az 1920-as évek hazai tudomá-
nyos élet dokumentumait a kormányzati megren-
delésre készült, Magyary Zoltán által szerkesztett 
és 1927-ben kiadott A magyar tudománypolitika alap-
vetése című tanulmánykötet tartalmazta, foglalta 
össze. A kötetben „hangsúlyos szerepet kapott” a 
fi atalok tanulmányaihoz, kutatásaihoz különösen 
segítséget nyújtó három magyar intézetről (Berlin 
[1927], Bécs [1924], Róma [1927/28]) szóló fejezet. 
Magyary Zoltán bemutatta, hogy minden egyes in-
tézetnek megvolt az egyéni színezete és irányult-
sága. Bécsben elsősorban a tág értelemben vett tör-
ténettudomány, illetve az orvosi szakok, Berlinben 
a műszaki és a természettudományok, Rómában 
pedig a művészeti élet és az egyháztörténet tehet-
séges ösztöndíjasai és képviselői tanulhattak és ku-
tathattak. A kötet kitért azokra a nyugati kapcsola-
tokra is, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
a hazai tudományos szakemberképzés fejlesztésé-
hez. Ilyen volt például a Michigan Agricultural Col-
lege. A magyar–amerikai tanár- és diákcsere ügyei-
nek irányításával megbízott Teleki Pál elérte, hogy 
a michigani mezőgazdasági főiskola az 1924/25-ös 
tanévben meghívott két magyar tudóst. Doby Géza 
(1877–1968), a Közgazdaságtudományi Kar agro-
kémiai rendes tanára és Kotlán Sándor, az Állat-
orvosi Főiskolai kórbonctani tanszékének segéd-
tanára személyenként évi 1200 dollár ösztöndíjban 
részesült. A hazai mezőgazdaság számára sokat je-
lentett a fejlett amerikai mezőgazdasági oktatás és 
kultúra megismerése: 1926-ban Ballenegger Róbert 
(1882–1969) kertészeti tanintézeti tanár, a közgaz-
dasági kar egyetemi magántanára fél évig az Egye-

sült Államokban folytathatott tanulmányokat, és 
cserében egy amerikai kutató dolgozhatott a bu-
dapesti állatorvosi főiskolán. Sikerült elérni, hogy 
főiskolai színtű magyar nyelven folyó tanítás ke-
rüljön megszervezésre a Franklin- és Marshall-kol-
légiumban és akadémián, valamint a református 
egyház teológiai szemináriumában, a Lancaster P. 
A.-ban.

Az Egyesült Államokban működő reformá-
tus egyház 1921-ben magyar tanszéket állított fel, 
hogy az amerikai magyar ifjak egy és ugyanazon 
időben és ugyanazon költségekből egyszerre sa-
játítsák el az ismereteket. A lancasteri főiskolában 
a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem 
és Magyarország földrajza témakörben 2–8 félévre 
terjedő rendszeres előadások megszervezésére ke-
rült sor. Több kiváló amerikai tudós és pedagógus 
kezdeményezésére alakult meg 1919-ben az Insti-
tut of International Education. Célja a nemzetközi 
nevelés előmozdítása könyv- és tanárcsere révén. 
Az Institute megalakulását főleg az tette aktuális-
sá, hogy a világháború után egyre több európai 
diák kereste fel az Egyesült Államok egyetemeit. 
Németország korábban az idegen diákok cent-
ruma volt. Az 1920/21. tanévben Amerikában 
8357-en tanultak, míg a német egyetemeknek 6334 
idegen hallgatójuk volt. Kívánatossá vált, hogy mi-
nél több magyar diák jusson el Amerikába, de az 
odautazás, valamint az ottani élet és tanulás magas 
költségei miatt ezt csak az ösztöndíjasok tehették 
meg. Az ösztöndíjakban az amerikai egyeteme-
ken az első világháború utáni években kezdetben a 
győztes országok diákjai részesülhettek. 1924-ben 
sikerült egy magyar egyetemi hallgatónőnek meg-
szereznie a Bryn Mawr College ösztöndíját. A kö-
vetkező évben kapcsolat alakult ki az Institute of 
International Education-nel, amely révén hat ösz-
töndíjas helyet kaptak a magyar diákok. Ezeket az 
ösztöndíjakat, személyenként 800–1000 dollár ér-
tékben, a poughkeepsiei Vesser, bostoni Radeliffe, 
northamptoni Smith, Mount Holyooke Vellesley 
és a new york-i Teachers College-ok biztosították. 
Az 1926/27-es iskolaévben ismét mehettek ösztön-
díjas magyar lányok a Smith Vesse és Radeliffe 
College-okba, egy asszisztens pedig a pittsburghi 
egyetemre juthatott be. Az amerikanisztika hazai 
megteremtője, Országh László (1907-1984) nyelv-
tudományi tanulmányait az USA-ban, a Rollins 
College támogatásával fejezhette be. Az ösztön-
díjasok útiköltségeit Amerikába és vissza a kul-
tuszkormány viselte. Az Egyesült Államokban élő 
magyarok között – a magyar kormány „politika-
mentes háttérmunkálkodásaival” – szervezkedés 
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kezdődött meg annak érdekében, hogy adomá-
nyokkal segítsék az útiköltségekhez szükséges ösz-
szegek gyűjtését.22

A két világháború között működő ösztöndíj-
rendszer eredményességét Schneider Márta és 
Ujváry Gábor tanulmányai tekintették át.23 /Szük-
séges megjegyezni, hogy a források bizonytalan-
sága, nem egységes szerkesztési gyakorlata miatt 
a kimutatások nem pontosak. A két világháború 
között ösztöndíjban részesültek pontos száma ne-
hezen kideríthető. A Klebelsberg nemzetgyűlésben 
tartott beszédeiben és publikációiban meghivatko-
zott adatok is ellentmondásosak. A tanulmányok24 
szerint a korabeli kormányzatok tudományos 
szakemberképzési törekvéseinek tartalmi tenden-
ciái azonban viszonylag jól körvonalazhatóak. 
Az ösztöndíjasok száma az 1924/25-ös tanévtől 
az 1941/42-es tanévig mindösszesen 2562 fő volt. 
Ez a szám országonkénti bontásban 2581 említés, 
ugyanis néhány ösztöndíjas megosztotta idejét két 
ország között. Az ösztöndíjasok száma az 1930/31-
es tanévben volt a legtöbb: 241 fő.

A gazdasági világválság következtében az 1931. 
évi XXVI. t. c. – amely kimondta a kultuszminisz-
tériumi költségvetés csökkentését – jelentősen be-
folyásolta a külföldön tanuló ösztöndíjasok számát 
is. Például az Ausztriában (Bécsben) és Angliában 
tanulók létszáma még a kezdeti nagyságrendet sem 
érte el. A csökkenés jelentősebb, ha azt is fi gyelem-
be vesszük, hogy a válság nemcsak az ösztöndíjhe-
lyek számát, hanem időtartamát is megrövidítette. 
Az 1931/32. tanévet követő időszakban egyre több 
féléves, sőt előfordult, hogy negyedéves ösztön-

22 A magyar tudománypolitika alapvetése. Budapest, Kiadja 
a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos 
Szövetsége. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. 
Szerk: Magyary Zoltán. 454–472.; Vajda (2004) I. m.; 
Ujváry (2008) I. m.; Pritz (1995) I. m. 243.
23 Ujváry Gábor (1993): Magyar állami ösztöndíjasok 
külföldön 1867–1944. Levéltári Szemle, 3. sz. 37–46.; 
Schneider Márta (1988): Külföldi ösztöndíjasok (1924–
1942). (kézirat); Pritz Pál (1994): Magyarságkép és 
külföldi propaganda a húszas évek első felében. Századok, 
6. sz. 1078–1116.; T. Kiss Tamás (1988): Jegyzetek a 
két világháború közötti művelődéspolitika elitképzési 
programjáról. Felsőoktatási Szemle, 11. sz. 662–674.; T. 
Kiss Tamás (2007): A két világháború közötti elitképzést 
szolgáló ösztöndíjrendszerről. In. Apáczai-Napok 2006. 
Hagyomány és fejlődés. Tanulmánykötet II. Győr, 2007. 
Szerk: Lőrincz Ildikó. 197–209.
24 Ujváry (2008): I. m.; Schneider Márta (1989): Magyar 
kulturális intézetek Bécsben a két világháború között. A Bécsi 
Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum. 
Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet 
évkönyve. Budapest. 205-216.

díjat adott ki a tanács. Az ösztöndíjasok száma az 
1936-tól 1939-ig eltelt tanévekben emelkedett. Ezt 
a növekedést azonban nem az állami ösztöndíjak 
számának a gyarapodása idézte elő, hanem a meg-
szaporodott alapítványok, a fogadó országok és a 
csereösztöndíjak (Magyar Nemzeti Bank, Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége, Országos Mezőgazda-
sági Egyesület), Teleki Pál (1879–1941) gyűjtése, a 
Deutscher Akademischer Austausdienst, az Insti-
tute of International Education (New York).

A nyugat-európai országokba irányuló kapcso-
lat építése a harmincas évek második felétől mind 
nehezebbé vált. Németország viszont egyre több 
helyet biztosított a magyar diákok számára. Példá-
ul a Mitteleuropaiweher Wirtschaftstag évenként 
húsz fi atalt fogadott.

Az ösztöndíjrendszer továbbfejlesztésére 1937-
ben került sor. Március 4-én megalakult a Külföl-
di Magyar Intézetek Kuratóriuma. A kuratórium 
elnöki funkcióit Teleki Pál töltötte be egészen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré történt ki-
nevezéséig. Az Ösztöndíj Tanácsot Bakay Lajos 
(1880–1959), Domanovszky Sándor és Heller Far-
kas (1877–1955) képviselte. A Magyar Nemze-
ti Múzeum részéről Herzog József (1880-1941), a 
Közgyűjtemények Országos Felügyelőségétől pe-
dig Pasteiner Iván (1887–1963) vett részt a testület 
munkájában. A Kuratórium kinevezett tagjai, Eck-
hardt Sándor (1890–1969), Gerevich Tibor (1882–
1954), Hütl Dezső, Magyary Zoltán (1888–1945), 
Szekfű Gyula és Szent-Györgyi Albert (1893–1986).

A második világháború kitörését követő idő-
szakban tovább csökkentek az ösztöndíjas helyek, 
és a meglévők egy része is kiadatlan maradt. Meg-
szűntek a lengyel állami csereösztöndíjak és a fi nn 
ösztöndíjak. Angliában és Franciaországban ma-
gyar diák nem tanulhatott. Nyugat-Európában 
csupán néhány British Council és francia köztár-
sasági ösztöndíjas tanult. Növekedett viszont az 
érdeklődés Bécs iránt. Ösztöndíjasokat Németor-
szágba, Olaszországba és Svájcba lehetett küldeni 
a kiadatlan helyek terhére is. Az 1941/42-es tanév-
ben bulgáriai csereösztöndíjakkal gyarapodott az 
ösztöndíjhelyek száma az előző évhez viszonyítva.

Országonkénti bontásban vizsgálva három or-
szág emelkedett ki a sorból: Ausztria, Németország 
és Olaszország. Ennek alapvetően két oka volt. 
Az egyik politikai, a másik intézményi. A Hort-
hy-rendszer egyre szorosabb kapcsolatot épített 
ki a Harmadik Birodalommal és Olaszországgal, 
másrészt Bécsben, Berlinben és Rómában egyaránt 
működött Collegium Hungaricum. Ausztriát, Né-
metországot és Olaszországot Franciaország követ-
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te, jóllehet fele annyi ösztöndíjast fogadott, mint 
Németország, másokhoz viszonyítva azonban így 
is többet.

Összességében a legtöbb ösztöndíjas Német-
országban tanult, összesen 633 fő. Számuk gyara-
podását főként az 1937/38-as tanévtől erőteljesen 
megmutatkozó alapítványi és csereösztöndíjak 
idézték elő. Az ösztöndíjak különféle formáit (a 
bécsit és a berlinit) összevetve azt lehet megállapí-
tani, hogy az állami ösztöndíjasok száma – egy ki-
vételével – Ausztriában volt a több. Róma és Párizs 
esetében is az abszolút értéknél jobb arányt muta-
tott Franciaország javára. Vagyis a németországi 
ösztöndíjasok számát nem az állami ösztöndíjak, 
hanem a többi államhoz viszonyítva magasabb 
alapítványi és törvényhatósági csereösztöndíjak 
növelték.

Az ösztöndíjak összesítése alapján második he-
lyet Olaszország foglalta el. Elsősorban Róma fo-
gadott diákokat, itt 550 fő tanult. Az olasz állami, 
csereösztöndíjak és az egyházi ösztöndíjak jelentő-
sen növelik a létszámot. A magyar állami helyek 
csökkenésének arányában növekednek az olasz ál-
lami és alapítványi helyek. Az 1931/32-es tanévtől 
a magyar állami csökkent 20-ról 9-re, az olasz álla-
mi viszont gyarapodott 10-ről 15 helyre.

A harmadik helyet Ausztria, pontosabban Bécs 
foglalta el. A Bécsi Collegium Hungaricumban 
530-an tanulhattak. Itt a legtöbb az állami ösztön-
díjasok száma, és elenyésző az alapítványi és a cse-
reösztöndíj típus.

Franciaországban alapvetően kétféle ösztöndíj-
forma játszott meghatározó szerepet: a magyar 
állami ösztöndíjak és a francia kormány ösztöndí-
jai. A francia kormány a tudományos kapcsolatok 
előmozdítására 1921-ben 10, 1922-ben 6, 1923-ban 
10, 1924-ben 8 egyetemi hallgató és két tudós ré-
szére adományozott havi 600 francia frankot kite-
vő ösztöndíjat. Az ösztöndíjak felének odaítélését a 
francia kormány a magyar kormányra bízta, másik 
részének odaítélésében szabadon járt el. A fran-
cia kormány az 1926/27-es tanévre hat, egyenként 
7500 francia franknyi ösztöndíjat adományozott 
a magyar kormány véleményének fi gyelembevé-
telével. Cserében a magyar kormány is létesített 
francia ösztöndíjakat. Az 1925/26-os tanévben 12, 
a következő tanévben pedig 20 helyet biztosított. 
Megfi gyelhető, hogy 1930-tól kezdve a magyar ál-
lami ösztöndíjasok száma ugyan csökkent, a fran-
cia állam által biztosított ösztöndíjak száma vi-
szont gyarapodott, egészen az 1939/40-es tanévig.

Valószínű, hogy az Egyesült Államokba utazó 
ösztöndíjasok kategorizálása pontatlan, nem tük-

rözi a valóságot. A források ugyanis nem tüntették 
fel minden esetben, hogy a fi atalok milyen típusú 
ösztöndíjjal utaztak ki. Ezért a magyar állami ösz-
töndíjasok közé sorolódtak azok is, akik a kiutazá-
si költségeiket az ösztöndíjas költségkeretből kap-
ták. A gazdasági válságot követően, majd később 
(1935-től) politikai okok miatt a statisztikák nem 
tartalmazták a magyar állami amerikai ösztöndí-
jasokat. Az alapítványi és csereösztöndíjak viszont 
szintén ebben az időben jelentkeztek és mutattak 
ettől kezdve viszonylag állandó számot.

Az 1925/26-os tanévben Oxfordban 3, Cambrid-
ge-ben 2, Abedeen-ben 4 és Londonban 5 ösztöndí-
jas tanult. Angliában a magyar állami ösztöndíjak 
játszottak döntő szerepet.

Az országok közül még Svájc és Görögország 
emelkedett ki a sorból. Svájcban az állami ösztön-
díjasok száma a fi gyelemre méltó. A második vi-
lágháború idején ugyanis több fi atal tanulhatott az 
ország oktatási intézményeiben, mint a békeévek-
ben. A görögországi tanulmányokat a Hariseion 
Alapítvány tette lehetővé.

Meg kell még említeni Finnországot, Svédorszá-
got, Lengyelországot és Észtországot. Járt ösztöndíjas 
Mongóliában és Indiában is. Ezekbe az országok-
ba főként kézi ösztöndíjjal jutottak el tanulni a 
 fi atalok.

Az ösztöndíjak között az államiak voltak a meg-
határozóak, az összesnek mintegy 59,3%-a volt 
ilyen. Ezt az alapítványi követte 11,3%-kal, illetve 
az egyéb állami 9,6%-kal, majd a csereösztöndíjak 
következtek 7,2%-kal. Amennyiben a kézi és a tan-
segélyes ösztöndíjasokat is az államihoz soroljuk, 
akkor az állami ösztöndíjak száma és aránya még 
jelentősebb. Egyébként ez azért tehető meg, mert 
ezek az ösztöndíjfajták is abból a költségvetésből 
kerültek ki, amelyből az államiak. A magyar álla-
mi ösztöndíjhelyek csökkenésével párhuzamosan 
majdnem azonos időben valamennyi ország kor-
mánya növelte a különböző fajtájú ösztöndíjait.

A nem kormányzati szervezetek törekvései a hazai tudo-
mányos szakemberképzés érdekében
Klebelsberg Kuno energiát fordított arra is, hogy 
kapcsolatokra tegyen szert olyan nyugati szerveze-
tekkel, melyek képesek (és akarnak is) hozzájárulni 
a magyarországi tudományos – elsősorban termé-
szettudományi – intézményrendszer kiépítéséhez 
és a szakemberképzés támogatásához. Az ismert 
dokumentumok alapján állítható, hogy különösen 
jó munkamegosztás és együttműködés alakult ki a 
VKM és a Rockefeller Alapítvány között. Palló Gá-
bor szerint: „A Rockefeller Alapítványnak semmi 
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köze nem volt a Horthy-kormányzat politikájához, 
sem ennek eszméihez, a kultúrfölényhez és hason-
lókhoz. A jobboldali kultuszminiszter azonban 
megértette, hogy a segítséget onnan kell elfogadni, 
ahonnan jön, kivált, hogy ez nem kötődött sem-
milyen politikai, világnézeti feltételhez, csupán az 
alapítvány saját céljaihoz. A kulturális kormányzat 
jóllehet konzervatív eszméket vallott, céljai megva-
lósítása érdekében mindent megtett még a kozmo-
polita civiltársadalom felöl érkező segítség meg-
szerzéséért is.”25 A klebelsbergi törekvések mögött 
felfedezhető volt egy olyan szándék is, amely kül-
politikai színezetet öltött. Úgy vélte – egyébként 
jogosan –, hogy a nyugati és az amerikai egyete-
meken tanuló magyar fi atalok személyes kapcso-
latrendszert építenek ki, s ez hasznot jelenthet az 
ország számára. A külföldre utazó magyar diákok 
ezért minden esetben eligazítást kaptak a magyar 
külügyminisztériumtól, hogy megfi gyeléseikről 
adjanak tájékoztatást.26

Az alapítványt John Davison Rockefeller (1839–
1937) 1913-ban hozta létre New Yorkban „az em-
beriség jólétének az egész világon való emelése” 
érdekében, mintegy 530 millió dollár alaptőkével. 
Az alapszabály szerint az alap választmánya feb-
ruárban, májusban és decemberben ülésezett, hogy 
ellenőrizze az általa felállított program végrehajtá-
sát. Az alap elnöke George E. Vincent (1864–1941). 
Az alapítvány céljainak megvalósítására három 
hivatalt állított fel: A Nemzetközi Egészségügyi Hi-
vatalt (International Helth Board) 1913-ban. Ennek 
főfeladata a közegészségügy gondozása. Európai 
képviselője Lelskar M. Gunn. A Kínai Orvosi Hi-
vatal (China Medical Board) 1914-ben jött létre, 
az orvostudomány és a közegészségügy Kínában 
való gondozására. Az Orvosképzési Osztály (Divi-
sion of Medical Education) 1919-ben alakult meg 
az orvosképzés előremozdítása érdekében. Az 
alapítvány intézménye viszonylag jelentősebb 
összegekkel (havi 120 dollárral) támogatta a kül-
földi tanulmányutakat, utalt ki úgynevezett helyi 

25 Palló Gábor (1997): Tudomány és civiltársadalom. 
A Rockefeller alapítvány magyarországi tevékenysége. 
Magyar Tudomány, 2. sz. 237. A Rockefeller-alapítvány 
Közép- és Kelet-Európában a két világháború között. 
Minerva, 1993. 3. sz.; Magyary (1927) I. m. 454–472. 
Szükséges megjegyezni, hogy a művészek és a modern 
művészetek vonatkozásában töltött be hasonló szerepet 
a két világháború között a Guggenheim Alapítvány, 
melyet Solomon Guggenheim (1861–1949) és felesége, 
Irine hozott létre 1937-ben. Célja a Hitler által „elfajult 
művészetek” megmentése és támogatása volt.
26 Pritz Pál (1995): Magyar diplomácia a két háború között. 
Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 257–259.

ösztöndíjakat. Lehetett pályázni laboratóriumi ku-
tatások támogatására és kísérleti állatok beszer-
zésére is. A klinikákat, kutatóintézeteket könyv-
küldeményekkel és orvosi műszeradományokkal 
is segítette. Az osztály európai képviselője Henry 
O. Eversole. Az ifjabb John D. Rockefeller 1923-ban 
megalapította az International Education Boardot. 
Ennek elnöke Wickliffe Rose (1862–1931). Európai 
állandó képviselője a fi zikai és biológiai tudomá-
nyokra dr. Augustus Trowbridge, a mezőgazda-
ságra pedig Claude B. Hutchison (1885–1980).27

Az 1920-as években a három Rockefeller szer-
vezet megkezdte kelet-európai működését, és két 
alapvető célt tűzött ki maga elé: a természettudo-
mány fejlesztésére épülő egészségügy modernizálását és 
az orvosképzés korszerűsítését. Az alapítvány képvi-
selői felkutatták az ígéretes, tehetséges fi atalokat, 
és felkínálták nekik, hogy nyugat-európai országok 
vagy az Egyesült Államok intézményeiben tanulja-
nak tovább. A Rockefeller Alapítvány megjelenését 
az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamaiban az 
a cél is vezérelte, hogy erősítse a német dominanciá-
val és a Szovjetunióból kiinduló kommunista veszéllyel 
szembeni ellenállást és támogassa a liberális, demokra-
tikus erőket. Az alapítvány kezdetben még tartóz-
kodó magatartást tanúsított az országgal szemben. 
Magyarország Népszövetségbe történt belépését 
követően azonban felkérést kapott, hogy vizsgál-
ja meg a magyarországi egészségügy helyzetét. Az 
alap tevékenysége alapvetően három területre ter-
jedt ki. Intézmények létesítésére és működésének se-
gítésére, laboratóriumok, kutató helyek felszerelésére 
és ösztöndíjak nyújtására.

Korántsem a teljesség igényével, csupán az 
alapítvány szerteágazó munkálkodásának érzé-
keltetésére íme néhány támogatási forma: a Roc-
kefeller Alapítvány Magyarországon hat kiemelt 
intézményt támogatott; mintegy 245 000 dolláros 
támogatásával 1927-ben megépült az Országos Köz-
egészségügyi Intézet (1925. évi XXXI. t. c.), amelynek 
vezetője Johan Béla (1889–1983) egyetemi magán-
tanár lett. Az intézetben több Rockefeller ösztön-
díjas dolgozott. Az intézet 1925 és 1940 között ösz-
szesen 370 000 dollárnyi támogatásban részesült. 
Az alap hozzájárult a budapesti, szegedi és pécsi 
tudományegyetemek, a Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Tihanyi Biológiai Kutató Intézetet és az Országos Ké-
miai Intézet működési költségeihez. Az alapítvány 
segítségével Szegeden 1937-ben, majd Debrecen-
ben is Ápolónőképző Intézet létesült, megszervezték 
a speciális Zöldkeresztes védőnőképzést, közegész-

27 Magyary (1927): I. m. 454–472.
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ségügyi laboratóriumokat hoztak létre. Anyagilag 
is támogatta az alap az egészségházak hálózatá-
nak megteremtését a tüdő- és nemibeteg-gondozó 
intézetek megszervezését. A Nemzeti Bank és a 
Pénzintézeti Központ a bankoktól, gyáraktól, biz-
tosító intézetektől összegyűjtött pénzzel segítette a 
program megvalósulását.28 A Rockefeller-ösztön-
díjasként a Cambridge-i Egyetem Biokémiai Inté-
zetében kutató Szent-Györgyi Albert, amikor haza-
jött Magyarországra, akkor 1931-ben a Rockefeller 
Alapítvány 119 ezer dollárt adományozott a szege-
di egyetemnek. Az alapítvány kérésére létrehozott 
tudományos tanács Szent-Györgyi Albert elnök-
letével rendelkezett a támogatások célszerű fel-
használásáról. A támogatásból jutott a fi zikus Bay 
Zoltán (1900–1992) által létesített laboratóriumnak 
is. Az alapítvány a további években is támogatta 
a szegedi egyetemet. Szent-Györgyi Albert kuta-
tásait egyébként egy másik amerikai cég, a Josiah 
Macy jr. Alapítvány is segítette. A hazai kutatók 
és laboratóriumok többsége ugyan szerény támo-
gatásban részesült, de sok esetben ez is jól jött. 
Zemplén Géza (1883–1956) professzor, a Műszaki 
Egyetemen létesült Szerves Kémiai Intézetet példá-
ul aligha tudta volna az 1930/34 között kapott se-
gélyek nélkül fenntartani. Támogatásban részesült 
a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geoké-
miai és Kőzettani Tanszéke, amely lehetővé tette, 
hogy Koch Sándor (1896–1983) és Mezősi József 
professzorok gyarapítsák az ásványgyűjteményt. 
A Soproni Botanikus Kert alapítványi támogatás-
sal építhette meg a kísérleti üvegházát. Az alapít-
vány nemcsak az 1920-as évek elején támogatta 
jelentős nagyságrendű tudományos könyv és kiad-
vány adományozásával a hazai intézményeket29, 
hanem később is. Az MTA Csillagvizsgáló Intézete 
például megkapta a háború alatt beszerezhetetlen 
kiadványokat, az Astrophysical Journal 1942–’46, 
illetve az Astronomical Journal 1941 és ’47 között 
kiadott köteteit.

A Klebelsberg Kuno és a Rockefeller Alapítvány 
közötti kapcsolatra jó példa az a levél, melyet, 
már nem miniszterként, 1932. június 6-án írt az 
alapnak. A kormányzati támogatás jelentős csök-

28 Nyolcvan éve kezdte meg működését az Országos 
Közegészségügyi Intézet. http://209.85.129.132/
search?q=cache:gMxiK8KzG1gJ:www.oek.
hu/oekfi le.pl%3Ffi  Letöltve: 2009. 02. 09. 
Gayer Gyuláné: A zöldkereszt a „produktív” 
szociálpolitika része. http://209.85.129.132/
search?q=cache:zcc3pxmCyvwJ:www.fszek.hu/
szociologia/zss. Letöltve: 2009. 02. 09.
29 Közművelődés, 1924. 10. sz. 387. Minerva, 1993. 3. 
I. m.

kentése miatt segítséget kért a Természettudományi 
Nemzeti Alap számára és az ösztöndíjak fedezéséhez. 
A levelében megírta, hogy „Az állam az 1929/30. 
évi költségvetésből 150 000 pengőt bocsátott az 
alap számára, melyet a [Természettudományi 
Nemzeti] Tanács kezel. Az 1932/33. évi költségve-
tésben ez az összeg azonban 30 000 pengőre apadt. 
A csökkenés itt 120 000 pengő, vagyis 80%. E ro-
vat drasztikus csökkentése valóban bénító hatású, 
és ezért merészeljük a Rockefeller Alapítványt arra 
kérni, segítse ezt a hiányt fedezni egy 200 000 pen-
gőnyi összeg adományozásával. Ebben az esetben 
ugyanis a Természettudományi Nemzeti Tanács 
képes lesz arra, hogy eredeti hivatásának teljesí-
tésén túl az egyetemeket ellássa … berendezések-
kel is, amelyek szükségesek a kutatásokhoz…”30 
Klebelsberg arra is kérte az alapítványt, hogy az 
ösztöndíjak 73,5%-os csökkentése miatt segítsen „a 
felnövekvő tudósnemzedéken … és a magyar tu-
dományon … az 1932/33-as kritikus költségvetési 
évben”. Az Ösztöndíjtanács számára 360 000 pen-
gőt kért, lehetőleg egy párizsi bankban letétben el-
helyezett dollárban, mert a kormány korlátozta a 
devizaforgalmat.31

A levél megfogalmazásában néhány fi gye-
lemre méltó gondolat is felfedezhető, amely jól 
jellemezte Klebelsberg tudományos szakember-
képzési stratégiáját és taktikáját. A – mai szó-
használattal civil szerveződésű – Rockefeller 
Alapítványtól segítséget kérő, már nem kultusz-
miniszter (ha úgy tetszik, állampolgár) Klebels-
berg kiemelten hangsúlyozta, hogy az autonóm 
szerveződésű Természettudományos Nemzeti 
Alap és Tanács, valamint az Ösztöndíjtanács szá-
mára kéri a támogatást. Az utóbbi esetében az 
sem kerülte el a fi gyelmét, hogy – igazodva az 
alapítvány alapvető célkitűzéséhez – nevesítse a 
segély fő rendeltetését, hangsúlyozva, hogy a tá-
mogatásra az orvostudomány és orvosképzés fej-
lesztése miatt van szükség.

Palló Gábor, a Rockefeller-tevékenység leg-
látványosabb részvállalását a magyar tudomá-
nyos szakemberképzésben – különösen az 1920-as 
években – a magyar egyetemi hallgatóknak adott 
külföldi és hazai ösztöndíjakban látta.32 Az alap a 
fi atal és az „érettebb” tudósok, szakemberek kül-
földi tanulmányútjait egyaránt támogatta. Töb-
bek között a matematikus Radó Tibor (1895–1965) 
1928-ban Németországban, majd az USA külön-

30 A Klebelsberg-levél. A Rockefeller Alapítványnak, 1932. 
jún. 6-án. Természet Világa, 1989. 9. sz. 390.
31 A Klebelsberg-levél. I. m. 391.
32 Palló (1997): I. m. 239.
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böző egyetemein folytathatta kutatásait, Angyal 
András (1902–1960) orvos, pszichológus 1932-ben 
a Yale Egyetemen tanulmányozhatta a kultúra be-
folyását az egyéniség visszafojtására. Selye János 
(1907–1982) a Rockefeller-ösztöndíj elnyerésével 
1931-ben az Egyesült Államokba távozott. Ké-
sőbb a kanadai Montrealban telepedett le, ahol 
előbb a McGill angol egyetemen, majd az Univer-
sité de Montréal francia egyetemen az Institut de 
Médecine et de Chirurgie Expérimentales kutató-
intézet vezetésére kapott kinevezést. Kerpel-Fro-
nius Ödön (1906–1984) 1933/’34-ben a Harvard 
Egyetem gyermekklinikáján folytatott az emberi 
szervezet folyadékháztartására vonatkozó kuta-
tásokat. Sántha Kálmán (1903–1956) professzor 
1936-ban dolgozhatott külföldön. Az International 
Education Board az 1924/25-ös tanévtől nyújtott 
ösztöndíjai átlagban havi 120 dollárt tettek ki 12 
hónapon át, de biztosították az utazási költsége-
ket és a tandíjakat is. Az alap előnyben részesítette 
azokat, akik 35 évnél nem idősebbek, és a kémia, 
fi zika, biológia, mennyiségtan vagy mezőgazda-
ságtan művelésével foglalkoztak. Az ösztöndíj cél-
ja a tudományos szaktapasztalatok nemzetközi vi-
szonylatokban történő kölcsönös kicserélésének a 
segítése. Az alap az 1924/25-ös tanévben például 
három mezőgazdasági ösztöndíjat adott, melyeket 
a földművelésügyi miniszter jelöltjei kapták meg. 
Palló Gábor összesen 205 olyan személyt tudott 
azonosítani, aki 1956 előtt személyes támogatást 
kapott, többségében ösztöndíj, kisebb részben mű-
szervásárlási segély formájában. „A támogatot-
tak között a legtöbben az orvoslással összefüggő 
területekről kerültek ki, 75-en, valamint 19 nő-
vér. A kémikusok száma 18, a közgazdászoké 12, 
biokémikusoké 5, biológusoké 6 volt, fi zikus csak 
4, matematikus 5, politikus, politológus 6. A ne-
vek között kiemelkedő személyiségek sorakoz-
nak. Törő Imrétől (1900–1993) Straub F. Brunóig 
(1914–1996), Laki Kálmántól (1909–1983) Schulek 
Elemérig (1893–1964), a pszichológus Kardos La-
jostól (1899–1985) Lissák Kálmánig (1908–1982) és 
Haynal Imréig (1892–1979) vagy a kolloidikus Bu-
zágh Aladárig (1895–1962) stb. Ide számíthatjuk 
azokat a világhírű magyar tudósokat, akik már 
külföldön kaptak Rockefeller-támogatást. Minde-
nekelőtt talán Hevesy Györgyöt (1885–1966), aki 
freiburgi intézetét az alapítványnak köszönhet-
te, és a Bohr-intézetben is az alapítvány fedez-
te világszínvonalú kutatásait. Neumann János 
(1903–1957), Pólya György (1885–1987), Szilárd 
Leó (1898–1966), Teller Ede (1909–2003), a kémi-
kus Farkas László, a közgazdász Balogh Tamás 

(1906–1981) és még sokan szintén a támogatot-
tak közé tartoztak pályájuk valamely pontján.”33

A hazai tudományos szakemberképzés fejlesz-
tésében jelentős helyet foglalt el egy másik szer-
vezet is, a Smith Jeremiah Alapítvány. A Nemze-
tek Szövetsége által Magyarország szanálásának 
ellenőrzésére kiküldött főbiztos, Smith Jeremiah 
(1870–1935) amerikai állampolgár a Magyarország 
részéről neki megállapított tiszteletdíjat nem vet-
te fel. A magyar kormány ezért távozásakor, érde-
meit megörökítendően, a megmaradt 3,5 milliárd 
koronát a Magyar Nemzeti Bank részvényeibe fek-
tette. A hozadékból alapítványt hozott létre. A ka-
matokból a budapesti József-Műegyetemet végzett 
technikusok ösztöndíjban részesülhettek, így az 
Egyesült Államokban folytathatták tanulmányai-
kat. Az alapítvány elnöke Domanovszky Sándor 
volt.34 Az ösztöndíjak az 1927/28-as tanévtől kezd-
ve kerültek kiosztásra. Az ösztöndíjasok számát és 
az összeget az alapítványi jövedelem arányában 
évről évre a kultuszminiszter állapította meg. Töb-
bek között Rázsó Imre (1904–1964) gépészmérnök, 
mezőgazda, műszaki egyetemi tanár 1937-ben 
Smith Jeremiah-ösztöndíj segítségével egyéves 
tanulmányutat tehetett az Egyesült Államokban 
és Kanadában a traktorgyártás, a mezőgazdasági 
munkaszervezés és termelési módszerek tanulmá-
nyozása céljából. A Smith Jeremiah ösztöndíj segít-
ségével végezte 1928-ban a televízióval kapcsola-
tos kutatásait Tihanyi Kálmán (1897–1947), Vörös 
Imre (1903–1984) gépészmérnök, egyetemi tanár 
az ösztöndíj segítségével 1929–30-ban 14 hónapos 
tanulmányutat tett az Egyesült Államokban.

Klebelsberg Kuno a „kormányzati merevség ol-
dása” végett, a természettudományok támogatása 
érdekében a VKM költségvetésében elkülönített 
pénzalappal 1926-ban létrehozta a „félig nem kor-
mányzati szervezetet”, a Természettudományi Nem-
zeti Alapot. A kutatásokba bevonta a magántőkét is. 
Személyes tekintélye és kapcsolatai révén alapítot-
ta meg a Széchenyi István Tudományos Társaságot a 
gyakorlati fontosságú kutatások (mezőgazdaság, 
ipar, kereskedelem, pénzvilág) fi nanszírozására. 
A társaság élén regnált elnökök Popovics Sándor 
(1862–1935) és Ilosvay Lajos, a főtitkár Schimanek 
Emil (1872–1955) volt. A szenátusnak 70 válasz-
tott és 10 meghívott tagja volt. Az operatív dönté-
seket a szűk körű ügyvezető bizottság hozta meg. 
A társaság állami segítségben nem részesült, olyan 
kutatásokat fi nanszírozott, amelyek viszonylag 
gyorsan megtérülő gyakorlati eredményekhez 
33 Palló (1997): I. m. 240. o.
34 Magyary (1927): I. m. 468. o.
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vezettek. Ilyen volt például a barnaszénkészletek 
jobb és hatékonyabb felhasználásával foglalkozó 
program. Az alap és a társaság 1927 és 1944 között 
több millió pengővel segítette a természettudomá-
nyi kutatásokat. A Természettudományi Nemzeti 
Alap 1925/26-ban egymillió 160 ezer pengővel tá-
mogatta az egyetemek és intézmények laboratóriu-
mi felszereléseinek kiegészítését és korszerűsítését. 
Az alap az 1929/30-as költségvetési évben 150 000 
pengővel gazdálkodott. Évente általában 18–20 ku-
tató munkáját segítette különböző nagyságrendű 
összegekkel. Az alap pénzügyeinek kezelését az 
1930. évi VI. t. c. értelmében a Természettudomá-
nyi Nemzeti Tanács végezte. A tanácsot, amely 80 
tagból állt, többségében egyetemi professzorok, 
az MTA, a tárcák, valamint az ösztöndíjtanácsok 
képviselői alkották. Az elnöki teendőket Ilosvay 
Lajos halálát követően Tangl Károly (1869–1940), 
majd Zimmermann Ágoston (1875–1963) látta el. 
Az operatív munkát a tanács ügyvezető igazgató-
ja, Tangl Károly, 1936-tól Mauritz Béla (1881–1971) 
végezte, egészen 1945-ig, a tanács megszűnéséig. 
Az elnökség munkáját 12 tagú intézőbizottság 
segítette, olyan tudósokkal, mint Szent-Györgyi 
Albert, Szily Kálmán (1838–1929) és Teleki Pál. 
A kérvényeket a tudományáganként alakított 
szakbizottságok bírálták el, és ők tettek javaslatot 
a támogatásokra. Az éves támogatásból elsősorban 
az orvostudományok kutatói részesültek (45%), 
ami összefüggött azzal, hogy a határtudományok 
(biokémia, radiológia, gyógyszervegytan stb.) ku-
tatását is ide sorolták. A kémia és a fi zika kutatá-
sa általában azonos arányban kapott támogatást 
(12–15%). A kémiai kutatások között például Isse-
kutz Béla (1886–1979), Varga József (1891–1956) és 
Zemplén Géza a segélyek felhasználásával nem-
zetközileg is jelentős eredményeket értek el. Az 
alap számos fi atal, tehetséges vegyész pályafutását 
segítette. A Budapesti Tudományegyetemen fo-
lyó fi zikai-kémiai kutatások támogatására megítélt 
összegekből 1931/32-ben Erdey-Grúz Tibor (1902–
1976) a reverzibilis, illetve irreverzibilis elektroli-
tikus fém- és hidrogénleválás feltételeinek tanul-
mányozására; 1934/35-ben az ezüst egykristályok 
növekedésének vizsgálatára; 1936/37-ben pedig 
az elektrolit-olvadékok szerkezetének kutatására 
kapott több ezer pengő támogatást. Lengyel Béla 
(1903–1990) 1932/33-ban az üveg elektrokémiai 
vizsgálataira, később pedig a cellulóz szerkezeti 
vizsgálataira részesült ezer-ezer pengő támoga-
tásban 1939/’40-ben. Az alap 1932 és 1939 között 
folyamatos támogatásban részesítette Schay Gézát 
(1900–1991), aki reakciókinetikai kutatásokat foly-

tatott. A Természettudományi Nemzeti Alapból 
1926 és 1944 között a természettudományos ku-
tatások összesen másfélmillió pengőt meghaladó 
támogatásban részesültek, melynek közel 15 szá-
zaléka a kémiai tudományok fejlődését szolgálta.35

„Messzire kell menni ahhoz, hogy a szak/ember 
látszódjék”?!36

Hosszasan lehetne sorolni azoknak a tudományos 
nagyságoknak a nevét, akiket a politikai, a társa-
dalmi környezeti korlátok, intézmények késztettek 
arra, hogy távozzanak szülőföldjükről, lakóhe-
lyükről, az országból, vagy „Prokrusztész-ágyba” 
kényszerítetten, visszavonultan, tetteiket, eszméi-
ket félremagyarázó rágalmak közepette, esetleg tel-
jes ismeretlenségben éljék le az életüket. Munkás-
ságuk eredményeit, lényegét az örökös támadás, az 
értetlenség, az irigység és a rosszindulat próbálta 
megsemmisíteni. Hosszasan lehetne sorolni azok-
nak a tudósoknak a nevét, akik külföldön világra-
szóló eredményeket értek el, s akikre szülőhelyük, 
városuk, volt iskolájuk, munkahelyük vagy a min-
denkori kormányok csupán egyetlen apropóból hi-
vatkozhatnak: nevezetesen, hogy az illető személy 
35 Kovács Géza (1989): A tudománypolitikus Klebelsberg. 
Természet világa, 9. sz. 387.; Móra László (1989): 
A természettudományi kutatások állami támogatása a két 
világháború között. Magyar Tudomány, 9. sz. 773.; Móra 
László (1988/89): Az Országos Természettudományi Tanács 
és Alap működése. Technikatörténeti Szemle, 177–193.; 
Móra László (1990/91): A Széchenyi Tudományos Társaság 
és a magyar természettudományi és technikai kutatások. 
Technikatörténeti Szemle, 63–78.; T. Kiss Tamás (1997): 
A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon 
az 1920-as években. Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervező 
tevékenysége. Budapest, MTA PTI Etnoregionális 
Kutatóközpont, Munkafüzetek 42. 38–49.; Palló Gábor 
(2002): A „magyar jelenség” és a kémia. Fizikai Szemle, 4. 
sz. 108.; A Magyarországról e/migrált tudósoknak az 
1989/90 utáni rendszerváltozás miniszterelnökei és a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökei is rendszeresen 
azt üzenték, hogy „várják” hazajövetelüket. Nem vették 
fi gyelembe, hogy a nemzetközi, európai és a hazai 
gazdasági, politikai és társadalmi állapotok jelentősen 
át/alakultak.
36 Az 1970-es évek első felében folytatott 
tanyakutatásaim során említette egy bordányi ember, 
amikor elköszöntem tőle. „Ebből az országból távozni, 
messzire kell mennie, meg kell halnia az embernek 
ahhoz, hogy becsüljék”. T. Kiss Tamás (2001): „Messzire 
kell menni ahhoz, hogy az ember látszódjék…” Krónikás, 4. 
sz. 10–12.; T.. Kiss Tamás (2008): „Akinek nincsen múltja, 
annak szegényebb a jelene is, avagy messzire kell menni ahhoz, 
hogy valaki látszódjék…” In: Andragógiai és közművelődés. 
A 2006. szeptember 26–27-ei Durkó Mátyás Konferencia 
és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete 
(szerk.: Juhász Erika). Debrecen, 2008. 111–115.
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szülőháza, lakóhelye az ország valamelyik telepü-
lésén található, rövidebb-hosszabb ideig itt vagy 
ott élt, tanult, dolgozott, esetleg magyar, Magyar-
országról származott. A tudósaink személyét érő 
értetlen és érdemtelen kritikák, teljesítményeik le-
kicsinylése, agyonhallgatása, majd a rehabilitációk, 
a megkésett elismerések, posztumusz kitüntetések 
jelzik, hogy a magyar tudományos életben mekko-
ra rombolások történtek.

Különösen felerősödött ez a jelenség a politikai rezsi-
mek gyakori változásairól „elhíresült” 20. században. 
Történelmi okokból bizonyos karrier-utak már 
az Osztrák–Magyar Monarchia idején elzáródtak. 
Elsősorban a zsidók számára az „úri pályák” – a 
jog, a politika – hozzáférhetetlenek voltak, ezért a 
természettudományok művelésében és a szabad-
foglalkozású pályákon keresték boldogulásukat. 
A magyar tudósok közül az 1920-as évek elején 
egyre többen kényszerültek arra, hogy a nyuga-
ti országokba, elsősorban Németországba távoz-
zanak. Klebelsberg az 1920-as évek végén ugyan 
erőfeszítéseket tett, hogy hazahívja a külföldön 
dolgozó magyar tudósokat.37 Kezdeményezése 
nem tekinthető előzmény nélkülinek. Már Széll 
Kálmán (1843–1915) miniszterelnöksége (1899. 
02. 26. – 1903. 06. 27.) idején 1902/3-ban javasolta, 
hogy a kivándoroltak népes seregét csak a mun-
kafeltételek megteremtésével lehet hazacsábítani. 
Klebelsberg fontosnak tartotta a külföldi magyar-
ság és a magyar állam összefogását. A miniszter 
kultúrpolitikáját támogatta a Külföldi Magyarok 
Szövetsége és a Külföldi Magyarság (1920–1925) című 
lap, amely különböző adományokkal, könyvkül-
deményekkel igyekezett erősíteni az óhaza iránti 
érzéseket, és ápolni a magyar identitást, támogatva 
a Magyarország irányában lojális szellemi és poli-
tikai mozgalmakat, szembeszállva a meglehetősen 
befolyásos 1918–1919-es baloldali emigráció „min-
den rossz, ami a Horthy-Magyarországról indul” 
álláspontjával és tevékenységével. A miniszter 
1929. május 5-én a Pesti Naplóban – sajátos meg-
gondolás alapján – Ady Endre (1877–1919) kötete, 
az Új versek (1906) nyitódarabjának sorait kölcsön-
véve „Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új 
dalaival?” címen írt vezércikkében személyesen is 
megszólította a tudományok külföldön élő magyar 
képviselőit. Klebelsberg írásában arról értekezett, 
hogy kétféle tudomány létezik, s azokat szerinte a 
nyugati hatás kétféleképpen érinti. „A szellemi tu-

37 Nagy Péter Tibor (2002): Hajszálcsövek és 
nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19–20. századi 
Magyarországon. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új 
Mandátum, 120–131.

dományokban, hogyha át is veszünk külföldi szempon-
tokat és módszereket, mindez csak inkább impulzust 
adjon, sem mint lényeget érintő befolyást gyakoroljon. 
Egészen másképpen áll a dolog az orvosi, a gazdasági, a 
technikai és a természettudományokkal. E téren minden 
sovinizmus és partikularizmus kegyetlenül megbosz-
szulja magát, ezek számára Dévénynél szélesen ki kell 
tárni a kaput, és jöjjenek ott sokan, mentől többen, új 
időknek új találmányaival, új termelési módokkal, fő-
képp új energiákkal.” A miniszteri felhívás csekély 
eredménnyel járt. A Rockefeller Alapítvány támo-
gatásával felszerelt korszerű szegedi laboratórium 
ugyan megtette a hatását, mert Cambridge-ből a 
fi atal Szent-Györgyi Albert 1930-ban véglegesen 
hazajött. (Egyébként Klebelsberg nem élte meg 
Szent-Györgyi Albert 1937-ben kapott Nobel-díját). 
A miniszter hívó szavaira az 1910-es évek végén 
és az 1920-as években külföldre távozó, magukat 
többen emigránsnak tekintő kutatók közül pél-
dául Hevesy György (1885–1966), Kármán Tódor 
(1881–1963), Szilárd Leó (1898–1964), Polányi Mi-
hály (1891–1976), Szegő Gábor (1895–1985), Teller 
Ede (1908–2003), Wigner Jenő (1902–1995), a ma-
tematikus Szász Ottó (1884–1952), Fekete Mihály 
(1886–1957) és még sokan mások nem reagáltak 
érdemlegesen. Klebelsberg cikkét a külföldön élő 
magyar zsidó tudósok tudomásul vették, de nem 
éltek vele. Az elutasításban közre játszott a nume-
rus clausus38 (1920. évi XXV. tc.), amely – bár ezt 

38 Klebelsberg Kuno „…invitált meg minket Svábhegyre 
éppen a numerus clausus ügyében … úgy emlegette 
a numerus clausust, mint fájó helyzetet, amelyet ő 
itt talált, amelynek nehézségeit és kellemetlenségeit 
orvosolni akarja és minket egyenesen felkért arra, 
hogy mi forduljunk ő hozzá, és ha mi az egyetemre be 
akarunk ajánlani ifjakat, akkor nagyon szívesen áll a mi 
rendelkezésünkre … éltünk is ezzel az engedelemmel, 
de fájdalommal kell megállapítanom, hogy az egyetemi 
tanács előtt nem volt nagy tekintélye a kultuszminiszter 
úr protekciójának.” Részlet Vázsonyi Vilmos a 
nemzetgyülés indemnitási vitájában 1925 december 17-
én elhangzott szavaiból. Vö: Vázsonyi Vilmos beszédei és 
írásai. Második kötet. Budapest, Az Országos Vázsonyi-
emlékbizottság Kiadása, 1927. 448.
„Nem csinálok titkot abból, hogy én a numerus 
clausust elvileg nem helyeslem. Mert egy nemzetnek 
csak az állhat érdekében, hogy minél több kiművelt 
tagja legyen. Mi azonban egészen sajátos helyzetbe 
kerültünk. Elvesztettük az ország kétharmad részét, 
ahonnan az intelligencia visszaözönlött erre a 
maradék Magyarországra… Hogy a pécsi egyetemre 
nagyobb számban mentek nem keresztény ifjak, 
annak egyszerű magyarázata… a budapesti egyetem 
úgy vélekedik, hogy a tényleg felvettek öt százaléka 
lehet izraelita, a pécsi egyetem pedig akként, hogy a 
kultuszminiszter által engedélyezett numerus clausus 
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expressis verbis nem mondta ki – az egyetemekre 
felvehető zsidó fi atalok arányát 5%-ban határozta 
meg. A zsidó népesség ellen gerjesztett közhan-
gulat, a keresztény egyházak bizonyos körei által 
is támogatott politikai döntés ellenére az 1920. évi 
XXV. tc. végrehajtása nem valósult meg teljes egé-
szében, különösen a vidéki egyetemeken,39 de al-
kalmas volt arra, hogy bizonytalanságot, félelmet 
keltsen a hazai zsidóság körében.

Az első világháború idején a magyar kormány-
zat indokaihoz nagyon hasonló indíttatásból val-
lási és faji alapú korlátozásokat vezettek be a 

öt százaléka. Minthogy a pécsi egyetemnél előfordult 
az az eset, hogy egyes beiratkozott keresztény ifjak 
elmaradtak, az izraeliták pedig megjelentek, előállt 
az a helyzet, hogy a tényleges létszámban nagyobb 
volt az izraeliták száma az öt százaléknál.” – mondta 
Klebelsberg a nemzetgyülés indemnitási vitájában. Vö: 
BCT, 403–404. Feltételezhető, hogy az egyetemekre 
bejutott zsidó fi atalok aránya magasabb lehetett, mint 
amit a Statisztikai Évkönyv közölt. A statisztika nem 
tartalmazta a kikeresztelkedetteket.
39 Bethlen István titkos iratai. Az iratokat sajtó alá 
rendezte, a bevezetőt és a magyarázatokat írta: Szinai 
Miklós és Szűcs László. Budapest, Kossuth Kiadó, 1972. 
256–257.; Nagy Péter Tibor (2002):. I. m. 42–43.

legnevesebb amerikai egyetemeken is (Harvard, 
Columbia, Cornell, Yale, Boston University stb.). 
Noha szövetségi törvénybe nem iktatták, az egye-
temi szintű korlátozások az 1950-es évekig léteztek 
az USA-ban. Az első példát egyébként Oroszország 
szolgáltatta, ahol már 1887-től – kifejezetten és be-
vallottan antiszemita éllel – numerus clausus-jelle-
gű jogszabályok voltak érvényben, amelyeket csak 
1917-ben töröltek el.

Klebelsberg megnyilatkozásai azt mutatják, hogy 
ambivalens módon viszonyult a törvényhez. Mindezt 
részint indokolhatta a zsidó nagytőkésekhez fűző-
dő sokszálú személyes kapcsolatrendszere, részint 
kormányzati politikusként való szerepvállalása. 
Személy szerint 1920-ban ugyan részt vett a tör-
vényjavaslat előkészítésében, a szavazásról azon-
ban távol maradt. A miniszter 1925. december 10-
én a Népszövetség genfi  ülésén tartott beszédében 
átmeneti szabályozásról beszélt. A Bethlen-kor-
mány Klebelsberget a hazai zsidó nagytőkéhez 
fűződő kapcsolatai miatt 1927-ben ismét Svájcba 
küldte, hogy tárgyaljon a magyar gazdaság sta-
bilizálását és a pengő bevezetését jelentősen be-
folyásoló Népszövetség égisze alatt a zsidóság 
képviselőivel. Klebelsberg, aki a nemzetgyűlésben 
gyakorta kijelentette, hogy „személy szerint nem 

A zsidó hallgatók aránya a felsőoktatásban, 1920 és 1935 között

Év %

1920 10,4

1921 11,6

1922 11,2

1923 10,4

1924  9,5

1925  8,9

1926  8,2

1927  8,0

1928  8,4

1929  9,0

1930 10,0

1931 11,9

1932 12,0

1933 11,1

1934  9,7

1935  8,3

(Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 1920–1935)
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ért egyet a törvénnyel”, amikor az általa átdolgo-
zott szövegváltozat alapján 1928 elején törvény-
módosításra került sor (1928. évi XIV. tc.), Bethlen 
István miniszterelnöknek küldött levelében mégis 
azt írta, hogy „a törvény lényege megmentésre ke-
rült”.40

Az első világháborút követő években nemcsak 
a numerus clausus miatt távozott külföldre, ma-
radt idegenben számos tehetséges magyar fi atal 
tudós, hanem a trianoni békediktátum okán előállt 
helyzet miatt is. Az egyharmad területére szűkí-
tett Magyarországon alapvetően egy nemzetközi 
mércével mérhető egyetem maradt, a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem. A világháború 
utáni Németország, amely már a 19. század végén 
is a világ jelentős tudományos centrumának szá-
mított, és szinte valamennyi tartományának volt 
egyeteme, az 1920-as években különösen erős 
vonzerőt jelentett az alapvetően a német kultúr-
körhöz kötődő magyarországi tudósok számára.41

Az 1930-as évtized közepétől Németországban 
alapvető politikai változásokra került sor, a totális 
hatalmat megragadó nácizmus, majd az Európá-
ban teret nyerő fasizmus „szellemirtó”(40) ideológi-
ája jelentősen átrendezte az európai tudományos 
élet tartalmát és szerkezetét. Ennek következtében 
számos kutató kényszerült arra, hogy még a kontinens-
ről is távozzon. Sokan – köztük magyar tudósok – 
kerültek olyan helyzetbe, hogy kezdetben szakmai 
pályájuk vált reménytelenné, később már az életük 
is veszélyben forgott. Ez a sajnálatos körülmény 
tette lehetővé, hogy aránylag könnyen megszerez-
hetővé vált az a hatalmas szellemi érték, melyet az 
emigráló tudományos szakemberek képviseltek. 
A fogadó államnak vagy államoknak ugyan ne-
hézségeik támadtak, hiszen nehezen voltak képe-
sek annyi kutatói/oktatói munkahelyet teremteni, 
amennyit a menekülő kiválóságok igényeltek vol-
na. A tudósok/oktatók befogadása – „megszerzé-
se” –, a legjobbak közül történő válogatás hosszabb 
távon „jó befektetésnek” látszott. A tehetséges fi a-
talok és tudományos szakemberek Kelet-Európá-
ból az 1920-as évektől történő Nyugatra távozása, 
Amerikába menekülése jelentős mértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy a tudományosság központja 
Európából áthelyeződött az Egyesült Államokba. 
Hogy ez folyamat megtörténhetett, abban hatal-
mas szerepet töltött be a Rockefeller Alapítvány, 
még akkor is, ha a menekítésben elsősorban a ter-

40 Szekfű Gyula (1917): A magyar állam életrajza. Dick 
Manó kiadása, Budapesten.
41 Ormos Mária (2008): Szellemirtás Európában. Magyar 
Tudomány, 3. sz. 272.

mészettudományok és ezen belül is a biológia, a ké-
mia és az orvostudomány képviselői foglalhattak el 
vezető helyet. Warren Weaver (1894–1978), alapít-
ványi megbízottként 1933 májusában körbeutazta 
Németországot, és megtapasztalta az antiszemitiz-
mus jelentkezését az egyetemeken. Visszatérve az 
Egyesült Államokba részt vett az Elüldözött Német 
Tudósokat Segítő Rendkívüli Bizottság (Emergency 
Committee in Aid of Displaced German Scholars) 
megalakításában. Az utána következő hét évben a 
Rockefeller Alapítvány 775 000 dollárt fordított a 
tudósok elmenekítésére.42

A második világháború utáni magyar tudományos 
élet és elitképzés a hidegháború miatt új helyzetbe ke-
rült. A nemzetközi viszonyok romlása ellenére né-
hány magyar tudós még ellátogathatott az Egye-
sült Államokba. Részt vehettek 1947 júliusában az 
V. Nemzetközi Gyermekgyógyászati Kongresszu-
son és ellátogathattak a Harvard, a Philadelphiai 
és a Baltimore-i egyetemre. A gyermekgyógyász 
Kerpel-Fronius Ödön (1906–1984) VKM-nak készí-
tett feljegyzésében szorgalmazta az amerikaiakkal 
fenntartandó tudományos együttműködés fontos-
ságát, s arra is kitért, hogy a Rockefeller Alapít-
vány szívesen nyújtana ehhez támogatást. Az ame-
rikai–magyar kapcsolatok 1947-től megszakadtak. 
A magyar kormány visszautasította a Rockefeller 
Alapítvány támogatását.43 A belpolitikai átren-
deződés hatására az MKP (Magyar Kommunista 
Párt) Magyarországot az új tudományos központ, 
a Szovjetunió felé orientálta. Ideológiai és politikai 
tisztogatás vette kezdetét a hazai tudományos élet-
ben. A Magyar Tudományos Akadémia az 1950-es 
években számos tudóst zárt ki a soraiból. Erre a 
sorsra jutott – a teljesség igénye nélkül: Alszeghy 
Zsolt (1888–1970) irodalomtörténész, Andreánszky 
Gábor (1895–1967) botanikus, Balogh Jenő (1864–
1953) jogtudós, Alföldi András (1885–1981) régész, 
Abay Neubauer Gyula (1891–1978) közgazdász…44

A kelet-európai országokban kiépülő totalitá-
rius rendszerek, valamint a tudományos kutatá-
sok, az elért eredmények oktatási szabadságának 

42 Darwin H. Stapleton (1997): A Rockefeller Alapítvány, 
menekült tudósok és atomtechnika. Fizikai Szemle, 3. sz. 
102.; Palló Gábor (2002): The „Unacceptables”: American 
Foundations and Refugee Scholars between the Two Wars and 
after. Magyar Tudomány, 3. sz. 376.
43 N. Szabó József (1998): A magyar kultúra – egyetemes 
kultúra. Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései 
1945–1948. Budapest, Akadémiai Kiadó, 133.; Tamás Pál 
(1982): A tudománypolitika modelljei. Budapest, Akadémiai 
Kiadó.
44 A rendszerváltozás után az MTA 1989-ben számos 
tudóst rehabilitált.
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veszélyeztetése, továbbá az áltudományosság in-
tézményesítése45 miatt az Egyesült Államok a még 
reménykedő kutatók és többek számára újra mene-
dékhely lett. A tudományos szakemberek köréből 
megindult újabb kivándorlási hullámhoz a Roc-
kefeller Alapítvány ismét jelentős segítséget nyúj-
tott. Elmenekült Szent-Györgyi Albert, akit sokan 
követtek. Többek között 1947-ben a történész Bor-
bula Ida (1900–1981), a sejtbiológus Klein György 
(1925–), 1948-ban Bay Zoltán (1900–1992), az antro-
pológus Borhegyi István Ferenc (1921–1969).

Az 1956-os politikai forradalmat és szabadság-
harcot leverő szovjet Vörös Hadsereg utáni idő-
szak tovább fokozta a hazai tudományos elit emig-
rálási törekvéseit. Nemcsak az atomfi zikus Faragó 
Péter (1918–2004), a matematikus Lakatos Imre 
(1922–1974), a fi zikus Muray Gyula (1930–1991), 
hanem rajtuk kívül még számos nemzetközi hírre 
szert tett tudós kényszerült arra, hogy elhagyja az 
országot, az Egyesült Államokba, vagy valamelyik 
nyugati országba távozzon.

A magyar tudósok 20. századi e/migrációit 
jóllehet döntően a politikai és a gazdasági viszo-
nyok határozták meg, mégsem hagyható fi gyel-
men kívül a tudományos élet alakulását minden-
kor befolyásoló – politikától nem mentes – kettős 
 szerkezet.

Egyrészt a tudomány nemzetközi világában 
időről időre úgynevezett centrum–fél-periféria–peri-
féria viszonyok alakultak ki. Centrum volt például 
a 18. században és a 19. század elején a kémia te-
rületén Franciaország, és periféria, amely szorosan 
kapcsolódott a centrumhoz, például Magyarország 
egész tudományos rendszere a II. világháborúig, 
amely a német mintát követte.46 Mind a centrum-
nak, mind a fél-perifériának és perifériának mindig 
megvolt és ma is megvan a maga helye és szerepe 
a tudományos élet alakulásában és innovációjában. 

45 Szovjetunióban a tudományos élet színvonalát ebben 
az időben – többek között – olyan „kutatók” fémjelezték, 
mint Trofi m Gyenyiszovics Liszenko ukrán származású 
biológus, Ukrajna Tudományos Akadémiájának (1934) 
és a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának (1939) 
tagja, Ivan Vlagyimirovics Micsurin agrobiológus, 
növénynemesítő, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának tiszteletbeli tagja. A „liszenkóizmus” a 
szovjet tudomány kegyetlen, megtorló jellegű ága volt, 
akik vele szemben ellenvéleményt fogalmaztak meg, 
azok könnyen a Gulagon végezhették.
46 Palló Gábor (2001): Az európai egyetem 
funkcióváltozásai. In. Felsőoktatás-történeti tanulmányok. 
Budapest, Magyar Felsőoktatás Könyvek, Professzorok 
Háza. Szerk: Tóth Tamás. Ill. http://www.phil-inst.hu/
tudrend/Tt/egy-kot/pallo.htm Letöltve: 2009. 02. 14.

Az egyik feltételezi a másikat, mi több, csak együtt 
létezhetnek, néha igencsak sajátos, sőt nem konf-
liktusok nélküli viszonyok közepette.47

Másrészt a hazai egyetemeken és kutatóintéze-
tekben dolgozó, ambiciózus és tehetséges fi atalok 
számára a helyi értékelési és viszonyítási alapok 
sokszor annyira szűk kereteket és kényszereket is 
jelentettek – nemcsak a múltban, hanem a jelenben 
is –, amelyek felerősítették a jól felszerelt, korszerű 
műszerezettséggel, kiváló tudósokkal rendelkező, 
kreatív szellemiséggel rendelkező nemzetközi tu-
dományos centrumok vonzerejét.48

Az 1989/90. években bekövetkezett politikai 
rendszerváltás felerősítette és vonzóvá tette a ha-
zai tudományos elit körében, a tudományok nem-
zetközi világában tapasztalható centrum–fél-pe-
riféria–periféria szerkezetben történő szakmai és 
egzisztenciális előrelépés potenciális lehetőségét. 
Ennek reményében számos fi atal kutató hagyta el 
az országot, vállalt munkát kutató intézetekben, 
multinacionális vállalatoknál. A társadalom szá-
mára azonban bizonyossá vált, hogy az Európai 
Unióhoz történt csatlakozás – hasonlóan a gaz-
dasági élet terein bekövetkezett piacszerzésekhez 
– magában rejti a hazai tudományos potenciál, a 
szellemi tőke, az új „marslakók” felvásárlásának 
veszélyét is.49

47 T. Kiss Tamás (2009): Tudás centrum és (regionális) 
identitás. In: Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves 
Kozma Tamás tiszteletére (szerk.: Bajusz Bernadett, 
Bicsák Zsanett Ágnes, Fekete Ilona Dóra, Jancsák Csaba, 
Tornyi Zsuzsa Zsófi a). Debrecen, Doktoranduszok Kiss 
Árpád Közhasznú Egyesülete, 219–230.
48 Palló Gábor a „centrum–periféria” szerkezetben 
a „vonzás–taszítás” sajátos viszonyait is láttatja. 
Hevesy György, Békésy György és Wigner Jenő 
esetére hivatkozik. Palló (2004): I. m. 43–44. és 53.; 
Palló Gábor (1985): „Egy boszorkányper története: 
Miért távozott el Hevesy György Magyarországról?” 
Valóság, 7. sz. 77–89. Az MTA tagjai közül, az 1950-
es években politikai és ideológiai okokból eltávolított 
akadémikusokat, ellehetetlenített tudósokat kizáró 
szemlélet a Kádár-korszak „megengedő viszonyai 
közötti vidéki továbbélését” érzékeltette Bánlaky Pál-
Varga Csaba (1979): Azon túl ott a tág világ. Budapest, 
Magvető. Tanulságos kutatási témát képezhetne az, 
hogy Magyarországról az eltelt évtizedekben miért, 
milyen indokok alapján és hány tudós távozott 
külföldre, elsősorban a nyugati országok egyetemeire és 
kutatóintézeteibe.
49 Marx György (2000): A marslakók érkezése. Magyar 
tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét. 
Akadémiai Kiadó, Budapest. Az alábbi munkában 
következetesen a „magyar jelenség” kifejezés szerepel: 
Palló Gábor (2004): Zsenialitás és korszellem. Világhírű 
magyar tudósok. Budapest, Áron Kiadó.
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Epilógus
A 20. század második felétől, majd a század utolsó 
negyedétől mindinkább érzékelhetővé vált, majd 
felerősödni látszott a magyarországi tudósok nem-
zetközi tudományos centrumokhoz történő kapcsolódási 
igénye és kényszere. A globalizáció mind erőteljeseb-
ben kezdte megkövetelni a magyar tudományos 
elittől, a tudósok generációitól a tudományok nagy 
nemzetközi centrumaihoz való kötődést, csatla-
kozást. A szakmai önmegvalósítási törekvéshez 
kedvező szerkezeti feltételeket teremtett a magyar-
országi politikai és gazdasági rendszerváltozás 
(1989/90), az Európai Unióhoz történt csatlakozás 
(2004) és az országok közti határok, „szellemi vé-
dővámok” megszűnése. A rendszerváltozást köve-
tő években számos, nemzetközi mércével is mér-
hető kutató kapott hosszabb-rövidebb időre szóló 
meghívást a nyugati világ vagy az USA egyetemei-
re. Természetessé vált, hogy napjainkban jelentős 
számú, tehetséges fi atal folytat tanulmányokat 
külföldön, végez kutatómunkát különböző egyete-
meken, a világ kutatócentrumának számító NASA 
intézményeiben, „gyarapítva a marslakók táborát”.50

A rendszerváltozás utáni hazai tudományos élet 
alakításában, sőt innovációjában is mindjobban teret 
kezdett nyerni – ha sajátosan is – a centrum–periféria 
szerkezet. Szerepet játszott ebben a századforduló 
utáni első évtizedben (2005) bevezetett úgyneve-
zett Bologna-rendszerű felsőoktatási képzési formáció. 
A viszonylag rapid módszerrel „honosított” struk-
túra – „számos problémája” ellenére – felerősítette 
a hazai tudományos elit mobilizálódását. Az indí-
tott új alapszakok (BA) és mesterképzések (MA), 
valamint doktori iskolák (PhD) akkreditálási köve-
telményei egyenesen megkívánták az intézményi 
és a szakmai nyitottságot. A korábbi évtizedekhez 
mérten nagyobb teret kaphatott az ország megha-
tározó egyetemeiről, az MTA kutatóintézeteiből, a 
fővárosból utazó – „intercity professzoroknak” is 
nevezett – tudósok, minősített oktatók által képvi-
selt „tágabb világ”.51 A helyi innovációs tevékeny-
ségük azonban sok esetben és intézményben, szá-
mos területen korlátozottan érvényesült.

50 Kott Ferenc-Joó Kinga (2005): Magyar Oktatók és 
Kutatók Nyugaton. A nyugati magyar szellemi potenciál 
feltérképezése és reintegrációjának lehetősége a magyar 
tudomány életben. 2005. szeptember 23. www.
hungarianamerica.com/…/Nyugati_Magyar_
Tudomanyossag_Program_Jelentes_2pdf /letöltve: 2010. 
november 22./
51 Sajátos mutatója ennek a rendszerváltozás (1989–90) 
utáni időszak, amikor szinte valamennyi vidéki 
egyetemi kar, tanszék arra törekedett, hogy alkalmazzon 
budapesti oktatót, kutatót.

Megfogalmazódik a kérdés: kulturális örökség-
nek tekinthető-e továbbra is, hogy a magyar ember, 
a hazai tudományos közélet és valamennyi politikai 
kurzus szinte mindig sajátosan viszonyul a tehetsé-
gekhez, általában megadóan/megértően tűri, veszi 
tudomásul, ha a zsenik, a tehetségek máshol keres-
ték/találták/találják meg a kibontakozásuk lehetősé-
geit?! Igaza van/lehet Tamás Pálnak? A szociológus 
szerint a „mennyi nagy alkotót adtunk a világnak” 
mítosz a magyar identitás olyan integráns része, 
amely „rajtunk kívül csak a lengyelekre és a diasz-
póra-népekre, az örményekre, és a zsidókra igaz”?!52 
Talán véget kellene vetni annak a „nem kívánatos 
hagyománynak”, hogy számos nagyszerű, jelentős 
eredményeket elérő – hazai és Magyarországról el-
származott – tudós munkásságának elismerésére ak-
kor kerüljön sor, amikor az „már messzire távozott”!

52 www.fn.hu/hetilap/…/vilaghiru_
ismeretlenek/?action.. (letöltve 2010. 11.17.) T. 
Kiss Tamás (2002): Fordulatok–folyamatok. Fejezetek a 
magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról 1867–2000. 
Budapest, Új Mandátum Kiadó, 32–33.
A Nobel-díj történetében két olyan díjazott volt, akik 
Magyarországról utaztak ki az átadási ceremóniára: 
Szent-Györgyi Albert (orvosi, 1937) és Kertész Imre 
(irodalmi, 2002). Szent-Györgyi előbb Szegedre vitte az 
érmét, majd a világháború kezdetén a Magyar Nemzeti 
Múzeum megvásárolta tőle: a plakett a mai napig ott 
látható (Szent-Györgyi a múzeumtól kapott összeget 
az akkoriban kitört fi nn–orosz háború fi nnországi 
szenvedőinek ajánlotta fel).

Magyar vagy Magyarországról származó Nobel-díjasok:
Év Név Terület
1905 Lénárd Fülöp fi zikai
1914 Bárány Róbert orvosi
1925 Zsigmondy Richard kémiai
1937 Szent-Györgyi Albert orvosi
1943 Hevesy György kémiai
1961 Békésy György orvosi
1963 Wigner Jenő fi zikai /megosztva/
1971 Gábor Dénes fi zikai
1976 Milton Friedman közgazdasági
1986 Elia Wiesel béke
1986 Polányi János kémiai /megosztva/

1994 Harsányi János
közgazdasági /
megosztva/

1994 Oláh György kémiai
2002 Kertész Imre irodalmi
2004 Herskó Ferenc kémiai /megosztva/

Örvendetes, hogy az első és a második világháborúban 
elesett magyar katonák nyughelyeit a rendszerváltozás 
után méltó megemlékezések, sírkertek kezdik jelezni. 
Sajnálatos azonban számos magyar és Magyarországról 
távozott, világhírnévre szert tett tudós sírjának és 
emlékhelyének jelenlegi állapota. Kovács László: Gábor 
Dénes nyughelyének megtalálása. www.vasiszemle.t-
online.hu/2004/…/kovacs.htm /letöltve: 2010. 
november 20./ 
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Bálványosiné 

dr. Gelencsér 

Katalin

Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin 70. születésnapi kö-
szöntése

„Az ember azonban nemcsak utas és önmaga szob-
rásza, de embertárs is, aki míg magát teremti, akár-
milyen kis körön, de az egész emberi életet valami 
magasabb lehetőség felé igyekszik terelni. Aki per-
sze a másik két feladatnak jól felelt meg, ebben már 
nem is igen tud hibázni. Mert, amilyen biztos, hogy 
a világra vak, süket ember az, aki a maga bajába, 
sérelmeibe temetkezik, s önmagát mások rovására 
akarja érvényesíteni, a többség érdekét nem ismeri 
fel, s azzal szembekerül, éppoly biztos, hogy aki a 
világon s embereken érdeklődő szeretettel függ, aki 
tudja, hogy önmagát is csak másokon át növeszthe-
ti, hogy az a fehérje, szénhidrát, amiből a lélek nő, 
a másokkal való viszonyunk, közös érdekeink ko-
molyan vétele, az szinte minden peckes, eltökélt alt-
ruizmus nélkül feledkezik bele a Jóügybe, amely az 
emberi élet mélyén kibontakozást keres.”

Németh László

Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin!
Kedves Kati!

1./ 1990-ben Tőled kaptam, gondolom, emlékszel 
rá Németh László fent idézett gondolat- és vallo-
mástöredékét, amely később a közösen létrehozott 
Agape–Csóva Alapítvány praeambuluma lett.

Akkor csak sejtettem, most utólag már tudom, 
hogy nem véletlenül, ötletszerűen választottad ki 
ezeket a nemes és felemelő sorokat. A Te életedről, 
hivatástudatodról, emberi kapcsolataid minőségé-
ről, ethoszodról szólt, s most, ma az előttünk álló 
formátumos és gazdag életmű summázataként, 
üzeneteként is nyugtázhatjuk.

2./ Szakmai, kollegiális, emberi, baráti kapcso-
latunk és együttműködésünk legalább két évtize-
det fog át. Tehetséged természetét, munkásságod 
lényegét, irányát követve közvetlenül érzékelhet-
tem, megtapasztalhattam.

3./ A gödöllői Művelődési Központban kicsit 
több, mint két évet dolgoztál 1991 és 1993 között. 
Azonban ezt megelőzően, majd a gödöllői évek 
után is számtalan közös munkánk volt. Öröm és 
megtiszteltetés volt Veled dolgozni, a magyar köz-
művelődés emblematikus személyiségével, a szak-
ma sokak által elismert és becsült emberével.

4./ Főiskolán, egyetemen nem voltam, nem le-
hettem a tanítványod, de az együttmunkálkodás 
meghatározó élményt, kivételes fontosságú neve-
lődési és tanulási alkalmakat jelentett nekem.

5./ Mit adtál? Mit tanulhattam Tőled?
A tanítást is Németh László módján fogtad fel: 

ő írt és beszélt a minden helyzetre érvényes peda-
gógiai Erószról. Szakmai igényességedre, hiteles 
értékválasztásra, a minőség megőrzésére, önbe-
csülésre és mások megbecsülésére, a megismerés, 
a megértés és a tudás fontosságára tanítottál min-
denkit, aki a környezetedbe került. Elvártad tőlem 
és másoktól is, hogy személyes érintettséggel kö-
zelítsem meg az emberi lét alapvető viszonyait és 
ebből fakadóan a hivatásomat is.

6./ Tapasztalhattam, megélhettem hallatlan 
szorgalmadat, kitartásodat, lankadatlan érdeklő-
désedet a világ dolgai iránt. Szerettél dolgozni, te-
vékenykedni, munkamániás voltál, valahogy úgy, 
ahogy Simon Weil írja: „A munka a geometriának 
megfelelő cselekvés.” A szó legnemesebb és leg-
mélyebb érzéseiben szolgálatot teljesítettél minde-
nütt és mindenkor. Sokszor mondtad, az embernek 
ügye van, nem csupán munkahelye. Valahogy így.

7./ Egzaktabban: Együtt végeztünk szakértői 
munkát az ország számos településén, sok intéz-
ményében. Együtt tanítottunk „A tehetséges szak-
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emberek speciális vezetési iskolájában” és más in-
tézményekben is. Legjelentősebb közös szellemi 
vállalkozásunk a 13 évig (1989-től 2000-ig) működő 
Családóvó Nyári Egyetem volt, amely arra töreke-
dett, hogy az aktuális kihívásokra, olyan válaszokra 
készítse fel a családokkal napi, intenzív kapcsolat-
ban álló résztvevőket (óvónőket, védőnőket stb.), 
amelyekkel nemcsak önmagukon, hanem másokon, 
mások életvezetésében is segíteni képesek. Meg-
nyertél az ügynek nagyhírű tudósokat, a civil szfé-
ra, az egyházak családi misszióit is, és persze részt-
vevőket, minden rendű és rangú hallgatóidat, akik 
rajongtak érted. Ehhez a szív intelligenciája kellett.

A gödöllői éveket – a Kálóczy Katalinnak adott 
interjúban – proaktív, kezdeményező korszaknak 
nevezed. Én úgy látom, hogy Te mindig is proteu-
szi, teremtő ember voltál. Igen emlékezetesek vol-
tak az intenzív együttgondolkodás órái. Mindig 
egy tágabb dimenzióba helyezted az emberi lét, 
a társadalmi folyamatok kultúrát, közművelődést 
befolyásoló meghatározóit, erővonalait. Gödöl-
lőn különös érzékenységgel foglalkoztál a lokális 
kultúra értékeivel, a tanulás, a képzés, a tehetség-
képzés feladataival, a társadalmi önszerveződés, a 
civil társadalom, az egyesületi létforma megvalósí-
tásával. Ebből a kivételesen termékeny időszakból 
példaként az Ottlik-estet, a Pilinszky és a Weöres 
előadássorozatot, a Gödöllői Akadémiát, az Ant-
ropológiai Szemináriumokat, a magyar és törté-
nelem érettségire és felvételire előkészítő kurzu-
sokat, a pedagógiai és történelmi programokat, a 
Hubertus-Napot, a Homo Ludens rendezvényeket, 
a Nyugdíjas Egyesület és a Teleki Pál Egyesület lét-
rehozásában végzett együttműködés fáradhatatlan 
munkáit emelem ki.

1991-ben közösen írtuk meg a közművelődés 
lehetséges céljait, funkcióit, feladatait, tevékeny-
ségeit összegző munkát Gödöllő példáján. Ez az 
összeállítás azután 5–6 év múlva szinte szó szerint 
beépült az l997-es közművelődési törvénybe.

Gödöllő város Képviselő-testülete Kulturális 
Bizottsága elnökeként egy olyan példaértékű mű-
hely-munkát alakítottál ki, amelyet a kultúra és a 
közművelődés értékszempontú megközelítése jel-
lemzett. Eötvös József gondolata vezérelt ebben is: 
„A szabadság biztosítéka a míveltség.”

8./ A felsorolt fragmentumok egy gazdag és 
eredményes életút méltóságát jelzik, a 70 éves Ge-
lencsér Katalin köszöntése alkalmából.

Komolyan vetted és elhitetted velem Babits 
szép versének intését: ”Csak posta voltál”.

9./ Köszönöm,, hogy egy igazi „emberi kaland” 
részese lehettem. Több mint négy évtizedes tevé-

kenységedben legfontosabb segítőtársad, szövet-
ségesed mindig férjed, Bálványosi Kálmán volt.

10./ 70. születésnapodon egészséget, erőt és 
minden jót kívánok Neked, szeretett költőd, Pi-
linszky János szavaival: „Ezzel kezdődik minden 
beszéd. Hallgatással. Meghallgatással. Tehát újra 
csak nyitottsággal, vagyis szeretettel. De minden 
beszéd legvégén csönd lakik.”

Kecskés József
* * *

Kedves dr. B. Gelencsér Katalin!
Nekem Kedves Kati!

Nem gondoltam arra, hogy valaha is kezdhetek 
úgy egy születésnapi köszöntőt, hogy tudják – s 
nem a „már a görögök is” formulával folytatva, 
hanem úgy, hogy mi már a múlt században, a múlt 
évezredben…. Igen, mi a múlt században, a múlt év-
ezredben ismertük meg egymást.

Én hiszem és vallom, hogy a minőségek vonz-
zák egymást.

Milyen mélységesen szép találkozási pont, hogy 
ma a nemzeti imádságunk, Kölcsey Ferenc Himnu-
szának születésnapján köszöntünk téged!

A tanítás, az emberi–tudás–lélek művelés az 
emberiség, az ember és az emberiesség megtartója, 
tovább örökítője.

Az, ami bennünket Hídként összekapcsolt, nem 
más, mint egy könyvtest, „A MAUZÓLEUM” 
(A halállal való foglalkozás). Ez a könyv-corpus 
egy szembesítő tükör. Egy antológia, amely a tel-
jesség igényével, de azt be nem teljesítve üzen. 
Üzen a múlva-múlhatatlan idő elmúlásán keresz-
tül a Létezésről, a halál elfogadhatatlanságáról és 
annak méltó elfogadásáról. Könyvtestbe bezárva 
üzen az örök emberi hagyományról, a műveltség-
ről, a tudott-tudásról, amely ahhoz segített ben-
nünket és persze másokat is, hogy itt lehetünk. Egy 
életre szóló kihívás volt, amely tart, azóta is.

Az, hogy így beszélek erről a könyvről, amely 
révén találkoztunk, nem más, mint az elmúlt idő 
felhatalmazása, igazolása. Mert az idő igenis vá-
laszt ad mindarra, amire érdemes, s egyben meg-
őrzi azt.

Vallom, hogy a minőségek vonzzák egymást.
Számunkra ez a könyv kapcsolódási pont volt, 

és az ma is, múlt- és jelenidejűségében.
Kedves Kati!
Nem voltam, nem lehettem a tanítványod, mert 

a jóval korábbi egyetemi felvételimen – a hetedik 
kerületi „csikágóból” való kitörésemen túl – érté-
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kelhető tudással nem rendelkeztem. Emlékszem, 
találkozásunk után később azzal bátorítottál, hogy 
jelentkezzem újból, hogy én mást, többet tudok 
azoknál, mint akik akkor felvételiztek. Nem je-
lentkeztem többet a bölcsészkarra, jelentkeztem a 
fi lmművészeti főiskolára ötször, mind az ötször si-
kertelenül.

Nem jártam az óráidra. Nagyon-nagyon sokat 
jártam hozzád, s órákig beszélgettünk a készülő 
könyvről, és annak révén arról, hogy honnan jö-
vök, hová tartok, mi lehet az a feladat, az a kül-
detés, amely ha lehetősége adatik rá az Ember fi á-
nak–lányának, betöltheti az életét.

Nekem mindig Tanító voltál.
1982–1987/88: ezek az évszámok annak a bizo-

nyos könyv-corpusnak az ötlet megszületésétől a 
megvalósulásáig terjedő idejét jelzik. Emlékszem, 
milyen állhatatosan érveltél a könyv kiadása mel-
lett. Rengeteg nehézséggel, sok-sok megtorpanás-
sal, újrakezdéssel, a „már csak azért is meglesz” 
dühös indulatával, s közben azt éltem át a Hozzád 
járással, hogy észrevettél, hogy fi gyeltél rám, hogy 
ütköztettél saját magammal. Alakítottál? Befolyá-
soltál? Így volt? – Nem tudom.

Egy biztos: az oda- és rám fi gyelés, amit tőled 
kaptam, nagyon-nagyon hiányzott addigi életem-
ből, s most már tudom, milyen megtartó, itt-tartó 
erőt jelentett. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.

A tanítás, az emberi–tudás–lélek művelés az 
emberiség, az ember és az emberiesség megtartója, 
tovább örökítője.

Nekem mindig Tanító voltál.
Nem tanárnő. Számomra az, hogy valaki Taní-

tó, jóval több, mint az, hogy tanárnő. Bízom benne, 
hogy ez a véleményem nem félreérhető, s nem bántó.

Köszönöm, hogy sok-sok év után, azóta is fi -
gyelsz rám, hogy segítettél és segítesz, hogy min-
dig felhívsz: láttalak, olvastalak. Tudod, hogy sok-
szor Te vagy az egyetlen? Köszönöm.

Kívánom Neked, magunknak, sokáig legyen így!
Vonzzák a minőségek egymást.
Kedves Kati!
A megbecsült átörökítés legyen az érdemed, 

mert a tanítás, az emberi–tudás–lélek művelés, ha 
igaz, akkor komoly, akkor valósul, s ha valósul, itt 
marad örökül, mindaddig, amíg lesz emberi arc, 
szív, lélek, lesz magyar szó, lesz emlékezés, örö-
kön-örökké.

Én, amíg élek, őrzöm, és hálásan köszönöm azt a 
megtartó fi gyelmet, szeretetet, amit kaptam s kapok 
tőled. Kívánom magunknak, sokáig így legyen.

A múlt században, a múlt évezredben, gyerek-
korunkban, majd később is a születésnapi köszön-

tőnél mindig azt mondtuk egymásnak: Isten éltes-
sen sokáig.

Hagyományt szerető emberként most is így kö-
szöntelek: Isten éltessen sokáig, szeretetben, béké-
ben, egészségben. Tiszta szívvel, igaz híved, István.

Jelenczki István
* * *

Kedves Kati!

Amikor a 70-es évek elején átvettem egyetemünk 
Közművelődési Tanszéki Szakcsoportjának a ve-
zetését, két dolgot akartam megvalósítani: egy-
részt a népművelés-szak tantervének átalakítását, 
másrészt ennek megfelelően az oktatói állomány 
megváltoztatását. Az első cél arra irányult, hogy 
a szűk értelemben felfogott népművelés helyébe a 
társadalom egészének művelődése kerüljön, és ez 
határozza meg tantervünk tárgyait. A második cél 
feltételezte, hogy olyan oktatóink legyenek, akik e 
szélesebb problémakört magas színvonalon tudják 
tanítani. Ilyen szakembereket akkor alig lehetett ta-
lálni, ezért a korábban szakunkon végzettek közül 
kerestem olyan fi atalokat, akik vállalkoznak az új 
tantárgyak kidolgozására, és azokat képesek kel-
lő színvonalon tanítani. Velük akartam betöltetni 
a főállású oktatói állásokat, emellett pedig a szak 
új profi ljához kapcsolódó tudományok előadására 
külső előadóként olyan szakembereket akartam 
felkérni, akiket kiváló felkészültségük ellenére sem 
foglalkoztattak az egyetem más tanszékei. Így lett 
rendszeres külső előadónk például Andorka Ru-
dolf, Csepeli György, Garai László, Németh Lajos, 
Poszler György, Vekerdy László.

A főállásra meghívottak közé tartoztál Te is. 
A 60-as években levelező hallgatónk voltál, tehát 
jól ismertem kiváló képességeidet, rendkívüli szor-
galmadat, s bizonyosra vehettem, hogy a vállalt 
feladatot lelkiismeretesen és jól tudnád megoldani. 
Egyetlen körülmény mégis hátráltatta a kinevezé-
sedet. Olyan tárgy tanítására vettelek számításba, 
amit külső előadóként kezdettől Novák József, a 
Népművelési Intézet munkatársa adott elő. Nem 
szívesen váltam meg tőle, láttam, mennyi energiát 
fektet ebbe a munkába, és milyen szeretettel foglal-
kozik a hallgatóinkkal. Végül mégis a Te kinevezé-
sedet javasoltam. Ő ekkor már idős ember volt, és 
tőled inkább várhattam, hogy képes leszel a tárgy 
megújítására, problémakörének kitágítására. Nem 
csalódtam, a később megjelent kétkötetes Művelő-
déstörténeti Szöveggyűjteményed tudományos ér-
tékű összeállítás volt. Könyved nemcsak a magyar 
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történelem és művelődéstörténet alapos ismereté-
ről tanúskodott, hanem arról is, hogy az alapoknál 
neves külföldi szerzők munkáit is felhasználtad, a 
magyar történelmet így nemzetközi összefüggé-
sekben helyezted el. Ez a tág látókör oktatói mun-
kádat később is jellemezte.

Ezekben az években volt Szakcsoportunknak 
egy érdekes, egyetemen kívüli vállalkozása, amely-
ben Te is részt vettél. A Fővárosi Pedagógiai Inté-
zettel együttműködve szerveztünk egy kétéves tan-
folyamot azoknak a tanároknak, akik a Dolgozók 
Iskoláiban felnőtteket tanítottak. Előzménye volt ez 
a kezdeményezés a másfél évtizeddel később Ma-
gyarországon meghonosodott andragógia-szakos 
egyetemi képzésnek. Ám nem ezért említem meg 
az akkor Őr-utcai kísérletnek nevezett kezdemé-
nyezést, hanem azért, mert Te ott egy teljesen új 
tantárgyat javasoltál és tanítottál: a Tudástant. En-
nek semmiféle előzménye sem volt az egyetemen, 
talán azért sem, mert kiderült, ezt a tárgykört csak 
interdiszciplinárisan, komplex felfogásban lehet 
előadni. Engem is meglepett, hogy milyen bőséggel 
gyűjtötted a pedagógia, a pszichológia, a szociál-
pszichológia, a művelődésszociológia ide sorolható 
tanulmányait, és azokat kreatív módon hogyan tud-
tad szerves egységbe hozni. Tantárgyépítő munkád 
mellett feltűnt, hogy rá tudtad venni a résztvevőket 
e tanulmányok elolvasására, és alapos feldolgozá-
sára. Igaz, ők már felsőfokú végzettségűek voltak, 
és önként jelentkeztek e tanfolyam elvégzésére. 
Számunkra is öröm volt velük foglalkozni, mert be-
bizonyosodott, ilyen előzmények után ők még az 
előírt vizsgákat is szívesen vállalják.

Már a rendszerváltás után történt, hogy a Bu-
dapesti Művelődési Központ felkérésére megal-
kottuk az idős embereknek meghirdethető kétéves 
szabadegyetem tervét. Ennek részletes kidolgozá-
sa nagyrészt Katira hárult. A terv programjának 
nem annyira a tartalma volt újszerű, hanem az al-
kalmazandó módszere. A hat témakörre osztott és 
azokban moduláris egységekre tagolt terv lénye-
gében az időseket foglalkoztató kérdésekre épült, 
a személyiségelmélettel, társadalomismerettel és a 
szellemi értékekkel összefüggésben. Már ez is el-
tért valamennyire az időseknek szánt előadássoro-
zatok szokásos tervétől, de a feldolgozás módszere 
teljesen más volt. Szakított az előadások kizáróla-
gosságával, helyette minden témát a résztvevők 
tapasztalatainak és elvárásainak a megbeszélése 
vezette volna be. Ezt követte volna az ajánlott és 
sokszorosításban kiosztott szakirodalom közös 
elemzése, és csak ez után került volna sor egy 
meghívott szakértő előadására, majd annak a kis 

csoportokban történő megbeszélésére és a tanul-
ságok közös összegezésére. Ez a módszertani vál-
tás egyébként nemcsak azért alakult ki itt, hogy a 
résztvevők aktivizálásával ébren tartsuk az érdek-
lődést, hanem azért is, mert a számunkra az, amit 
a tanulók gondolnak, éppolyan fontos, mint az, 
amit nekik tanítanak. A terv ismertetésében előbb 
használt feltételes mód különben azért indokolt, 
mert ezt a tervet máig sem lehetett megvalósítani. 
A program értékét a megrendelő Művelődési Köz-
pont is elismerte, a szerkesztők és közreműködők 
tiszteletdíját kifi zette. A gyakorlati alkalmazáshoz 
szükséges anyagi alapot azonban pályázaton nem 
sikerült megszereznie, ezért a terv tíz év óta arra 
vár, hogy boldogabb időkben lesznek majd mégis 
vállalkozók a megvalósítására.

Ahogy ez a kezdeményezés elakadt, csaknem 
hasonló sors érte a 90-es évek végén indított sze-
gedi Közművelődési Nyári Egyetemet, amely tíz 
éves működése után tavaly anyagiak hiányában 
megszűnt. Ám hogy ne merüljön teljesen feledés-
be, szeretném mégis felidézni az egyik kiemelkedő 
színvonalú előadást 2001-ből, Gelencsér Katitól. Ez 
a művelődés szükségleteiről tartott előadása – más 
előadásaihoz hasonlóan – a közművelődés gya-
korlati tapasztalatait átfogó elméleti alapozással 
értelmezte, és a szakirodalmakból kiemelt meg-
állapításokkal helyezte tágabb összefüggésbe. Az 
ilyen idézetek összeválogatásával tudta érzékeltet-
ni, hogy a régi bölcsességeknek a jelenben is van 
érvényessége. Mintha ezzel akarta volna bizonyí-
tani, hogy csak így lehet igazán megérteni korunk 
valóságát. A csaknem tíz éve tartott előadáson is ez 
történt. Az egyik idézetet 1670-ből mutatta be, Co-
menius írta: „Az egész életen át tartó művelés út-
ján kell elsajátíttatni mindenkivel azt, hogy miként 
lehet a világot úgy berendezni és formálni, hogy 
mindenki megtalálja a boldogulását. Az emberi lét 
és a világ megismerése egész életre szóló feladat.” 
Sokáig hittük, hogy ez nagyon mai gondolat, és ép-
pen fél évszázada, hogy a felnőttképzés második 
világkonferenciáján, Kanadában megfogalmaz-
ták. Ám kiderült, hogy a művelődéstörténet arról 
tanúskodik, hogy a gyökerei messzebb nyúlnak 
vissza, érdemes tehát e múlttal jobban megismer-
kedni. S hogy mennyire így van, azt az előbb em-
lített előadás elején egy másik idézet még inkább 
alátámaszthatja. Ezt mintegy két és fél évezrede 
fogalmazta meg Konfucius, a kínai bölcselő. Így: 
„Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat. Amikor 
az akarat őszinte, a józan ész uralkodik. Amikor a 
józan ész uralkodik, kiművelt az egyén. Amikor ki-
művelt az egyén, összhangban él a közösség. Ami-
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kor a közösség összhangban él, jól kormányozható 
az ország. Amikor az ország jól kormányozható, 
békesség honol mindenütt.”

Nos, ezekhez az idézetekhez azt is hozzá le-
het tenni: Gelencsér Kati azért tudott kiváló szín-
vonalon tanítani, mert közben sohasem adta fel, 
hogy egyúttal tanuló is legyen. Ha jól tanított, azt 
tárgyszeretete mellett annak is köszönhette, hogy 
sohasem mulasztotta el tovább fejleszteni meg-
levő tájékozottságát, tudását, ezzel is példát adva 
azoknak, akiket meg akart nyerni az élet egészén 
át tartó művelődésnek. Gondolom, ezt ő sem akar-
ja befejezni ma sem, ezért kívánok hozzá nagyon jó 
egészséget és sok örömöt.

És köszönöm, hogy éveken át együtt dolgozhat-
tunk, hogy segítettél engem is.

Gödöllő, 2011. január 22.
Dr. Maróti Andor

* * *

Dr. B. Gelencsér Katalin – és kötetének* méltatása

„Forsitan hunc aliquis verbosum dicere librum
non dubitet; forsan multo praestantior alter
pauca reperta putet, cum plura invenerit ipse;
deses et impatiens nimis haec obscura putabit:
pro captu lectoris habent sua fata libelli.
sed me iudicii non paenitet: haec bene vobis
commisi, quibus est amor et prudentia iuxta,
et labor in studiis semper celebratus inhaeret:
vos sequar, in vestro satis est examine cautum.”

„Talán nem haboznak egynéhányan könyvemet 
szószátyárnak nevezni; talán valaki más, nálam 
sokkal okosabb mondhatná, hogy kevés új dolog 
van benne, mert maga is jóval többet talált ennél; 
a rest és türelmetlen talán túl homályosnak talál-
ja, minden könyv sorsa az olvasó felfogóképes-
ségétől függ. De én nem félek az ítélettől: hiszen 
munkámat rátok bíztam, akik okosak és kedvesek 
vagytok, s nagy szorgalommal folytatjátok tanul-
mányaitokat. Titeket akarlak követni, előttetek biz-
tosan jól vizsgázik a könyv.”

Terentianus Maurus (fordította: Pecz Vilmos)

* A gödöllői ünnepségen – 2011. január 22-én – 
születésnapi meglepetésül adták át az ünneplők az 
ünnepeltnek a tanulmányaiból összeállított kötetet, B. 
Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a megértés 
öröme. Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti 
tanulmányok című könyvét (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 
2011., 472 oldal), melyet OLVASNI – ÚJRA OLVASNI 
rovatunk első írásában Maróti Andor mutat be.

Egy hosszú és eredményes, lankadatlanul az egyén 
és a társadalom között ívelő pályaív, egy fi atalok 
között eltöltött tartalmas élet köszöntése e kötet 
célja. Az elsőkötetes, tehát ifjú szerző, a mindmáig 
magánál értékesebbnek tartott alkotó gondolkodók 
írásait tankönyvként sajtó alá rendező egyetemi 
oktató és közigazgatási szakember joggal tekinthe-
ti át büszkeséggel összegyűjtött művelődéstörté-
neti és művelődésigazgatási pályafutása során írt 
tanulmányait első ízben egy önálló kötetben.

B. Gelencsér Katalin munkásságát különleges 
érték- és arány-kiegyensúlyozottság jellemzi. Pe-
dagógusként kezdte, de nem veszett el a részletek-
ben; tanácsi szakigazgatási munkával folytatta, de 
nem szakadt el a gyakorlattól. Azután művelődé-
si házban vállalt munkát, ám a gyakorlatias szer-
vezőmunka mellé odaillesztette egyetemi oktatói 
tevékenységét. Ez másnak jószerével már elegen-
dő hiúságra és elfogultságra adhatott volna okot, 
ám ő szerény csapatjátékosként a felsőoktatásban 
is kiváló minőséget képviselt. Majd gyakorlati ta-
pasztalatait és elméleti felkészültségét egyaránt 
kamatoztatta az államigazgatásban, felelős közép-
vezetői poszton, de szemben a megszokott és köny-
nyen megszokható adminisztratív életidegenség-
gel és hatalmi automatizmusokkal, ő megmaradt 
értő és empatikus szakembernek.

Nagyszerű szellemi és emberi teljesítmény, 
hogy, amiként azt e kötetbe gyűjtött tanulmányai is 
tanúsítják, művelődéstörténeti munkáiban is mara-
déktalanul képviselni tudja ezt a kiegyensúlyozott 
és kiegyensúlyozó, érték- és emberközpontú világ-
látást és ítélőképességet. A fi gyelmes olvasó észre 
fogja venni, hogy művelődéstörténészként szinte 
örömmel fedezi fel egy-egy adott kor jó szándékait, 
ahogyan a magyar művelődés és öntevékenység 
valamely apró lépését engedi érvényre jutni. Mert 
az természetesen tagadhatatlan, hogy a tanulmá-
nyaiban példamutató részletgazdagsággal tárgyalt 
majd’ 250 esztendő a felvilágosodástól napjainkig 
csak igen kivételes és rövid szakaszokban dagasz-
totta kedvező hátszéllel a nemzet és haza művelő-
désének vitorláit. Ám B. Gelencsér Katalin éppoly 
örömmel konstatálta a mások által mindig gyű-
lölet-kontextusba helyezett I. Ferenc-kor mégoly 
vékonyan csordogáló engedményeit és a cenzúra 
falán ütött reformkori réseket, mint a XX. század tu-
dósainak bekapcsolódását a vérzivataros politikai 
rezsimek mégiscsak művelődési–oktatási célú kez-
deményezéseibe. A politika és annak olykor vég-
letes megnyilvánulásai szinte csak esendő mellék-
szálai e magyar társadalom- és kultúrtörténetnek, a 
szerző nem pálcát tör fölöttük, hanem előre tekint.
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Ez a humanista szemléletmód különösen példa-
mutató B. Gelencsér Katalin személyes magatartá-
sában és szakmai tevékenységében. Megismerni, 
feldolgozni és bemutatni a múltat, átadni a minden-
kori ifjúságnak a – hogy kedvelt kifejezésével éljünk 
– szükséges tudásokat, és amikor lehet, jogalkotó-
ként mindezen tudással és jártassággal felvértezve 
előkészíteni a jövőt: ezt az emberhez és tudóshoz 

egyként méltó és példaértékű pályaívet tárják elénk 
oly sokak által nagyon szeretett s becsült tanárunk 
és kollégánk jelen kötetbe összegyűjtött írásai , me-
lyeket most Kálóczy Katalin és dr. Arapovics Má-
ria értő szerkesztésében nyújthatunk át Önöknek.

Gödöllő, 2011. január 22.
Striker Sándor



Aki találkozott Bálványosiné Gelencsér Katalin-
nal egyetemi, főiskolai tanulmányai során, esetleg 
a Családóvó Nyári Egyetem vagy a Szegedi Köz-
művelődési Nyári Egyetem előadásain, bizonyára 
örömmel veszi kézbe a tanárnő írásait tartalmazó 
kötetet. Elsősorban azért, mert ismételten átélheti 
azt az élményt, amit ezek az előadások nyújtottak. 
Felidézheti magában a szerző széleskörű tájéko-
zottságát, amely önkéntelenül is mélyebb gondol-
kodásra késztette a szavaira fi gyelőt. A könyv al-
címe ugyan tartalmában látszólag behatárolja ezt 
a kört, amikor művelődéstörténeti és közművelő-
dés-elméleti tanulmányokat említ, de elég csak né-
hány írását elolvasni, hogy felismerjük a jelenségek 
sokoldalú megközelítését, azt a sajátos látásmódot, 
amely annyira jellemzi őt. Mintha csak érzékeltetni 
akarná, hogy a valóságot nem lehet egyetlen néző-
pontra szűkítve megérteni.

Ha végigtekintjük művelődéstörténeti írásait, 
feltűnhet, hogy e tárgykör szokásos értelmezésével 
szemben nem annyira a szellemi kultúra értékeit 
veszi számba, mint inkább a társadalom művelő-
dését szolgáló intézmények, szervezetek műkö-
dését, tehát a szó szoros értelmében a „köz” mű-
velődéséről ad összefoglaló áttekintést. Már ez is 
szükségessé tette számára a történelmi összefüg-
gések előtérbe állítását, és ez a komplexitás érvé-
nyesült a tárgy vizsgakövetelményeiben is. Annak 
ellenére, hogy tananyaga rendkívül sok tényt és 
adatot tartalmaz, nem azok egyszerű reprodukálá-
sát várta tanítványaitól, hanem azt, hogy ezeket a 
történelmi változások jobb megértéséhez használ-
ják fel adalékként. A tárgyhoz előírt beszámolók is 

ezt a célt szolgálták: a szóbeli vizsgát kétféle írás-
beli előzte meg. Az egyik egy szűkebb téma önálló 
feldolgozását tartalmazó esszé volt, a másik az ese-
ményeket időben és térben elhelyező tudást ellen-
őrző teszt formájában. Az így elvárt aktivitás mu-
tatta, hogy csak a tárgy alapos feldolgozása lehet 
elfogadható teljesítmény.

Fokozottabban érvényesült ez az igény az irá-
nyított önképzés tantervében, amit Gelencsér 
Katalin a felsőfokú végzettségűek továbbképzé-
séhez dolgozott ki. Ez a tanfolyam az ELTE BTK 
Közművelődési Tanszéki Szakcsoportja és a Fő-
városi Pedagógiai Intézet között létrejött együtt-
működéssel valósult meg, még a 80-as évek első 
felében. Itt Gelencsér Katalin egy új tantárgy ter-
vével vett részt: a Tudástannal. Az újszerű elne-
vezés érzékeltette, hogy a célzott témakör több 
tudományág felhasználásával alakult ki: szocio-
lógiai, ismeretelméleti, pszichológiai, szociálpszi-
chológiai, pedagógiai és andragógiai szempontok 
érvényesültek benne, egymással összefüggésben. 
A többirányú tájékozódást igénylő tanuláshoz 
sok szakirodalmat tartalmazó olvasmányjegyzék 
társult, arra késztetve a tanfolyam résztvevőit, 
hogy ezekből önállóan állítsák össze beszámoló-
jukat. Ám ez nem maradhatott a szakirodalomból 
átvett megállapítások keretei között, az anyag fel-
dolgozását meg kellett előznie annak, hogy ki mit 
tud, mit gondol a szóban forgó problémáról, azt 
hogyan lehet címszavakban kifejezni. És a szak-
irodalmat ezzel összehasonlítva kellett megállapí-
tani, hogy ami benne új, az hogyan vethető össze 
a tanuló régebbi tudásával.
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Különös fi gyelmet érdemel a Sajátos Csoport 
Módszer, amit ezen a tanfolyamon Gelencsér tanár-
nő alkalmazott. Ezt a módszert a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen dolgozták ki, az alkalmazása tehát 
nem volt teljesen új, csupán itt, a felnőttek tanításá-
val foglalkozó tanárok továbbképzésében volt szo-
katlan a résztvevők számára. A közös munkának 
ez a módszere azzal kezdődik, hogy egy résztéma 
kulcsfogalmait kell egyénenként kiemelni és tisz-
tázni. Az így leírt szöveget a csoport minden egyes 
tagja átadja szomszédjának, aki azt kiegészíti, és 
továbbadja. Közben senki sem beszélhet, és mások 
véleményét nem kritizálhatja. Pusztán plusz-jellel 
lehet jelölni az egyetértést, és mínusz-jellel az ér-
telmezhetetlen vagy a saját tapasztalatoktól távol 
eső megállapítást. „P”-jellel pedig azokat a gon-
dolatokat kell megjelölni, amelyek munka közben 
új felismerésként keletkeztek. A körbeadott leírá-
sokat végül a csoport megbeszéli, majd az egészet 
rangsorolja és összesíti. A módszer hatékonyan 
kapcsolja össze a személyes aktivitást a csoport 
munkájával, s az utóbbi nemcsak használja és érté-
keli az egyéni javaslatokat, de erősíti is az együtt-
működéshez szükséges készségeket. A kulcsfogal-
mak kiemelésével pedig kialakítja a lényeglátást és 
a rész–egész viszonylat megértését.

Az aktív részvétellel párosuló tanulás módszere 
fedezhető fel az idősek számára tervezett szabad-
egyetem programjában is. Az ilyen kezdeménye-
zések általában megelégszenek azzal, hogy előadá-
sokat tartsanak az időskorral járó problémákról. 
Ebben a tervben is voltak előadások, de mindig 
úgy, hogy azokat megelőzze a kisebb csoportok 
megbeszélése. A szabadegyetemi program egé-
szére tervezett hat kérdéskör feldolgozása téma-
körönként az élettapasztalatok megbeszélésével 
kezdődik. Ezt egészíti ki az ajánlott szakirodalom 
közös feldolgozása, és csak ezután kerül sor a meg-
hívott szakértő előadására és megvitatására. Ezzel 
azonban még nem zárul le a témakör feldolgozása. 
Csoportonként egy kiválasztott problémát vitat-
nak meg, majd pódium-vitát, kerekasztal-fórumot 
tartanak a felkért szakértők közreműködésével. 
Végül a résztvevők közösen kidolgozandó vázlat-
ban összesítik a fontosabbnak látszó tanulságokat.

Nem véletlen, hogy a könyv értékei közül a 
tanulás-módszertani sajátosságokat érdemes kü-
lönösképp kiemelni. Ezek mutatják ugyanis Ge-
lencsér Katalin tanári munkájának a legjellemzőbb 
vonásait. Azokat a módszereket, amelyekkel tuda-
tosítani igyekszik, hogy csak a cselekvő részvétel 
és a közösen végzett munka teheti igazán eredmé-
nyessé a tanulást. S egyúttal megerősíti a résztve-

vőkben a demokratikus magatartás iránti igényt, 
ami áttételesen, a tanulási helyzeteken túl, a min-
dennapi élet problémáinak megoldásában is fontos 
lehet.

Érdemes szólni még a Szociálpedagógiai Mű-
hely és a Családóvó Nyári Egyetem programjáról. 
Ezekben különösen erőteljesen érvényesült a sok-
oldalúság igénye. Nemcsak a tárgyalt témák keze-
lésében, az érintett tudományterületek egymásra 
vonatkoztatott bemutatásában, de a meghívott 
előadók és a résztvevők összetételében is. A neve-
lő tanárok, családgondozók, szociális munkások, 
védőnők, orvosok, pszichológusok, lelkészek, szo-
ciológusok, pedagógusok jelenléte intenzív tapasz-
talatcserét és látókör bővülést hozhatott. Valójában 
itt is ugyanaz a két alapelv hatott, ami a könyvben 
bemutatott másféle programokat is jellemezte: a 
problémák sokoldalú tárgyalása és közösen vég-
zett elemzése.

Ezek után magától értetődőnek látszik mindaz, 
ami a közművelődésről írott tanulmányokban ta-
lálható. Ezek az elméleti jellegű írások lényegében 
két elvre épültek: először arra, hogy a szervezett 
művelődési programoknak főleg a helyi szükség-
leteket kell alapul venniük, mert így tehetik érde-
keltté a helyben lakókat a részvételben; másod-
szor pedig arra, hogy lehetőség szerint minél több 
programot kell a közösségi művelődés színterévé 
tenni.

A helyi érdekeltség természetesen nem jelent-
heti a látókör beszűkítését. Egy lokális probléma 
és annak megoldási lehetősége valójában csak úgy 
válik érthetővé, ha szélesebb társadalmi vetületé-
nek keretei közé helyezik, másrészt pedig nem kor-
látozzák a jelenben mutatkozó állapotokra, hanem 
azok előzményeit is tudatosítják, az időben leját-
szódó folyamatok megértésével segítve elő a távla-
tilag reális megoldások tisztázódását. A kisebb kö-
zösségekben zajló feldolgozás pedig érzékelhetővé 
teszi a résztvevők számára, hogy ha a művelődés 
adott formája valamely probléma megoldását cé-
lozza, akkor azt igazán jól csak másokkal együtt-
működve lehet megközelíteni.

B. Gelencsér Katalin könyve egy részletes in-
terjúval zárul, amelyben a több évtizedes, ered-
ményekben gazdag életpálya állomásai személyes 
emlékekben jelennek meg. E sorokban jól érzékel-
hető a tanárnő egyénisége, az a mentalitás, aho-
gyan a munkája során adódó eseményeket meg-
ítélte. Az is kiderül belőle, hogy számára a tanítás 
egyúttal mindig tanulás is volt. Ahogy egymás 
után négy szakon szerzett diplomát fi atal korában 
az egyetemen, majd megírta doktori értekezését és 
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teljesítette a doktori vizsga követelményeit, úgy 
ez a folyamat később sem szakadt meg, mert bizo-
nyossá vált számára, hogy jól tanítani csak úgy le-
het, ha közben az ember továbbra is tanuló marad. 
Meggyőződésévé vált, hogy a tanár csak így lehet 
képes beleélni magát tanítványainak gondolkodá-
sába, és megérteni a tanulásuk során fölmerülő ne-
hézségeket. És csak így lehet segíteni őket, főként 

annak érdekében, hogy felismerjék: a tanulás nem 
teher, nem kínlódás, hanem öröm, ha érdeklődés-
sel állunk hozzá.

B. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a 
megértés öröme. Művelődéstörténeti és közművelő-
dés-elméleti tanulmányok (Tinta Könyvkiadó, Bu-
dapest, 2011. 472 oldal)



– Hazag Mihály szakmai életműve a Lomjaimban* –
Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves 
vendégek, kedves Mihály és Gábor, Barátaim!

Némi szabadkozással kezdem: nem vagyok a sza-
bad beszéd mestere, különösen nem, ha a mai 
témánkhoz hasonlóan szakmámtól ilyen távoli 
területekre kalandozom, így mondandómat java-
részt az előre megírt szöveg felolvasásával fogom 
megosztani Önökkel, amiért előre is elnézésüket 
kérem. Miután pedig szakmai értelemben elég tá-
volról érkeztem a ma esti beszélgetés apropóját 
szolgáltató könyv bemutatásához, vendégeink kö-
zül sokak számára aligha mond valamit a nevem, 
ezért rövid bemutatkozással kezdeném.
Hámori Ferenc vagyok. Foglalkozásomra néz-
ve villamosmérnök, immár három éve nyugdíjas. 
Szakmai múltamnak szinte az egésze – így vissza-
nézve a teljes pályafutásom szempontjából rövid-
nek tekinthető nyolc éves Hungaroton-béli kitérőt 
leszámítva – a távközléshez kötődik. Azt mond-
tam, villamosmérnök vagyok, de igazság szerint 
valóban mérnökinek tekinthető munkát csak az 
első 6–8 évben végeztem, ezt követően a munkám 
egyre inkább a távközléshez, majd a határos szak-
területekhez kapcsolódott azok technológiai illetve 
piaci konvergenciájának a megindulásával. A mé-
diához és a tartalomszolgáltatáshoz kötődő gazda-
sági és stratégiai posztokon dolgoztam, valamint 
különböző beosztásokban vezetői feladatokat lát-
tam el a legnagyobb magyar távközlési szolgálta-
tónál és leányvállalatainál.

* Hazag Mihály: Lomjaim. Válogatás szakmai írásokból, 
riportokból, beszédekből című könyvét a Borházi Irodalmi 
Esték sorozatban mutatta be Hámori Ferenc 2011. 
március 31-én 18 órakor a Magyar Borok Házában 
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6.). Ennek szövegét 
közöljük. A sorozat estjeinek forgatókönyve szerint a 
könyv szerzőjét Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra 
Alapítvány igazgatója köszöntette. Az est második 
részében Solnay Dénes, a Magyar Borok Háza – Budai 
Vár igazgatója mondott pohárköszöntőt. A koccintás 
utáni eszmecsere a Borház pincéjében folytatódott.

Az est egyik házigazdájától, a rendezvénysorozat 
ötletgazdájától, a Magyar Kultúra Alapítvány igazga-
tójától, dr. Koncz Gábor barátomtól kaptam a felké-
rést, hogy közös sárospataki diák- és osztálytársunk, 
Hazag Misi tavaly megjelent Lomjaim című könyvét 
bemutassam. Miután nem vagyok szakmabéli, nem 
számíthatnak tőlem szakavatott tudományos elem-
zésre, értékelésre, megközelítésem személyes lesz.

Remélem, Misi nem vette rossz néven, hogy a 
megszólításban „lemihályoztam”, Önök pedig 
nézzék el nekem, hogy mostantól Misit mondok. 
Korábban talán még sosem mondtam neki vagy 
róla, hogy Mihály, és ennek jó oka van. Nevezete-
sen az, hogy mindketten Sárospatakon nőttünk föl, 
ott éltünk a gimnázium befejezéséig, így aztán már 
óvodás korunk óta ismerjük egymást. Bár az álta-
lános iskola padjait különböző intézményekben 
koptattuk, és szoros kapcsolat, közelebbi barátság 
sosem alakult ki közöttünk, a sok szempontból 
meghatározó gimnáziumi évek közösek voltak az 
életünkben. Az én tudatomban ráadásul Misi vala-
mennyire a gimnázium tartozéka, része volt, mert-
hogy a gimnázium udvarán lévő házban laktak, 
ahol egyszer-másszor én is megfordultam.

Mint a kötetből kiderül, Misi 1971-ben, a deb-
receni tanítóképző elvégzését követően rögtön 
a berentei művelődési ház vezetője lesz, és a ha-
gyományos pataki lokálpatriotizmust kazincbar-
cikaira cseréli. (Érdekes egyezés számomra, hogy 
ebben az évben költözöm el én is végleg Patakról.) 
Néhány év népművelési felügyelői munkát kö-
vetően, 13 évre a város művelődési központjának 
igazgatója lesz. A rendszerváltás után ő is vált, és a 
rákövetkező közel két évtizedben a megyei irányí-
tó szervezet közművelődési és közgyűjteményi re-
ferenseként szolgálja a közművelődés ügyét. 2009 
vége óta nyugdíjas – nos, ebben (bár tegyem hozzá, 
nem szándékosan) csaknem két évvel megelőztem.

A 2010-ben megjelent Lomjaim, miként alcíme 
is mondja, válogatást tartalmaz a szerző szakmai 
írásaiból, beszédeiből, a vele készült riportokból. 
A könyvben megjelent, negyven évet átfogó írások 
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„…LOMOLNI, A MAGUNK MÖGÖTT 

HAGYOTT ÉVTIZEDEK TÁRGYI ÉS 

SZELLEMI LERAKATAIBÓL”
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bepillantást adnak Észak-Magyarország, ezen be-
lül egy iparváros, Kazincbarcika (és ezen keresztül 
persze valamennyire az egész ország) közművelő-
dési mindennapjaiba, a programok kidolgozására, 
irányítására és megvalósításra hivatott intézmény-
rendszer problémáiba. Az írások zöme szigorúan 
szakmai jellegű, a fi atal népművelési felügyelő 
évadértékelő összegzésétől kezdve a kultúra-fi -
nanszírozás kérdéseit taglaló tankönyvrészleten és 
a közművelődési törvény végrehajtását szabályozó 
rendelet tervezetén keresztül Kazincbarcika város 
kulturális koncepciójáig.

Nem könnyű olvasmány, nekem, a laikusnak 
legalábbis, aki a népművelés, közoktatás, közmű-
velődés kérdéseit, problémáit inkább csak a vulgá-
ris média-tudósításokból és Gábornak az évtizedek 
során egyre keserűbbé váló panaszáradataiból is-
merem. De nem érdekességek és tanulságok nélkül 
való. Egy kicsit szemezgetek hát belőlük.

Vegyük mindjárt az első írást: a Városi Tanács 
népművelési felügyelőjének évadértékelését 1975-
ből. Az időutazás azzal kezdődik, hogy az írás nyel-
vezete miatt időnként elborítja az embert a borzon-
gással vegyes röhögési inger – szerencsére régen nem 
kell már sem írnunk, sem olvasnunk ezt a nyelvet. Én 
is jól elfelejtettem már, noha 1990 második felében a 
KÖZGÁZ-on minden valószínűség szerint igencsak 
az utolsók közé tartoztam azok közül, akiknek még 
vizsgázniuk kellett politikai gazdaságtanból.

Miután elhessegettem a kísértést, hogy utá-
na nézzek, mik voltak a párt XI. Kongresszusának 
nyilván kötelező jelleggel hivatkozott határozatai, 
és némi koncentrált erőfeszítéssel sikerült e nyelve-
zetből kihámoznom a mondandót, felsejlett bennem 
egy emlék- vagy inkább érzésfoszlány. Az a belülről 
jövő, nem annyira tudatos, inkább emocionális meg-
győződés, hogy az újra meg újra előbukkanó bornírt 
hülyeségeken, a megcsontosodott intézményrend-
szeren és részint az előzőeket ismétlő, részint az 
utóbbiakat irányító vezetőkön túl valahol léteznie 
kell egy jobb (ha ugyan nem tökéletes) rendszernek 
vagy világnak (talán a társadalom lenne itt a legpon-
tosabb kifejezés, de ez azt a téves képzetet keltené, 
hogy politikailag ellenzéki voltam, netán forradal-
mat akartam, pedig erről szó sem volt). Pusztán azt 
képzeltem, hogy léteznie kell egy jobb világnak, 
amelynek megvalósítása az én dolgom, illetve a mi 
dolgunk, ergo az érte végzendő munka a világ leg-
természetesebb dolga. Ez az érzés munkált bennem, 
vagy talán pontosabban ezzel a nem igazán tudato-
sult érzéssel tettem a dolgom első munkahelyemen, 
a Távirdán a 70-es években, és ezt a motivációt ol-
vasom ki a Misi által akkor leírt beszámolóból is.

Érdekes tényekre is bukkantam az írásban, és a 
leírtak alapján csináltam egy kis közművelődési 
leltárt. Eszerint Kazincbarcikán, a művelődési köz-
pontban, illetve annak három (ismétlem: 3) területi 
művelődési házában a következő szabadidő eltöl-
tési lehetőségek voltak (emlékeztetőül: 1974–75-öt 
írunk!): néptánc, fúvós zenekar, irodalmi színpad, 
énekkar, képzőművészeti kör, fotó- és fi lmkör. A be-
számoló tanúsága szerint akkoriban a városi könyv-
tár fi ókkönyvtárakat tartott fenn a munkások lakta 
körzetekben, gyermek- és klubkönyvtárat működte-
tett, és a jelentés szükségesnek tartja a munkásszállá-
sokon működtetett szakszervezeti könyvtárak mód-
szertani támogatásának javítását. Hm… Vajon van-e 
még munkásszállás Kazincbarcikán? Alig hiszem. 
A szakszervezeti könyvtárakról meg rövidesen már 
csak az ehhez hasonló írásokat olvasó szakkutatók 
fognak tudni. A fentieken kívül fi lmszínház is volt 
(jegyezzük meg zárójelben, hogy a felügyelő elvtárs 
kevesellte a művészfi lmek arányát: szerintem most 
boldog lenne az akkori aránnyal), és természetesen 
színházi előadásokat is lehetett látogatni.

A beszámoló szóvá teszi a barkácskör megszű-
nését, mai terminológiával az elégtelen piacfelmé-
rést okolva: a művelődési központ munkatársai 
nem tudták, hogy az emberek mit akarnának ott 
csinálni. A marketing más tekintetben is fejlesz-
tésre szorult: a jelentés nehezményezi, hogy még 
mindig nem kezdte meg működését a művelődési 
autó, amelynek az lenne a feladata, hogy az utcákat 
járva hangosbeszélőn át tájékoztassa az embereket 
a programlehetőségekről.

A „Nyitott ház” programja 1979-ből származik. 
Az Egressy Béni Művelődési Központ és (1981-től) 
Könyvtár igazgatójaként ez a program volt Misi 
ars poetica-ja, az a szemlélet, illetve módszer, ami 
végigkísérte munkáját. Lényege nagyjából a követ-
kezőkben foglalható össze: a művelődési közpon-
tot klub jelleggel kell működtetni, a látogatóknak 
aktív kikapcsolódást kell biztosítani, hogy „ne csak 
akkor jöjjenek, ha van jegyük valamire”, a terek 
jobb kihasználásával, a „nem íróasztali kapcsola-
tok” megvalósításával „előszobát” kell teremteni 
a rendszeres művelődéshez, ami a hétköznapi, a 
városi, társadalmi és közéleti demokrácia kérdé-
seiben egyaránt tájékozottabb embereket eredmé-
nyez. A rendszeresen visszatérő közönségből kö-
zösséget, közösségeket lehet és kell építeni. Azt 
hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt 
gondolom, hogy Misi szívéhez ennek a nagyon si-
keres programnak a kidolgozása és megvalósítása 
állt a legközelebb, így kérném és bíztatnám, hogy 
meséljen róla inkább ő az est későbbi részében.
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Továbblépve a 90-es évek elejére, a civil szer-
vezetek kapcsán a következőket olvashatjuk a 
kötetben: „A mai magyar társadalom feladata az 
önszervező és az irányított társadalom egységé-
nek kiépülése és helyes arányainak megtalálása. 
… A mai magyar társadalom kulturális állapotát 
két, egymással ellentétes irányú mozgás határoz-
za meg. Egyfelől rohamos leépülés, másfelől az 
értékőrzés- és teremtés, az önszerveződés új moz-
gásformáinak előretörése jellemző.” Majd kicsivel 
később: „Vélhető, hogy ma a gazdaság, a terme-
lés színvonalának fejlődése, minőségének javulása 
nem csak politikai–gazdasági akadályokba ütközik. 
A fejlődés gátja ma kulturális természetű is. Ebben 
a kérdésben válik nyilvánvalóvá, milyen károkat 
okozott a társadalomnak az öntevékenység, az ön-
szerveződés, a kultúra, az értelmiség leértékelése”.

Mindkettő lényeglátó meglátás. Sajnos, a helyes 
arányok megtalálása mindmáig nemcsak, hogy 
nem sikerült, de napjainkban az önszerveződés és 
az irányítottság arányainak újabb torzulása látszik 
kialakulni, igaz, ezúttal részben más területeken. 
A másik kérdésben minden jel szerint még inkább 
egyértelmű, hogy romlott a helyzet: a termelés és 
a foglalkoztatottság növekedésének már nem csak 
kulturális természetű akadálya van, hanem baj van 
az alapvető képzettségi színvonallal is. A magyar 
politikai elitek és értelmiségi hátországaik vagy 
nem szembesítették magukat ezekkel a kérdésekkel 
vagy kitartóan rossz válaszokat adtak/adnak rá.

A következő idézet tankönyvi tétel, és szintén nem 
aktualitás nélkül való. A kulturális intézmények és a kul-
turális tevékenységek típusai, a kultúrafi nanszírozás kérdé-
sei című 2001-es tankönyv egy részlete a következő-
képp hangzik: „…a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
kimondja, hogy a Magyar Köztársaság tiszteletben 
tartja és támogatja a tudományos és a művészeti élet 
szabadságát. Ebből egyértelműen következik, hogy 
az állami és önkormányzati szervek feladata nem a 
művészeti alkotótevékenységek közvetlen irányítása, 
befolyásolása, hanem a feltételrendszer megteremté-
se, a támogatásra fordítható közpénzek demokrati-
kus és diszkriminációmentes elosztása, a kiemelkedő 
művészeti értékek megőrzése, közreadása, jelentős 
művészeti teljesítmények elismerése, a művészeti 
intézményrendszer (pl. galériák, színházak, hangver-
senytermek stb.) működtetése.”

Itt mindjárt több kérdés is felmerül. Az egyik, 
hogy vajon tankönyvet és/vagy alkotmányt olvas-
nak-e politikusaink? Azt tudjuk, hogy írnak. Ha 
olvasnak is, úgy tűnik, a tankönyvi következtetést 
nem vonják le, ennek legfrissebb illusztrációja az 
idei József Attila-díjasok névsorába történt politi-

kai beavatkozás. A másik kérdés, hogy vajon egy 
hónap múlva is benne lesz-e az alkotmányban a 
citált szövegrész, netán annak átfogalmazott meg-
felelője. A választ rövidesen megtudjuk.

A szakmai írások sorát Kazincbarcika város 
2010-ben elfogadott kulturális koncepciója és annak 
végrehajtási rendelete zárja. A kulturális koncep-
ció a következőképp foglalja össze az alapelveket: 
„A koncepció alapgondolata a megértett teljesség, 
olyan új értékrend kialakítása, ahol harmonikusan 
ötvöződik egymással a hagyomány, a humanizmus 
és modernizáció. Megmaradhat egymás mellett a 
természeti és közösségi kötődés, a polgári humaniz-
mus, a személyiség szabadságát tiszteletben tartó 
liberalizmus, tolerancia és kreativitás.” A mai gazda-
sági tervezésben használt módszerekkel, pl. stratégi-
ai SWOT elemzéssel és a piaci kereslet értékelésével, 
valamint a turisztikai marketing fogalmi eszköztá-
rával kiegészült kulturális koncepciót bizonnyal sok 
település megirigyelhetné, köztük egészen biztosan 
alma materünk városa, Sárospatak, amelynek tíz éve 
nincs ilyesfajta elfogadott koncepciója.

A kötet a 40 év sajátos áttekintésével engem ér-
dekes gondolatokra és újrafelismerésekre indított, 
beleértve azt a trivialitást is pl., hogy „a város nem 
a vízvezetéktől és a központi fűtéstől város”. De 
szembesülhettem azzal is, hogy a divatos szóval 
life-long learning-nek nevezett tendencia sem a 
semmiből került elő, voltak előzményei. És abban 
is segítségemre lesz talán, hogy a magas kultúra el-
kötelezett híveként jobban el tudjam helyezni ma-
gam a kulturális térképen.

Az összegző mű összegzéseként hadd mondjam 
el még a következőket. Azt gondolom, hogy a „lo-
molás” a legtöbb ember életének szerves része; de 
a könyv mottója engem arra fi gyelmeztet, hogy a 
mi korosztályunk is belépett abba a korba, amikor 
neki kell látni lomolni, a magunk mögött hagyott 
évtizedek tárgyi és szellemi lerakataiból kiválogat-
ni mindazt, amit tudatosan akarunk az utódainkra, 
az utókorra hagyni. A könyv nyilván ezzel a gon-
dolati háttérrel, az értékek hagyományozásának 
szándékával jött létre – mindazonáltal azt gondo-
lom, hogy a Lomjaim mint írásmű nem önmagában 
érték. A benne szereplő írások inkább lenyomatok, 
egy négy évtizedet átfogó szakmai tevékenység le-
nyomatai. A hagyományozandó értéket a Misi ál-
tal a művelődési központ igazgatóként és a területi 
közművelődést irányító szakemberként végigvitt 
szakmai életmű képviseli, amelyet a jobbító szán-
dék, a dolgozó, művelődni és kulturálódni akaró 
emberek iránt érzett felelősség, és az ebből fakadó 
konzekvens magatartás jellemez.



A 2008-ban megjelent e-könyv egyetemi kutatók és 
oktatók által írt tanulmánykötet. A könyv alcímé-
ben jelzett téma: E-könyv az információs műveltségről 
igazán aktuális egy olyan kihívásokkal teli környe-
zetben, ahol az elektronikus világ – McLuhan-i ér-
telemben – befolyásolja a mindennapi életünket.

Sokan és sokféleképpen írtak már a procedurá-
lis tudás, valamint a számítógépes világ jelensé-
geiről, legtöbbnyire a tudásszakadék-hipotézissel 
való kapcsolatot szem előtt tartva, de igazán még 
nem született hasonló, összefoglaló és szintetizáló 
alkotás az információs műveltség áttekintéséhez.

A világhálóról letölthető könyv mind történeti-
leg, mind tudományosan széles látókörű szerzőket 
vonultat fel, és témáinak összeállításában sem ta-
lálhatunk kifogásolni valót. Az információs mű-
veltség fogalmát természetesen nem csak az azt 
alkotó két szó metszéspontjának tartalmára fóku-
szálva érdemes körüljárni. A kötet szerkesztői he-
lyet adtak a társadalmi és strukturális megközelí-
téseknek egyaránt, valamint bemutatják a címben 
felvállalt témakör mai állapotának elemzését és a 
potenciális fejlesztési lehetőségeket.

Az alapfogalmak tisztázásán túl rövid ízelítőt 
kaphat az olvasó a műveltség korszakonként más-
ként értelmezett fogalmáról, pedagógiai és esz-
metörténeti szempontok alapján. A tanulmányok 
írói nem csak az európai paradigmát mutatják be, 
hanem betekintést nyújtanak más földrészek sajá-
tosságaiba is, így például a kevésbé számon tartott 
Latin-Amerika kultúrköreinek ismertetésére is van 
példa. Varga Katalinnak, a könyv szerkesztőjének 
az értekezése levonja a Magyarország számára ta-
nulságos következtetéseket az információs művelt-
ségről, és a külföldi szerzők publikációi alapján be-
mutat több működő modellt is. Tanulságos ezeket 
összevetni és egyúttal szembesülni azzal, hogy 
a világ más részein hogyan alakult a művelődés-
történet, továbbá, hogy ez miként határozza meg a 
jelen tendenciáit.

A kötet a jobb megértés és szemléltetés érdeké-
ben számos ábrát tartalmaz, amelyek bizony nem 
egyszer elgondolkoztatják az olvasót. A szöveg ko-
héziója mindenhol illeszkedik a képi anyaghoz, a 

folyószövegbe illesztett kiegészítések és utalások 
nem távolodnak el a táblázatoktól, a könyv fejeze-
tei így könnyen áttekinthetőek.

Minden írás után bőséges válogatott szakiro-
dalom található, egyrészt jelezve a tanulmányok 
szerzőinek alaposságát, másrészt – tekintetbe véve, 
hogy egyetemi kiadványról van szó – kalauzolja is 
a felsőoktatás fi atal hallgatóit, ha mélyebben sze-
retnének az adott anyaggal megismerkedni. Az 
elektronikus kiadványok kívánalmainak megfele-
lően több hivatkozott szakcikk internetes elérhető-
sége is szerepel a kötetben.

A legérdekesebbek és leghasznosabbak a ha-
zánkkal foglalkozó kérdéskörök, amelyek között 
a digitális kultúra esélyteremtő szerepéről, a hazai 
felhasználási szokásokról tájékozódhatunk. A ren-
geteg adat önmagában is érdekes felfedezésekre ad 
lehetőséget, de az írók a racionális magyarázatok-
kal egyértelművé is teszik a jelenségeket. Önálló fe-
jezetet kapott a jelenlegi oktatási rendszerünk és a 
számítógépes műveltség fejlesztésének témakörét 
körüljáró, a PISA-felméréseket is tartalmazó ötödik 
problémakör. Ez az írás kapcsolja össze szerkezeti-
leg a tanulmánykötet főbb pontjait, és vezeti be az 
olvasót a legkiemeltebb oktatási területekre, ame-
lyeknek az a funkciója, hogy felkészítsék a követ-
kező generációkat a megváltozott tudásszerkezet 
kreatív alkalmazására.

Nem maradtak el az ehhez a részhez háttér-
tudást szolgáltató ismeretek sem, így a változatos 
oktatási helyeken használható számítógépes támo-
gatórendszerek bemutatására is sor kerül. Egy élő 
példán és alkalmazott gyakorlaton keresztül mu-
tatják be, hogy a mai fi atalokat milyen szempontok 
szerint érdemes felkészíteni, valamint, hogy mi-
lyen módszereket érdemes ehhez preferálni, ame-
lyek a tanulás hatékonyságához segíthetik hozzá a 
résztvevőket – egyfajta, „a tanulás tanulása” effek-
tusként. Nemcsak a közoktatásban vagy a felső-
oktatásban érvényesek azonban ezek a javaslatok, 
hiszen alkalmazásuk éppúgy lehetséges a felnőtt-
képzésben is, fi gyelembe véve az IALS eredménye-
ket. A tapasztalatok megosztása jelentős lépésként 
értékelendő az utolsó részeknél, különösen mert 
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nem beszélhetünk még bevált, megfelelően érté-
kelhető gyakorlatról. Természetesen nem elhanya-
golható az élethosszig tartó képesség- és készség-
fejlesztésre kitekintő fejezet sem – ezekkel együtt 
válik a könyv teljessé, és foglalja össze a XXI. 
század küszöbén az oktatási rendszer feladatait.

Béres Csaba Zoltán, Mészárosné Szentirányi Zita, 
Varga Katalin, Zsák Judit (2008): A 21. század 
műveltsége – E-könyv az információs műveltségről 
(on-line). PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet. 
(http://mek.niif.hu/06300/06355/html/index.
htm) (2011. 03. 04.)



Grundtvig és az élethez írt dalai
A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség el-
határozta, hogy pótolja azt a hiányosságot, amely-
lyel a magyar könyvkiadás tartozik a népfőiskola 
és az újkori Dánia egyik megteremtőjének, N. F. S. 
Grudtvignak. A 2010-ben megkezdett engedély-
kérő és fordítói munka eredményeképp 2011 már-
ciusában megjelenhetett Ebbe Kløvedal Reich dán 
író Napsütés és villámlás – Grundtvig és az élethez írt 
dalai című, igen alapos, mégis olvasmányos isme-
retterjesztő, népszerűsítő életrajza, amely eredeti-
leg ugyancsak Grundtvig legjellemzőbb 50 versét 
is magában foglalja.

A könyv magyar kiadásával az volt a szándé-
kuk, hogy Grundtvig szellemiségének megismeré-
sével, megértésével megerősödhessen a magyar-
országi népfőiskolai, szabadoktatási mozgalom, 
másfelől közreadják fontos, ám a magyar olvasó 
számára ismeretlen világi és egyházi verseit, annál 
is inkább, mert Grundtvignak mindmáig csupán 
három költeménye jelent meg magyarul, különféle 
kiadványokban.

Nikolaj Frederik Severin Grudtvig (1783–1872) 
dán író, költő, történész, reformátor, lutheránus 
lelkész. 1810-ben szentelték pappá, de reformátori 
tevékenysége miatt élete végéig hadakoznia kel-
lett a dán állam és egyház maradi képviselőivel. 
Ezen közben kezdte szervezni a mindmáig nagy 
jelentőségű dán népfőiskolai mozgalmat. A 19. 
század első kétharmadának legreprezentatívabb 
dán művelődéstörténeti alakja, aki költői tevé-
kenységére alapozva fejtette ki népnevelői, törté-
nészi és papi–reformátori működését. Skandináv 
nemzeti-romantikus eszmékkel átszőtt monarchi-
kus, felvilágosodás kori felfogása ellenére a parla-
mentarizmus előretöréseit is rugalmasan követte. 
Radikálisan megreformálta a bürokrata lutheránus 
klérust, a vallási közösségeket spontán demokrati-
kus alapokra helyezte, megszervezte a kisbirtokos 
és zsellér fi atalság gyakorlati nézőpontú, közös-
ségi szellemű, tömeges és ingyenes oktatását és 
nevelését, friss lendületet adva a dán polgári fej-
lődésnek. Eljutott a „népegység” (folkelighed) fo-
galmához, amelynek tartalma a magyar viszonyok 

között inkább csak körülírható. Sok kötetes irodal-
mi tevékenységének jó része cikk, vitairat, tanul-
mány, illetve prédikáció, és a skandináv nemzeti 
romantika megalapozására törő mitológiatörténeti 
és nyelvújító írásmű. Verseiben, zsoltáraiban, him-
nuszaiban, népdalszerű énekeiben szenvedélyes, 
költői képekben, metaforákban gazdag nyelvű, 
mély vallásosságról tanúskodó líra születik, mely-
lyel világirodalmi rangját megalapozta.

A szerző, Ebbe Kløvedal Reich (1940–2005) dán 
író, publicista, fordító. Történelmet tanult a kop-
penhágai egyetemen, újságíróként dolgozott a 
baloldali Politsk Revy c. folyóiratnál. Az 1960-as, 
70-es években számos politikai témájú könyvet 
írt, melyekben romantikus antikapitalista–anti-
militarista felfogásának adott hangot. Álma a 
dán hagyományokra épülő közvetlen demokrácia 
megteremtése volt. Szépirodalmi műveiben fel-
vonultatta a dán történelem legnagyobb alakjait, 
és a krónikás szemszögéből mutatta be a mai dán 
valóságot. Egyik legfontosabb és legkeresettebb 
műve a Frederik. Népkönyv F. N. S. Grundtvig korá-
ról és életéről (1972), amelynek témája a „dánság” 
megtalálása a mában. Egyéb fő művei: Utazás a 
messiáshoz (regény, 1974); Barát és ellenség (1977); 
Az elsők (30 elbeszélés Dánia születéséről, 1981); 
Az eke és a két kard (regény, 1982); Teknősbékakirály 
(regény, 1985).

A kötet fordítója, Lázár Ervin Járkáló Magyar-
országon született 1953-ban, de 33 éves kora óta 
Dániában él, dán állampolgár. Művészeti oktató, 
népfőiskolai tanár, grafi kus, de színházi előadá-
sokat is írt, illetve rendezett. 1989-ben ő alapította 
a koppenhágai Hamvas Béla Klubot. A klub hon-
lapjának szerkesztője, különféle fordításait itt köz-
li. Számos kiállítás, előadás, találkozó, kiadvány, 
fi lm, és Hamvas Béla Északi korona című könyvé-
nek dán, valamint Petter Bjerck-Amundsen: Søren 
Kirkegaard kezdőknek című művének magyar kiadá-
sa fűződik a nevéhez. Magyarországon az utóbbi 
években több alkalommal vezetett népfőiskolai 
képzést.

A műfordító, Muzsay András (1946–) újság-
író, népénekes előadóművész és zenei fordító. Az 
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ELTE magyar–orosz tanári szak elvégzése után 
újságírónak állt, közben mintegy 25 éven át az 
országot járta felnőtteknek és gyerekeknek szóló 
folk, country, blues, ballada előadóestekkel, me-
lyek fontos része volt az angolszász nyelvterület 
általa lefordított nép- és műdalainak megismer-
tetése, tanítása. E témáról a Magyar Televízióban 
is tartott előadásokat. Dalfordításai más előadók 
lemezeiről és saját előadású hanghordozóiról is is-
mertek. Grundtvig műfordításait magyarra történt 

nyersfordításból, de annak fi gyelembevételével ké-
szítette, hogy ezek Dánia-szerte mindmáig énekelt 
egyházi és világi művek, s így magyarul is olvasha-
tóvá, sőt énekelhetővé váltak.

Ebbe Kløvedal Reich: Napsütés és villámlás – Grundt-
vig és az élethez írt dalai című kötete 3000 forintos 
áron, az alábbi címen rendelhető meg: Budapest 
Környéki Népfőiskolai Szövetség, Nagy Júlia el-
nök, bknsz@t-online.hu



Akkurátus irodalmár, aki úgy teremti meg írá-
sainak világát, hogy a legapróbb részletek meg-
jelenítésére is fontos hangsúlyt fektet – ezekkel a 
szavakkal mutatta be Egyed Emese költő, iroda-
lomtörténész a keddi Bretter-kör résztvevőinek 
Kontra Ferenc horvátországi születésű, Újvidéken 
élő író-újságírót. Meglepetéssel is készült a meg-
hívott: legújabb munkájából, az eszéki HunCro 
kiadó gondozásában megjelent Horvátország ma-
gyar irodalma – a kezdetektől napjainkig című kötetből 
hozott el néhány példányt, ezt első alkalommal is-
merhette meg a nagyközönség.

Kontra Ferenc 1958-ban született a horvátorszá-
gi Darázson, felsőfokú tanulmányait a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetemen végezte. 1987 és 
1991 között az Ifjúság című újvidéki lap irodalmi 
és művészeti mellékletének, az Új Symposionnak, 
1991-től 2001-ig pedig a Magyar Szó kultúra rova-
tának volt a szerkesztője. Az újság szombati szá-
mában megjelenő Kilátó irodalmi mellékletet szer-
keszti jelenleg, amelyben a fi atal, pályakezdő írók 
számára teremtenek bemutatkozási lehetőséget.

Az én fi ókomban nem érik sokáig a vers, a próza, az 
esszé vagy a kritika, ha valaki hétfőn elhozza nekem az 
írását, azt hétvégén már több ezren olvassák. Egy lehe-
tősége ugyanis mindenkinek van – magyarázta Kont-
ra. Hagyományosan karácsony előtt, a Magyar Szó 
születésnapján adják át a Kilátó-díjat, amellyel az 
adott év kiemelkedő szépirodalmi, illetve értelme-
ző prózai teljesítményét tüntetik ki. Mint kiderült, 
az újvidékiek mellett a Kárpát-medencében élő és 
alkotó irodalmárokat is igyekeznek népszerűsíteni, 
az erdélyiek közül foglalkoztak már többek között 
Fekete Vince, György Attila és Mózes Attila mun-
káival is.

Újságírói tevékenysége mellett önálló kötetei 
jelentek meg – verseskötetek: Jelenések, 1984; Fe-
hér tükrök, 1986; novelláskötetek: Nagy a sátán bi-

rodalma, 1991; Ősök jussán, 1993 stb. –, az utóbbi 
tíz évben többnyire regényeket írt. 2008-ban látott 
napvilágot az 1988-ban publikált Drávaszögi keresz-
tek átdolgozott változata, mintegy tetralógiává fa-
ragva a Gimnazisták (2002), a Farkasok órája (2003) 
és a Wien a sínen túl (2006) című regények alkotta 
ciklust.

Horvátország magyar irodalma – a kezdetektől napja-
inkig a címe legújabb, 650 oldalas kötetének, amely 
a térség magyar irodalmáról igyekszik kimerítő ké-
pet nyújtani. Ebből hozott el néhány példányt ezút-
tal Kolozsvárra, és a Bretter-kör résztvevői voltak 
az elsők, akik kézbe vehették ezeket. Elhangzott: a 
kiadvány hiánypótló, hasonló munka mindeddig 
nem jelent meg a térségben.

Rá kellett jönnöm, hogy a horvátországi magyar iro-
dalom történetét, avagy a Horvátország földrajzi határa-
in belül alkotó magyar irodalmárok antológiáját egészé-
ben még senki nem írta meg. Foglalkoztak persze vele, 
de többnyire erősen elkülönült a Drávaszög irodalma az 
Adria vidékéhez kapcsolódó szövegektől vagy a zágrábi 
iskolától – hangsúlyozta Kontra.

Középiskolásként, Németországban tapasztal-
ta, hogy szégyen, amennyiben valaki nem ismeri 
szülőföldjének irodalmát; a felmerülő hiány pótlá-
sára írta meg ezt a kötetet. Elsősorban a horvátor-
szági gimnazistáknak ajánlja, emellett reméli, hogy 
a téma iránt érdeklődőkhöz is mihamarabb eljut a 
könyv.

S hogy miként határozza meg magát a horvát-
országi születésű, Szerbiában élő, magyarul alkotó 
irodalmár?

Horvátországi magyar író vagyok, engem ott tarta-
nak számon. Amikor két évvel ezelőtt egyike voltam a 
Lipcsei Könyvvásár 25 díszvendégének, büszke voltam, 
hogy mindenféle megkülönböztetés nélkül lehettem hor-
vát. Attól persze magyar író vagyok, az egységes ma-
gyar irodalom része – tette hozzá Kontra Ferenc.
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A kritika válságban van. Válságban volt mindig. Ez 
a természete. A kritika válságáról úgy évtizeden-
ként zajos viták robbannak ki az irodalmi lapok ha-
sábjain és különféle tudományos tanácskozásokon. 
Ezeknek az úgynevezett kritikavitáknak az anyaga 
ma már tetemesnek, a hozadéka viszont minimális-
nak mondható. A kritikaviták, nagyon leegyszerű-
sítve, a nyolcvanas években az irodalom elméleti 
és történeti megközelítése, a kilencvenes években a 
szaktudományos-objektív és az esszéisztikus-szub-
jektív beszédmód képviselői között lezajló ütköze-
tek terepei voltak. A résztvevőknek általában még 
olyan alapkérdésekben sem sikerült egyezségre 
jutniuk, hogy mi a kritika célja, feladata, funkciója, 
egyáltalán kiről, miről és kihez szól a kritika. Végül 
is elmondható, a kritikaviták eredménytelenségé-
nek oka sem másban keresendő, mint a kritika ter-
mészetében. A kritika ugyanis sajátosan átmeneti, 
köztes műfaj. A kritika és annak művelője nem köz-
vetlenül, hanem csak közvetve részese az úgyneve-
zett irodalmi folyamatnak. Az irodalmi folyamat 
három fő eleme – az író, a mű és a befogadó – lénye-
gét tekintve azonos önmagával, eredendően önma-
gára vonatkoztatott. A kritika és a kritikus, ebben a 
megközelítésben, nem azonos önmagával, ereden-
dően nem önmagára, hanem valami rajta kívül álló-
ra, rajta kívülálló tárgyra vagy személyre vonatkoz-
tatott. A kritika és a kritikus fi gyelme alapvetően az 
irodalmi folyamat fő elemeire irányul, külön-külön 
vagy együttesen megcélozva azokat. A kritikavi-
ták eredménytelenségének legfőbb oka, úgy tűnik, 
éppen az, hogy a közreműködőknek legelőször is 
abban nem sikerül egyetértésre jutniuk: e kritikai 
vagy kritikusi fi gyelemnek elsődlegesen az irodal-
mi folyamat mely elemére vagy elemeire kell(ene) 
irányulnia. Az már csak egy következő kérdés: e 
kritikai vagy kritikusi fi gyelem eredményeképpen 
megszülető, sajátosan átmeneti, köztes műfajnak és 
termékének miképpen, milyen formában, milyen 
szempontok, irányok és eszmények fi gyelembevé-
telével kell(ene) megformálódnia.

A (poszt)modern irodalomtudomány csaknem 
két évszázados történetének tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy az egyes irodalmi megközelítéseket s 

az általuk alkalmazott módszereket és eszközöket 
alapvetően meghatározza és jellemzi is, hogy az 
úgynevezett irodalmi közlés- vagy kommunikáci-
ós, illetve hatás- vagy élményfolyamatot miképpen 
ítélik meg, annak mely elemét vagy mely elemei 
közötti viszonyt tartják elsődlegesnek. A vizsgá-
lódás megkezdésekor az alkotó személyét és az 
alkotás körülményeit, a műalkotás önelvűségét és 
önadottságát vagy éppenséggel a befogadó sze-
mélyét és a befogadás aktusát helyezik-e előtérbe. 
A vizsgálat kiindulópontjának megválasztása az-
után esetükben megszabja a vizsgálat célját, tár-
gyát, eszményét és azt is, hogy a vizsgálat során, 
a konkrét művekkel való szembesüléskor, milyen 
elemző műfajt és eljárásmódot részesítenek előny-
ben. A különböző megközelítések és módszerek, 
fő törekvésüket és általános ismérveiket tekintve, 
jól láthatóan, három terület köré szerveződnek: 
az irodalmi mű alkotója és megszületésének kö-
rülményei, az irodalmi műnek a megalkotásától 
és a befogadásától függetlenített szerveződése és 
elrendeződése, valamint az irodalmi mű hatása 
és befogadása köré. A kritika mint az irodalom-
tudomány alkalmazott, gyakorlati területe, szin-
tén jellemezhető annak alapján, hogy mit helyez 
fi gyelmének a középpontjába. Az egyik jellemző 
kritikai vagy kritikusi hozzáállás, ennek megfe-
lelően, a mű létrehozásának és megszületésének 
folyamatára koncentrál, a műalkotás fogantatásá-
tól az elkészültéig terjedő időszak meghatározó 
momentumait veszi számba. A másik az irodalmi 
mű mint az alkotói szándék rögzítése és az olvasói 
befogadás vezérlése bonyolult szerveződéseinek, 
mozgásainak leírására vállalkozik. Végül a harma-
dikat az irodalmi mű elsajátításának, a vele való 
szembesülésnek, a mű és befogadó aktív egymásra 
hatásának megragadása érdekli. Az első kritikai 
vagy kritikusi hozzáállást mindenekelőtt az alko-
tó személye és a mű megszületésének körülménye 
érdekli, a másodikat a műalkotás mindentől füg-
getlen felépítésének, megformáltságának minél 
részletesebb leírása vezérli, míg a harmadikat a 
mű hatásának és befogadásának mikéntje izgatja. 
A háromféle műmegközelítési mód (csúnya szak-
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szóval: interpretációs stratégia) szerencsés esetben 
nem különül el élesen egymástól, esetleg ötvöző-
dik is. Mégis, a kritikakínálatban valamelyest is já-
ratos olvasó, nagyon rövid idő alatt, számos olyan 
példát tud említeni, amelyekben a három alapvető 
műmegközelítési mód valamelyike hangsúlyosan 
érvényesül. Az első kritikatípusban vagy kritikusi 
szemléletmódban az értelmező az adott mű kap-
csán szinte kizárólag arra szorítkozik, hogy az író 
élettörténetét, személyiségjegyeit vagy feltételezett 
közlési szándékát írja le. A másodikban az értel-
mező nem hajlandó foglalkozni se az alkotóval, se 
az olvasóval, mert, úgymond, a műben magában 
úgyis minden „benne van”, abból minden kiolvas-
ható. Végezetül a harmadik típusban a vizsgálan-
dó mű csak apropó, csak alkalom arra, hogy annak 
révén az értelmező beszámolhasson a maga életről, 
világról vagy éppen irodalomról vallott személyes 
felfogásáról, érzéseiről, rosszabb esetben: saját pre-
koncepcióiról, elfogultságairól. Az irodalmi mű-
alkotás megközelítésének ezek az egyoldalúságai 
valamilyen fokon természetesen a (poszt)modern 
irodalomtudomány szinte valamennyi irányza-
tára és iskolájára jellemzőek, a pozitivizmustól 
és a szellemtörténettől a formalizmuson, struktu-
ralizmuson át egészen a hermeneutikáig vagy a 
dekonstrukcióig. A kritika(írás) esetében ezek az 
egyoldalúságok azért bírnak fokozott jelentőség-
gel, mert a kritika(írás) hagyományosan és ter-
mészetéből fakadóan korlátozott műfaj. Terjedel-
mi értelemben mindenképpen az. Irodalmi lapok 
szerkesztői tudnának mesélni arról, milyen fárad-
ságos napi munkát jelent számukra annak meg-
értetése, hogy egy-egy frissen megjelent könyvről 
szóló beszámoló terjedelme egyszerűen nem lép-
het át bizonyos terjedelmi határokat. Márpedig 
nem léphet át, mert az olvasó csak korlátozott időt 
tud szánni arra, hogy a művekről olvasson. Ha jut 
ideje egyáltalán olvasásra, akkor inkább magukat 
a műveket választja. Másfelől meg a kritikusokban 
fogalmazódik meg joggal az ellenvetés, hogy egy 
kellő körültekintéssel és alapossággal elvégzett ér-
telmezés kidolgozása szinte lehetetlen úgy, hogy 
annak terjedelme ne haladhatja meg a négy-öt, 
jobb esetben nyolc-tízezer karakternyi terjedelmet. 
Ha az irodalmi folytonosság és hatástörténet vagy 
a jelenbeli irodalmi horizont szempontjából való-
ban jelentősnek mutatkozó, az illető alkotó pályá-
ján fordulatot, netán szintézist jelentő műről van 
szó, annak megfelelő szakmai alapossággal elvég-
zett értelmezése nem lehet terjedelmi korlát kér-
dése. Valahol a 22-es csapdája ez! Ördögi kör! (Az 
utóbbi időben egyes irodalmi szerkesztők és szer-

kesztőségek ebből a csapdából vagy ördögi körből 
úgy igyekeznek kitörni, hogy az igazán jelentősnek 
vélt művekről egyszerre több, más-más nézőpon-
tot képviselő írást is közölnek, vagy több kritikus 
részvételével kerekasztal-beszélgetést szerveznek, 
s e beszélgetés szerkesztett változatát teszik köz-
zé hagyományos értelemben vett kritika helyett. 
A nem kivételes jelentőségű könyvekről az iro-
dalmi szerkesztők és szerkesztőségek továbbra is 
és jobbára a megszokott terjedelmű, általában egy 
szempontot érvényesítő, úgynevezett eseti kritiká-
kat készíttetnek és jelentetnek meg. Ha egyáltalán.)

A kiről vagy miről írni kérdésének megválaszo-
lása és a terjedelmi korlátok tudomásul vétele mel-
lett hasonló nehézséget jelent annak eldöntése is, 
hogy kihez és milyen formában szóljon a kritika. 
Minden ellenkező híreszteléssel szemben, a kritika 
nem egyszerűen a szerzőről, hanem legalább any-
nyira a szerzőnek is szól. A szépírói alkotói munka, 
tudjuk jól, jellegénél fogva magányos, egyszemé-
lyes tevékenység. Az író görnyed az üres lap fö-
lött vagy bámulja az üres monitort, miközben várja 
a weöresi „műalkotásra alkalmas kedélyállapot” 
bekövetkezését. Ha ez az alkotói szempontból ke-
gyelminek nevezhető állapot bekövetkezik, akkor 
az író lázas munkába kezd. Ír és ír, rendületlenül. 
Mindenfajta támasz, segítség, visszajelzés nél-
kül. Lázas tevékenységének eredményéről az első 
és sok esetben az egyetlen érdemi visszajelzést, 
munkájának folytatásához támaszt és segítséget 
azonban legfeljebb a kritikustól remélhet. Senki 
mástól. Baráti vállveregetéssel teli a padlás! Ha 
szakszerűnek nevezhető kritika nem készül, az író-
barátok ugyan rendszerint besegítenek valamilyen 
könyvészeti fórumon a könyv népszerűsítésébe 
egy-egy lelkendező írás erejéig, de ez legfeljebb a 
szerző emberi hiúságát legyezgeti, szakmai elég-
tételt semmiképpen nem jelenthet a számára. Leg-
belül marad az elvégzett munka mennyiségével és 
a mű vélt jelentőségével egyáltalán nem arányos 
elismerés (hiánya) közötti ellentét miatt érzett fájó 
keserűség. Az elhallgatásnál még az elmarasztalás 
is jobb! Több sikeres írói pálya alakulástörténete 
bizonyítja, milyen sokat jelenthet az alkotó szá-
mára egy-egy olyan mester, irodalmi szakember, 
akinek véleményére, tanácsaira a munkája során 
mindvégig számíthat, s akinek ítéletében a mun-
ka elkészültével maximálisan megbízhat. S hány 
olyan nem szerencsés pályaalakulásról tudunk, 
amelyet éppen ilyen megbízható ítéletű mester, 
irodalmi szakember hiányában fölösleges kitérők, 
megrekedések, egyenetlenségek kísérnek! Ezek-
ben az esetekben a hiányt legfeljebb egy, az alkotói 
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léthelyzet megértése iránt érzékeny, kellőképpen 
felkészült és kellő pályaismerettel rendelkező kri-
tikus pótolja vagy pótolhatja. Többek között ezért 
is van az, hogy az írók egy jelentékeny hányada 
már-már monomániás igyekezettel próbálja elérni, 
hogy újonnan elkészült művéről minél hamarabb, 
minél részletesebb és minél több kritika jelenjen 
meg különféle irodalmi orgánumokban. Félreértés 
ne essék, ez nemcsak az önérvényesítés manapság 
oly divatos erőszakos megnyilvánulási formája, 
az irodalmi bizniszben való részvétel nyomulásos 
megvalósulása, hanem annak természetes óhajtá-
sa is, hogy amibe az alkotó a megelőző időszakban 
életét és vérét fektette, amire teljes személyiségét, 
napjainak minden percét áldozta, arról legalább 
odafi gyelést, jó szándékú s ha lehet, szakmailag 
megalapozott véleményt kapjon. A jó szándékú 
jelzőn ez esetben egyébként különösen nagy hang-
súly van. Hiszen a költő vagy író, miközben óhajtja 
a megmérettetést, ugyanakkor retteg is attól, hogy 
megszületett „gyermekében” bárki bármi hibát 
találjon. A legenyhébb kritikai megjegyzést is éle-
tének és vérének hiábavalóságaként, létének és ál-
dozatvállalásának teljes megkérdőjeleződéseként 
éli meg. Az író egyszerre született exhibicionista 
és rejtőzködő, könnyen sebezhető lélek! Nincs ne-
hezebb feladat és nincs nagyobb felelősség, mint 
kortársi író újonnan megjelent könyvéről vagy 
pályájának alakulástörténetéről szakmailag meg-
alapozott, a kritikus által vállalható, az író számá-
ra mégis maradéktalanul elfogadható kritikát írni. 
A kortársi kritikusnak, ha van olyan botor, hogy 
erre a lehetetlen és kényes feladatra vállalkozik, 
bizonyos mértékig pszichológusnak is kell lennie. 
(Különösképpen akkor, ha az illető író ráadásul 
személyes ismerőse is, ami ebben a nagyon szűk és 
belterjes szakmában bizony nagyon könnyen elő-
fordulhat.) A kritikusnak első lépésként mégis csak 
azt a sokat kárhoztatott alapállást kell elfoglalnia, 
hogy megpróbál a lehető legteljesebb mértékig be-
lehelyezkedni az író helyzetébe és személyiségébe. 
Ez nem annak „megfejtése”, hogy vajon mit akart 
művével mondani vagy pláne üzenni a szerző. Az 
irodalom nem keresztrejtvény, a kritika nem ke-
resztrejtvény-megfejtés! A kritikus egyik legelső 
dolga annak megértése és megértetése kell legyen, 
hogy az író pályájának azon szakaszában miért ép-
pen azt a művet és miért éppen azon a módon írta 
meg. Vajon mik lehettek döntésének az előzmé-
nyei, a valós indokai, mik lettek és mik lehetnek az 
esetleges következményei.

A kritika mindazonáltal elsősorban magáról az 
irodalmi műalkotásról szól. A kritikus, ha akarja, 

ha nem, egy adott korszak irodalmi tudatának és 
ízlésének a részese és kifejezője. Egy adott értel-
mezői közösség résztvevője és képviselője. Egy ott 
és akkor érvényes irodalmi kánon alakítója vagy 
éppen ellenzője, rosszabb esetben valamely iro-
dalmi szekértábor vagy politikai irány el- vagy le-
kötelezettje, esetleg éppenséggel sértettje. Itt él, s 
ő is emberből van! Ha becsületesen akarja ellátni 
feladatát, legalább kritikája megfogalmazásának 
idejére, mindezektől a meghatározottságoktól meg 
kell próbálnia függetlenítenie magát. Egyedül a 
műre (kötetre), annak belső szerveződésére kell 
fi gyelmét összpontosítania, s azt legjobb szakmai 
tudása és értelmezői eszköztára birtokában a lehe-
tő legalaposabban és a lehető legérthetőbb módon 
feltárnia. Ez nem történhet úgy, mint sok esetben 
előfordul, hogy kiragad a versből egy szakaszt, 
prózai műből egy neki éppen tetsző részletet, az-
után azt a maga számára és a maga hétköznapi 
nyelvére „lefordítja”. Majd vesz egy újabb vers-
szakot és prózarészletet, s ahhoz is megadja a saját 
„fordítókulcsát”. Ezzel a megoldással a mű- vagy 
kötet-egészről valójában semmit nem mond. Leg-
feljebb terjedelmi értelemben teljesíti az előírt kri-
tikusi penzumot. Az írónak és az olvasónak ezzel 
a rutinszerű megoldással semmit nem mondott, 
a művet (a kötetet) még a felszínén sem karcolta 
meg, nemhogy érdemi megállapításokat tett vol-
na róla. A kritikai munkának tagadhatatlanul ez 
a legkényesebb, legnehezebb és legnagyobb felké-
szültséget igénylő fázisa. A kritikák és kritikusok 
legtöbbje éppen ezért, nagy valószínűséggel, ezen 
a ponton vérzik el. A kritika(írás) ugyanis, lett lé-
gyen bármily meglepő, maga is szakma, mesterség. 
Ugyanúgy, mint az írói szakma vagy mesterség. 
Mindkettőnek megvannak a maga jól megtanulha-
tó, másoktól elleshető és begyakorolható szabályai 
és fogásai, mint ahogy megvannak a megmagya-
rázhatatlan, csak az adott írás szerzőjét jellemző 
titkos tartományai is. Ember legyen a talpán, aki 
az írás e kettős követelményének egyszerre kellő 
szakmai felkészültséggel és kellő emberi és műél-
vezői empátiával tud közelíteni! Márpedig a szak-
máját vagy mesterségét magas színvonalon művel-
ni kívánó kritikustól ennek a kettős elvárásnak a 
teljesítése alapkövetelmény. A helyzet valahogy 
úgy áll, a kritikusnak azon túl, hogy törekszik a 
szerző személyiségének, alkotói léthelyzetének és 
feltételezett szándékának a minél teljesebb és jóhi-
szemű megértésére, kényszerűen tudomásul ve-
szi a műfaj terjedelmi korlátozottságát s jó esetben 
még egyéni látásmóddal és íráskészséggel is ren-
delkezik, nos, mindezeken túl számos, kifejezetten 
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szakmai vagy irodalomtudományos szempontra is 
tekintettel kell lennie. Akár irodalmi belharcok és 
háborúskodások, akár szakmaféltés és presztízs-
harcok közepette is tudatosítania kell magában azt 
a kijózanító felismerést, hogy kritikusi tevékenysé-
gével a maga elé tűzött célt csak akkor érheti el, 
ha egyes írásaival és írásainak összességével igyek-
szik minél inkább megteremteni az irodalomtudo-
mány részterületeinek – elméletnek és történetnek, 
műkritikának és műértelmezésnek, fi lológiának 
és textológiának – az összhangját. S ez esetben is, 
természetesen, a legjobban teszi, ha egyik részterü-
letet sem helyezi a másik rovására szükségtelenül 
és elfogultan előnybe. Ez azonban – a kritika(írás) 
nehézségének és válságának újabb jellemzőjeként 
és okaként – azt feltételezi, hogy a (jó) kritikusnak 
ideális esetben egyszerre kell elméleti vértezettség-
gel, történeti felkészültséggel, az értelmezői straté-
giák iránti fogékonysággal s a szövegkeletkezés és 
szövegkezelés módszertanában való jártassággal 
bírnia. Ezért is nagyon hasznosak vagy nagyon 
hasznosak volnának az egy-egy, szakmáját kiemel-
kedő szinten művelő kritikus írásaiból összeállított 
gyűjteményes kötetek, amelyekből az illető irodal-
már szemlélet- és alakításmódja – immár az egyes 
elemzett könyvtől vagy írótól mintegy függetle-
nedve – a maga teljességében kirajzolódhat(na). 
(Míg a folyóiratbeli közléskor recepció és interpre-
táció középpontjában elsődlegesen a frissen megje-
lent mű áll, addig egy tanulmánykötet részeként az 
írás óhatatlanul szerzője általánosítható nézeteit is 
előtérbe helyezi, azokkal való szembesülésre kész-
tet. Legalább annyira szól a szerzőjéről, mint a tár-
gyáról.) Fájdalom, s a kritikával foglalkozónak ezt 
is be kell látnia, hogy a tudományos és szakmun-
kák, vagy a verseskötetek mellett mégis az ilyen 
típusú kiadványok iránt mutatkozik a legkisebb 
olvasói és ennek következtében a legcsekélyebb ki-
adói érdeklődés és igény.

Pedig a kritika, ne kerteljünk, végső soron és 
mindenekelőtt az olvasóért van. Fontos szerepe, 
hogy az írónak visszajelzést, esetleg szakmai útmu-
tatást adjon, fontos, hogy a műnek első értelmezé-
sét adja, annak újdonságát, jelentőségét bemutassa 
és azt alaposan alátámasztott érvekkel bizonyítsa. 
A legfontosabb szerepe azonban mégiscsak az, 
hogy mindezen célkitűzések teljesítése közben fel-
hívja az olvasó fi gyelmét a könyv megjelenésére, 
annak elolvasására buzdítson, vagy adott esetben 
eltántorítson attól. Akárhogyan is van, a lényeg 
mégiscsak az, ami a szöveg – szépírói vagy kriti-
kusi szöveg – és a befogadó együttmunkálkodása 
közben történik; az együttmunkálkodás sikeressé-

géhez az értelmező legfeljebb hozzájárulni képes, 
feltéve, hogy állításai vagy kérdései meghallgatásra 
találnak. A kritikának ennek ellenére, talán joggal 
kijelenthető, nincsen becsülete, nincs kellő megbe-
csültsége. Sokan még a létjogát is megkérdőjelezik. 
Azt a kételyt fogalmazzák meg, hogy a kritikaírói 
mesterség művelése, netán az irodalomkritika ol-
vasása hasznos, hasznosítható tevékenység-e egy-
általán. A kritikaírás és -íratás korábban felsorolt 
nehézségei mellett többek között ez lehet az indo-
ka annak, hogy az utóbbi időben több irodalmi lap 
egyszerűen megszüntette kritikai rovatát. Ha még-
is megtartotta azt, a szemlézett könyvek kiválasz-
tásánál szinte teljesen esetleges gyakorlatot követ. 
A mai könyvtúltermelés időszakában egyébként 
is lehetetlen vállalkozás a könyvkiadás történé-
seit folyamatosan és akárcsak közel teljes körűen 
fi gyelemmel kísérni. Így viszont egy-egy irodalmi 
folyóirat kritikai rovata nem tudja betölteni egyik 
alapfunkcióját, a jelenbeli irodalmi folyamatok leg-
alább fő áramának a bemutatását és elemzését. Azt, 
hogy melyik könyvről jelenik meg akár recenzió is 
egy lapban, többnyire a szerkesztő ízlése és vonzal-
ma dönti el, vagy az, hogy melyik új kiadványból 
érkezett éppen recenziós példány a szerkesztőség-
be. Azt pedig, hogy ki ír a recenzeálásra kiválasz-
tott könyvről, szintén többnyire a szerkesztő ízlése 
és vonzalma határozza meg. Legfeljebb lehetőséget 
ad a recenzensnek, hogy válasszon a rendelkezésre 
álló kínálatból. Ugyancsak a kritikaírással kapcso-
latosan számba vett nehézségek magyarázzák azt 
is, hogy egyébként sincs valami nagy tülekedés a 
kritikusi pályán. Túlságosan macerás, túl sok be-
fektetett munkát igénylő és a legkevésbé sem meg-
becsült vagy honorált szakma ez! Ezért aztán sok 
esetben maguk a szerkesztők (is) vállalkoznak 
kritikaírásra, vagy éppen azt kérik fel, aki éppen 
valamilyen személyes oknál (elfogultságnál, ér-
deklődésnél stb.) fogva arra hajlandóságot mutat. 
Ma már szinte bárki (író, költő, egyetemi vagy fő-
iskolai hallgató, doktorandusz stb.) írhat kritikát 
mindenféle előképzettség vagy felkészültség nél-
kül, ami újra csak az ellen hat, hogy a kritika eleget 
tegyen fő feladatának: a kortársi irodalmi folyama-
tok értő és érvényes leírásának, értelmezésének és 
értékelésének.

*

A kritikával és kritikaírással kapcsolatosan, nem 
véletlenül, rendre ilyesféle végletesnek mondható 
kérdések is felvetődnek: vajon miért kell magya-
rázni a műalkotást, miért nem olvashat mindenki 
kedvére úgy, ahogyan neki tetszik, vagy ahogyan 
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azt „úri kedve” tartja? Ez utóbbi vélekedés cáfo-
latául álljon itt befejezésül egy személyes példa, 
mely talán megfelelő válasz a feltett kérdésekre. 
Ezen a ponton azonban jelen sorok írójának, aki 
maga is vagy két évtizede gyakorló kritikus, vég-
képp le kell vetnie az (ál)objektivitás álarcát, és 
saját személyes tapasztalatával kell előállnia. Az 
eddigi fejtegetésekben sem titkolta ugyan a szak-
mája (értelme és fontossága) iránti elfogultságát, 
most azonban nyíltan színt kell vallania. Hátha ez 
a nyílt színvallás segít meggyőzni a kétkedőket a 
kritika egyszerre szükséges és nehézségekkel teli 
mivoltáról. A példa ugyan szoros értelemben nem 
a kritikáról, hanem egy költői életrajz megszületé-
sének körülményeiről szól, mindenesetre tanulsá-
gai a kritika műfaját és a kritikaírás természetét is 
szorosan érintik.

Radnóti Miklós születésének kilencvenedik év-
fordulója tájékán felkérést kaptam az egyik kiadó-
tól egy Radnóti-életrajz megírására. Ekkorra már 
teljesen egyértelművé vált, hogy a szakma régi 
adósságát törleszthetné egy ilyen könyv elkészülé-
sével és megjelentetésével. Radnóti életének esemé-
nyeiről addig, egy vázlatos pályaképet leszámítva, 
jóformán csak kortársi visszaemlékezésekből érte-
sülhettünk. Ám az emlékezések igazságtartalma, 
pontossága – szubjektivitásuk, túlzottan elfogult 
vagy elfogódott jellegük, no és a történések óta el-
telt idő megszépítő vagy megtévesztő messzesége 
miatt – sok esetben megkérdőjelezhető volt. Az ol-
vasónak időnként az a benyomása támadt, hogy a 
beszámolók mintha inkább szólnának az emlékező 
érdemeiről, a költő életében játszott állítólagos ki-
emelkedő szerepéről, mint magáról az érintettről. 
De az irodalomtörténészi szakma is általában véve 
csak a költői munkásság egy-egy szeletének vizs-
gálatára szorítkozott, s az egyes pályaszakaszokkal 
vagy művekkel kapcsolatosan leginkább valamely 
önkényesen kiragadott életesemény meghatáro-
zó voltát helyezte fi gyelmének a középpontjába. 
A Radnóti-szakirodalom sanyarú állapotát látva, a 
magam felelősségét átérezve, de lehetőség szerint 
nem eltúlozva, természetesen nagy lelkesedéssel 
láttam munkához, hogy szerény életrajzomat mi-
hamarabb tető alá hozzam. Az anyaggyűjtés fázisá-
nak lezárulásakor mély levegőt vettem, s telefonon 
megkerestem a költő özvegyét, hogy tájékoztassam 
őt az örömteli hírről, egy Radnótiról és persze őróla 
magáról is szóló átfogó biográfi a előkészületeiről. 
Legnagyobb meglepetésemre, az azonnali reak-
ció egyértelműen elutasító volt. Az özvegy meg-
ítélése szerint Radnótiról nem életrajzokat vagy 
irodalomtörténeti tanulmányokat kellene készíte-

ni és közölni, hanem a költő műveit kellene minél 
inkább és minél teljesebben hozzáférhetővé tenni. 
Az volt a nagyon határozott álláspontja, hogy a di-
ákok ne szakmunkákat, hanem mindenekelőtt a 
költő verseit olvassák. Csaknem negyedszázados 
oktatói munkám minden tapasztalatával hiába 
próbáltam érveket sorakoztatni amellett, hogy a 
diákoknak ma már alapos segítségre van szüksé-
gük a versek értő befogadásához, hiszen nagyon 
kevés az ismeretük arról a korról, a költő életéről 
és a művek megszületésének körülményeiről. Az 
özvegy hajthatatlan maradt, álláspontjából tapod-
tat sem engedett. Egy irodalomtörténeti dolgozat 
megírásához szerencsére nem szükséges az örökös 
hozzájárulása, de azért a dolgozat szerzője számá-
ra nem a legideálisabb és nem a leginspirálóbb, ha 
az érzelmi terheltségnek ilyen légkörében kell vé-
geznie kutatói és alkotói munkáját.

A könyv mindenesetre elkészült. Egy újabb 
mély levegővételt követően elsőként természete-
sen a leginkább érintettnek küldtem azt el, s szo-
rongva vártam a véleményét. Néhány hét múlva 
levelet hozott a postás. A borítékon feladóként, 
írógéppel írva ez állt: Radnóti Miklósné, Pozsonyi út 
1., 1137. (Köztudomású, hogy az özvegy a költő ha-
lála óta ugyanabban a lakásban lakik, ahol férjével 
a házasságukat követő, sajnos nagyon rövid idő-
szakot együtt tölthették, s amelyet minden erejével 
igyekszik azóta is eredeti állapotában megőrizni.) 
A borítékban a szentendrei Kovács Margit Gyűj-
temény egyik kiemelkedő darabjának, a Halászasz-
szonyok című kompozíciónak a fényképét ábrázoló 
képeslap lapult. (Szintén ismeretes, hogy a Rad-
nóti-házaspár milyen nagy rajongója és gyűjtője 
volt a keramikus-művész alkotásainak. A Pozso-
nyi úton egy házban is laktak. Radnóti 1943 telén, 
egy légiriadó alkalmával, éppen Kovács Margitnak 
és édesanyjának olvasta fel először talán legismer-
tebb, Nem tudhatom… című versét, a ház pincéjé-
ben.) A képeslap hátoldalán az alábbi, ugyancsak 
géppel írott szöveg volt olvasható:

2000. VI. 6.
Kedves Vilcsek Béla,
köszönöm könyvét. Minthogy félvak vagyok, felolvasás-
ra szoritkozva, még csak a 61. oldalnál tartok. Eddig jó 
és hasznos, gondos kutatást mutat. Nem akartam a be-
fejezésig várni, szives üdvözlettel

Radnóti Miklósné

A levélben olvasottak és az előzmények után kü-
lönösen megtisztelő volt, hogy az aláírás feke-
te tintával, szép folyamatos betűkkel, kézzel írva 
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szerepelt. Ezzel azonban ez a nagyon személyes és 
felemelő történet még nem ért véget. Rövidesen, 
ugyanarról a címről, újabb borítékot kézbesített a 
posta. Ezúttal levél volt benne, írógéppel írva és 
lila tintájú, saját kezű aláírással. A levél szövege az 
alábbi volt (a személyes adatokat három pont jelzi):

2000. junius 26.
Kedves Vilcsek Béla,
könyvét végigolvastam. Szerkezetét, vagyis a kötetek 
sorrendjére füzött emlékező és kritikai irások együtte-
sét jónak tartom. Sok gondos kutatási munkát tükröz a 
könyv.
Soproni János, régi barátunk szeretné megkapni köny-
vét, de hiába kereste a boltokban.
Kérem, küldjön egy példányt cimére: […]. Egyébként el-
várta volna, hogy közlési szándékáról értesiti.
Amennyiben mondandója volna számomra, keddtől 
péntekig az esti (9–10 h) időben megtalál. Telefonom: 
[…], más időben: […].
Szives üdvözlettel:

Radnóti Miklósné

Soproni János az igényelt könyvet természetesen, 
annak rendje és módja szerint, azonnal megkapta, 
s egy baráti hangulatú telefonbeszélgetés során kö-
szönettel nyugtázta. Az a tény pedig, hogy a megje-
lenés után néhány héttel már hiába kereste a kötetet 
a könyvesboltokban, nos, az annak a bizonyítéka, 
hogy a kiadásnak szerencsére kézzel fogható, a 
könyvforgalmazásban is tetten érhető eredménye 

volt. Az olvasók a könyvet egyértelműen örömmel 
fogadták. A Radnóti-életrajz születésének, megje-
lenésének és utóéletének alakulástörténete pedig a 
szerzőt – kutatói és személyes értelemben is – élete 
egyik legnagyobb elismeréséhez juttatta. Fárado-
zásának és „megpróbáltatásainak” eredménye-
képpen pedig büszkén elmondhatta, hogy sikerült 
feltárnia a Radnóti-legendárium négy legfőbb ösz-
szetevőjét, mely összetevők természetesen ez eset-
ben is valós tényeken alapulnak ugyan, túlhang-
súlyozásuk, a mű, az életmű elé helyezésük az 
elmúlt évtizedek recepciójában mégis már-már az 
értő megítélés gátjává, sőt akadályozójává váltak. 
A Radnóti-élet(mű) fogadtatástörténetében a négy 
legendárium-elem a következő: a megszületés le-
gendája (a tragikus kimenetelű ikerszülés, az apa 
korai elvesztése, a névváltoztatás kérelmezése); a 
hazaszeretet legendája (a munkaszolgálatok fenye-
getettségében megszületett himnikus vers, a Nem 
tudhatom… alakulástörténete); a halálraítéltség 
legendája (a legszörnyűbb fi zikai tehertétel köze-
pette készült versek megdöbbentő játékossága) és 
végezetül a halál legendája (a megmenekülés több-
szörös esélye és mégis lehetetlensége, a tragédia 
bekövetkezése körüli bizonytalanság, az úgyneve-
zett Bori notesz csodás eseménytörténete). A költői 
életrajz megszületése és megszületésének körül-
ményei mindazonáltal újabb bizonyítékát jelentik 
annak, hogy kritikára – minden válsága vagy vál-
ságossága ellenére – irodalomértésünk mai helyze-
tében igenis nagy szükség van.



Az ember gyakorta nem képes igazán objektív len-
ni. Különösen nem akkor, ha szívének kedves dol-
gokkal kerül szembe.

Ez a tavasz, minden nehézség dacára, amelyeket 
kár lenne tagadni, s amelyek a kultúrának nem (sem) 
igazán kedvező zárolásokban is megnyilvánultak, 
szóval ez a tavasz – amely csak annyiban különbö-
zött más tavaszoktól, hogy talán még nehezebben 
akart elérkezni, miközben ontotta ránk a rossz hí-
reket – mindennek ellenére igazi tavasszá változott.

Szép lenne, ha idézhetnék olyas mondásokat, 
mint a híres richárd-i mondat, hogy „rosszkedvünk 
telét…”, de ma már nem igazán érdemes idézget-
ni, mert egyre kevésbé értik. Mert egyre kevésbé 
él az „összekacsintás nyelve, a hűség nyelve…” és so-
rolhatnám. Mert romlik, mi több, kiürül szépséges 
nyelvünk, mert zenéje csorbul a fi atalok és idősek 
ajkán, mert egyre kevesebb harcos akad, aki úgy 
óvja, hogy valóban érti, és jól használja, nem üres 
lózungként hangoztatja védelmét. Hol vannak a 
Péchy Blankák? – kérdezhetném, sóhajtva.

És mégis.
Mert ez a tavasz hozott örömet bőven. Járjuk 

egy kicsit körül, próbáljunk mérleget vonni. Ami-
kor ezeket a sorokat írom, április eleje van, éppen 
túl vagyunk a Megavers 3 döntőjén (erről később), 
és előtte vagyunk a Költészet Napját ünneplendő 
eseményeknek. (Mire végére érek az írásnak, már 
ezekről is tudósítok.) Ez idő tájt még a facebookon 
is csupa vers vesz körül – szebbnél szebb alkotások 
megzenésített variációit tette föl például Válik Ist-

ván (Gyöngyös), aki maga is egy vers-rendezvény-
re invitál résztvevőket. (Azért nevesítem, mert új 
a kezdeményezés, és öröm, hogy egyre több ilyen 
jelenik meg.) Olvasni lehet a Magyar Versmondók 
Egyesülete nagyrendezvényére hívogató meghí-
vót, vers-marathonra készül a győri Hangraforgó 
együttes, számos versenyfelhívás van érvényben, 
és a Magyar Rádió is kortárs költőktől hangos. Az 
Írószövetség programjai között olyanokat találtam, 
amelyek a legjobb irodalomnépszerűsítő szándé-
kokat mutatják; rendhagyó irodalomórák, író–ol-
vasó találkozók (mint ahogy az valaha oly sikere-
sen működött!), költők ünneplése és bemutatása.

Ezekben a napokban tehát – úgy gondolom – min-
den okunk megvan az örömre és a reményre. Ráadá-
sul a hagyományosan létező versmondó alkalmak 
mellett újak és újak születnek. Talán az emberekben 
is nagyobb az igény a versek hallgatására. Ennek is 
látjuk olykor szép példáit. Meg kell persze keresni 
azokat a formákat, amelyekkel a megváltozott kul-
turális kínálatözönben, a környezeti kultúr-sokkok, 
-hatások színes, és gyakran rendkívül alacsony szín-
vonalú kavalkádjában ennek a csendes műfajnak 
– hiszen koránt sincs akkora hírereje, mint a bul-
vár eseményeknek – mégis híveket lehet toborozni.

Azt is örömmel olvastam, hogy a nyári tehetség-
gondozó alkalmak közül milyen sok tűzi zászlajára 
a versmondást, milyen sok helyen kínálnak vers-
mondással foglalkozó táborokat elsősorban az ál-
talános és középiskolás fi ataloknak. (Hála az NKA 
Közművelődési Szakmai Kollégiumának, még min-
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dig jut ebből a lecsökkent keretből is ezekre a célok-
ra néhány százezer forint, ami nagy segítséget jelent 
a táborszervezőknek. Ugyanakkor hadd éljünk e 
helyt is egy pici kritikával; a felhasználhatóság jogcí-
mei sok esetben még mindig nem életszerűek, vagy-
is a támogatást arra nem lehet felhasználni, amire 
igazán szükség volna, amire valóban kellene…)

A vers-alkalmak sokasodása egyfajta pozitív, 
mondhatni társadalmi aktivitást, öntevékenységet 
is jelent. Tóth Zsóka kolleganőm e napokban éppen 
egy önszervező szentesi kultúrkör meghívottja-
ként vett részt egy irodalmi esten, s mondott verset 
a könyvtárban megjelent szépszámú hallgatónak. 
Hódmezővásárhelyi kertészeti iskola „dicsekszik” 
(jogosan) honlapján azzal, hogy versmondással 
ünnepelte József Attila születésnapját, Debrecen-
ben Tóth Árpád versmondó versenyt rendeztek, 
ugyanott, Érden és Budapesten, s ki tudja még hol, 
tömegesen mondanak verset fi atalok – ez mind 
boldogság, még akkor is, ha nem hiszem, hogy így 
kell a versmondásra szoktatni gyerekeket. (A vers-
sel találkoztatni viszont ez is egy lehetőség.)

De elég a bevezetésből, nézzük a versmondás 
tavaszi eseményeit!

Ez a tavasz már január elején kezdett éledezni, 
méghozzá Veszprémben, a Kortársvers-mondó ver-
senyen, amely a legértékesebb hagyományok közé 
sorolható. Különösen izgalmas versmondó talál-
kozó ez, hiszen a középpontjába már akkor a kor-
társ költészetet állította, amikor ez még nem tűnt 
ennyire általánosnak, mint manapság. (A verseny 
zsűrijébe meghívott költők mindig szélesítik a részt-
vevő fi atalok következő évi repertoárját, ezért is 
egy plusz pont Veszprémnek.) A (hajdani) Megyei 
Közművelődési Intézet által életre hívott és sokáig 
gondozott eseményt a Gyermekkultúráért Alapít-
vány vette át, folytatva a hagyományt. Az idei ese-
mény meghívott költő vendége-zsűrije Zalán Tibor 
volt. A találkozó résztvevői különösen kiugró telje-
sítménnyel nem kápráztattak el bennünket – ennek 
ellenére izgalmas és jó színvonalú esemény részesei 
voltunk… Nagyszerű vendéglátónak bizonyult a 
Művészetek Háza – a hely szellemisége is hozzá-
járult ahhoz, hogy emelkedett legyen a hangulat.

Nem tudunk személyes élmény alapján beszá-
molni az ugyanezen a napon rendezett nyíregyházi 
Kölcsey versmondó versenyről, amely elsősorban 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások 
jelenlétével zajlott, de tudunk róla, s elmondhat-
juk, hogy szép hagyományai vannak.

A Vasvárott megálmodott és megrendezett, 
Nagy Gáspár előtt tisztelgő, „A költő hazatér” 
elnevezésű verseny egyike a legújabb, de má-

ris hagyománnyá vált versmondó eseménynek. 
A kiváló költő szűkebb hazája – ezen belül is a 
szervezést vállaló Nagy Gáspár Kulturális Köz-
pont (vezetője, Gergye Rezső, és munkatársai), a 
szülőfalu és a megye – nagy szeretettel, személyes 
ügyként ápolja Nagy Gazsi emlékét, a versmondók 
pedig éltetik őt azzal, hogy verseit megtanulják, 
gondolatait továbbadják.

A Magyar Versmondásért Alapítvány szervezé-
sében az egyik legkiemelkedőbb versmondó alka-
lom a Mensáros László nevével fémjelzett verseny. 
Január végén idén is szép számmal jelentek meg 
versmondók a Magyar Kultúra Alapítvány szék-
házában, a Budai Várban, és örvendeztették meg a 
hallgatóságot versengésükkel.

Lélegzetvételnyi szünet után, február elején 
folytatódtak a rendezvények, megkezdődtek az 
„Anyám fekete rózsa” Nemzetközi vers- és próza-
mondó verseny elődöntői. (Fájdalommal adtunk 
hírt arról, hogy januárban eltemettük Dániel Kor-
nél barátunkat, aki ennek a versenynek életre-hí-
vója, motorja volt. Kollegáinak, az Anyám Fekete 
Rózsa Alapítvány és a veresegyházi művelődési 
intézmények munkatársainak az ő emléke is erőt 
ad a folytatáshoz.) A tavasz folyamán több elődön-
tőre került sor, itthon és határainkon túl. A döntő 
Veresegyházon lesz – Anyák napja hétvégéjén – 
mint évek óta már rendesen, s a korosztályi nyi-
tottság miatt a legfi atalabbaktól a „legszebb” korú 
versmondókig, sokan lesznek az esemény részesei.

Ugyancsak februárban indultak el – méghozzá 
meglehetősen sok vers- és prózamondót megmoz-
gatva – a „Falusi Krónika” III. Országos és hatá-
ron túli vers- és prózamondó találkozó elődöntői. 
Törökné Miszori Mariann, a Zala Megyei Közmű-
velődési Intézmény munkatársa által gondozott 
verseny a falusi élet ízeit, a nyugalom dicséretét, a 
szűkebb táj – Göcsej és Mura-vidék – szépségét ál-
lítja fókuszba. Nem csupán versek, de mesék, mon-
dák, a helyi költők-írók művei hangzanak el. Ter-
veik szerint a döntő májusban lesz Keszthelyen, a 
patinás Festetics kastély csillogó termeiben – kissé 
kontrasztos környezetet nyújtva az élet egyszerű-
ségét (is) dicsérő szövegeknek.

Szekszárdon egyre nagyobb érdeklődés mellett 
kerül sor „Az én Pannóniám” elnevezésű versmon-
dó verseny rendezvényére, amelyet a Garay János 
Gimnázium (a szervezés élén Báló Mariannal) már 
negyedszer, második alkalommal a Kárpát-me-
dence teljes középiskolás korosztálya számára 
nyitottan, hirdetett meg. Szép számmal érkeztek 
versenyzők, az országhatáron túlról is sok vers-
mondó, alig fértek el a Német Színház nézőterén. 
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A résztvevők száma miatt el kell gondolkodniuk 
a szervezőknek, hogyan tudnák kétnapossá tenni 
a rendezvényt, hiszen így már nagyon zsúfolttá 
vált, nem adott lehetőséget például a versmondók-
kal való konzultációra, ami nélkül pedig nem lehet 
(módszertanilag semmiképpen) igazán teljes egy 
versmondó találkozó. A megjelentek között egy-
aránt voltak kifejezetten tehetséges és kicsit még 
iskolásan verset mondó diákok, akiknek biztosan 
jól jönne néhány jó tanács.

Szándékai szerint a hazafi as versekre koncentrál 
a pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium (az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Gyakorlóhelye) által 
meghirdetett, 15 éve megrendezésre kerülő vers-
mondó verseny a Magyar Kultúra Alapítvány házá-
ban, a Budai Várban, minden március 15-e környé-
kén. Az általános és középiskolás tanulók a magyar 
irodalom teljes palettájából meríthetnek a hazaszere-
tet legszebb verseiből. Nem mondhatjuk, hogy rend-
kívül változatos volna a paletta, a divatos versek 
szinte mindig felülírják a bővítés szándékát, noha a 
zsűriben ülve sokszor gondoljuk, hogy nem feltétle-
nül ugyanazt a verset kellene elmondani az ötödikes 
kislánynak és az érettségi előtt álló fi atalembernek. 
A rendezvény ennek dacára több mint dicséretes; a 
gyerekek sokszor szívbemarkoló élményekkel aján-
dékoznak meg minket, így történt ez idén is. Meg-
hatottság és boldogság szorította el most is többünk 
torkát a nyertesek versmondását hallgatva.

A gyermek versmondó versenyek népszerűsége 
(hála Istennek!) töretlen. Szinte minden iskolában, 
minden településen alkalmuk van megmutatkozni, 
és a nagyobb szabású rendezvényeken is sok-sok te-
hetséges gyerek találkozik a versmondás élményével.

„Lélektől lélekig” címmel nemrég zárult Sikló-
son a Zsolnay módszerrel tanító általános iskolák 
tanulóinak nemzeti versmondó versenye. Szép 
számú versmondót mozgatott meg a kazincbar-
cikai Egressy Béni Nemzeti versmondó verseny, 
amely elsősorban a térség diákjaira összpontosít, 
de általános és középiskolás korú versenyzői a ha-
tár menti együttműködések keretében Ukrajnából 
és Szlovákiából is érkeztek, sőt a Partiumból is volt 
fellépő. S ha már a határon túli magyar nyelvű vers-
mondásnál tartunk, nem mulaszthatjuk el meg-
említeni, hogy a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesülete szervezésében rendkívül élénk vers-
mondó élet zajlik – ott, ahol egyébként más vers-
mondó műhely, például a szabadkai Csáth Géza 
Versmondó Műhely is kiválóan működik, s nem 
csupán vajdasági, de magyarországi versenyekre 
is rendszeresen küldenek tehetséges szavalókat. 

A Költészet Napja náluk is mindig megünnepelt, 
eseményekkel dúsított időszak, így volt ez idén is. 
Szlovákiában a Csemadok szervezésében indult 
idén is útnak a nagyszerű hagyományokkal bíró, 
az egész Felvidékre ható versmondó verseny, ame-
lyet Tompa Mihályról neveztek el. Érdekessége a 
találkozó sorozatnak, hogy nem csupán különböző 
korú versmondókat – iskoláskorútól a felnőttekig 
–, de énekelt verseket előadókat, illetve lírai szín-
padokat is mozgósít. Ugyancsak kiemelt érdeklő-
dés mellett kerül megrendezésre évről évre a zilahi 
Költészet Tavasza vers- és prózamondó verseny, 
valamint költő-találkozó, amely nevében is dicséri 
a költészetet és a tavaszt – s így említése minden-
képpen ebbe az írásba kívánkozik.

Nagyon irigylésre méltó az a szolnoki kezdemé-
nyezés, amely egyúttal arra is felhívja a fi gyelmet, 
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében még min-
dig milyen nagy respektje van a kultúrának, és mi-
lyen odafi gyelő vezetése a megyének, amely nem 
sajnálja erre a támogatást. Március vége felé a Me-
gavers 3 résztvevői már túljutottak az első rostákon, 
és kiválasztódott az a kéttucatnyi versmondó, aki a 
középdöntőkbe jutott. A folyamatban mondhatni 
megtizedelték a versmondókat, hiszen a közel 120 
jelentkezőből tizenketten lettek végül döntősök, 
fele-fele arányban a zsűri és a közönség által kivá-
lasztva. A Szolnok Városi Televízió és az Aba-No-
vák Kulturális Központ három éve szövetkezett a 
versmondás népszerűsítésére. Tehetségkutató és 
gondozó munkájuk – Farkasházi István, Harcsa 
Béla és még sok más lelkes ember munkájának kö-
szönhetően – mára ez az egyik legnépszerűbb ama-
tőr művészeti esemény lett. A város lakói nem csak 
megtöltik a Kulturális Központ színháztermét, de a 
televízió képernyői előtt is sokan kíváncsiak a vers-
mondó verseny alakulására, s fi gyelnek a költői 
üzenetekre. Ugyanakkor a tehetséggondozás nem 
csupán ezekre a napokra koncentrálódik, hiszen 
komoly felkészítő munka és nyári tábor is segíti a 
jelentkező fi atalokat. (Sajnálattal értesültem a cikk 
írása közben arról, hogy az idei táborra nem kaptak 
támogatást az NKA pályázatán. Kár. A munka, ami 
itt folyik, megérdemelné a fi gyelmet.)

Elindultak a Juhász Gyula V. Nemzeti Vers- és 
prózamondó verseny elődöntői is. Az elsőre iga-
zán nagyszerű környezetben, Békéscsaba még új-
nak mondható kulturális intézményében, az Ibsen 
Házban került sor. A Békés megyei Ibsen Non-
profi t Kft. Kulturális Iroda a Békés Megyei Jókai 
Színházzal és a bábszínházzal együtt birtokolja a 
lenyűgöző épületet – s a benne megvalósuló prog-
ramok legalább annyira színvonalasak és érdeke-
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sek, mint az együttműködés az intézményrészek 
között. A versmondó verseny a közművelődési 
palettát színesítette, s mondhatjuk, hogy izgalmas, 
értékes bemutatkozások történtek.

A Költészet Napjához kapcsolódott a Magyar 
Versmondók Egyesülete nagyszabású műsora a 
Műcsarnokban, amely hagyományos rendezvény-
nek mondható, s amelyen jellemzően a versmondó 
berkekben kitüntető elismeréseket is átadják. Az 
idei évben a Vajdasági Magyar Versmondók Egye-
sületének vezetője, Hajvert Ákos volt az egyik, aki 
átvehette a „Ki viszi át a szerelmet?” díjat – nem mel-
lesleg most született első gyermeke, Zalán, aki fel-
tehetően versmondó (is) lesz! –; a másik díjazott 
Szász Kolumbán Olga pécsi tanárnő volt, aki oly 
sok tehetséges fi atalt készített fel versmondó verse-
nyekre. VersGondnok címmel jutalmazták Losonczi 
Balázst, a miskolci Uni-Klub vezetőjét, és Jónás Zol-
tán újságírót és előadóművészt, aki az Egri Eszter-
házy Károly Főiskola kulturális programigazgatója. 
A magyar vers- és prózamondásban kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó versmondók elismerése, kiemelé-
se, megismertetése céljából Magiszter Versmondó 
címmel tüntették ki Rábavölgyi Tamás és Orbán Jú-
lia versmondókat. A Költészet Napjához kapcsoló-
dó est programja rendkívül színes, és a szép számú 
jelenlévő szerint módfelett jó hangulatú volt.

A tavasz zsúfolásig tele volt eddig is költésze-
ti eseményekkel – és még nincs vége: meghívásos 
Ratkó gálát rendeztek április közepén Nagykálló-
ban, ünnepi eseményt, hiszen ez volt a tizedik, ju-
bileumi alkalom. De épp ezen az elmúlt hétvégén 
voltak a „Regösök húrján” regionális rendezvényei 
– ez az általános iskolások egyik legnagyobb vers-
mondó versenye –, nagy érdeklődés mellett, s jön-
nek még a Juhász Gyula és Tóth Árpád emléke előtt 
tisztelgő versenyek megyei fordulói, és számos me-
gyei versmondó megmérettetésről is tudunk.

Mi okunk van hát e nagy versmondó dömping-
ben arra, hogy mégis legyen keserű íz a szánkban?

Az egyik probléma voltaképpen összefügg az-
zal, amit majdhogynem általánosnak tekinthetünk. 
A versmondókat már nem könnyű mozgósítani, az 
információáradatban a meghirdetések is elsikkad-
nak olykor. A pedagógusok leterheltek, többször is 
kell nekik szólni. Igaz, az általános iskolások még 
így is könnyebben táncba vihetők, mint a középis-
kolások vagy a felnőttek. A még meglévő megyei in-
tézmények munkatársai egyre kevesebben vannak, 
egyre több területtel kell foglalkozniuk. Az NKA pá-
lyázatok meghatározott számú, maximum 3 rendez-
vényre szólnak, nem nagyon fér bele egy-egy kisebb 
költségvetésű, de a darabszám-lehetőséget csökken-

tő versmondó esemény. Ennek hiányában viszont a 
kollegák nem kapnak támogatást a rendezvényhez, 
a régi kapcsolati csatornák szép lassan eltömőd-
nek. Néhány éve egy felmenő rendszerű verseny 
meghirdetésekor még biztosak lehettünk abban, 
hogy a megyei intézmények segítségével lefedjük 
az országot: 17–18 elődöntővel számolhattunk. 
Most jó, ha 5–6 megye vállalkozik a szervezésre. 
Nem hibáztatjuk a kollegákat, hiszen a számos ren-
dezvény között, romló munkakörülmények mellett 
csoda, hogy ennyire is vállalkoznak. (Valljuk be, 
alig-alig van már megyei intézmény. Így joggal tölti 
el örömmel a lelket, hogy még mindig mennyi igazi 
népművelő él közöttünk. Itt és most is köszönetet 
mondunk minden aktív segítőnek!)

Gond az is, hogy a sokszor hangoztatott fi gyel-
meztetés dacára a versválasztások még mindig fél-
recsúsznak; sőt, a minőség és a divat sem kedvelik 
egymást. Ahogy sokan hamisított Nike-cipőket, 
igazinak látszó dolgokat húznak magukra anélkül, 
hogy meggyőződnének arról, illik-e hozzájuk a di-
vatos darab, úgy választanak sokan előszeretettel 
másoknak már bevált verseket. Ráadásul sokszor 
elfelejtik megkülönböztetni az értékest és az ér-
téktelent, az igazán kiválót az ügyestől… Mivel 
majdnem mindenki kevesebbet olvas manapság, 
nem csoda, ha a pedagógus is. Már nem az egészet, 
örül, ha egy részt átadhat tanítványainak… Hogy 
hogyan lehetne elérni, olvassanak több verset a fi a-
talok, hogy ezáltal is megismerjék az igazán értéke-
set? Nem tudom. Sajnos, nem tudom.

Nagyon nagy bánat a beszédállapot általános 
romlása, amint már a bevezetőben is keseregtem 
rajta. Miközben dicsérjük a versmondókat, amiért 
még mindig foglalkoznak a versmondással, olyan 
súlyos gondok mutatkoznak a tiszta beszéddel, 
ami félő, hogy megfordíthatatlannak látszó fo-
lyamatot jelez. Lehet, hogy ez a jövő, hogy el kell 
fogadni a helyzetet, a beszéd mozgásban lévő vál-
tozását, romlását, de az idősebbeknek joga, hogy 
siránkozzanak az értékek pusztulásának láttán. 
Hova tűnt, hova tűnik a szép, a kifejező beszéd?

De fejezzük be szépen – és várjuk a tavasz dia-
dalát. Arról álmodom, hogy eljön az idő, amikor 
csak úgy verset olvasunk és mondunk majd megint 
egymásnak, mindenféle verseny és díjazás nélkül, 
s csak úgy, kedvünkre idézgetünk szép sorokat. 
Van az álmomban egy csendes udvar, felette a 
nyáresti ég, vagy van egy könyvtárszoba, ahol dél-
utánonként zene és versek csendülnek fel ismét… 
Ha úgy tetszik, ahol verssorok ringnak a metrum taj-
tékos taraján… Még az se baj, ha a műsor esetleges, 
és nem lesz megszerkesztve.



– A tisztesség elárvult csillagáért –
Harminckettedik évébe lépett az elmúlt hétvégén 
a „Himnusz minden időben” Nagy László Vers- és 
Prózamondó Találkozó, s e szép korhoz méltón a 
névadó költő és a vers igazi ünnepét teremtették 
meg ez alkalommal is a versmondók, vendégek és 
az érdeklődő közönség soraiban helyet foglalók a 
művelődési központban.

Az Ajka–Padragkút Táncegyüttes tagjai Kalota-
szegi táncokkal üdvözölték a megjelenteket, majd 
Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, a találkozó dísz-
vendége egy 2002-ben született írásával emlékezett 
Nagy Lászlóra:

„ Az idén épp huszonnégy éve, hogy nincs közöttünk. 
Hiányát – önnön sebét a cédrus – máig sem forrta be az 
idő. Mondhatnánk, mondjuk is: itt vannak Helyette a 
művek. Itt vannak, igen. Hús-vér eleven lénye azonban 
általuk sem pótolható. Ó és új ezredév határán átbukva, 
átbillenve, átoldalogva, az aki-bírja-marja sztráda sza-
bálytalan előzései, lélekszakasztó lemaradásai, titkolt 
szégyenei és piszkos kis megdicsőülései közepette vajon 
ügyelünk-é eléggé Helyette is a tisztesség elárvult csil-
lagára? Elképzelem, hetvenhét évesen milyen lenne: arc-
bőre aprócska redőkkel, a régieknél is mélyebbre metszett 
barázdákkal rajzolatos, feje immár tökéletesen fehér. Ám 
a kézszorítása, éppúgy, mint hajdanán, erős és határo-
zott; hisz ez aligha csupán az életkor s a testi erő, sokkal-
ta inkább a karakter függvénye.”

A szakmai zsűriben Fehér Ildikó színművész, a 
Színház- és Filmintézet tanára elnökletével régi ked-
ves vendégek foglaltak helyet: Buda Ferenc költő, 
Nagy András grafi kusművész, Nagy László fi a, Fábi-
án Lujza tanár, rendező, Ács Anna muzeológus, Dukai 
István költő, tanár. Ötvenhárom versmondót hallgat-
tak meg az elődöntőben. Közülük sokakat évek óta 
ismerősként üdvözölhettünk, többek közt a szabad-
kai fi atalokat, a noszlopi, pápai és sümegi diákokat, 
de örömünkre új arcokkal is találkozhattunk, akik 
Dunaújvárosból, Kőszegről, Budapestről, Nagykani-
zsáról érkeztek városunkba. Most először jöttek sa-
játos nevelési igényű gyerekek a várpalotai Kolping 
iskolából, és külön érdekesség, hogy felkészítő taná-
ruk versenyzőként is jelen volt felnőtt kategóriában.

A szombat délutánt a Nagy László Szellemi 
Öröksége Alapítvány támogatásának köszönhetően 
a mindig nyugalmat és derűt árasztó iszkázi Nagy 
László Emlékházban töltöttük, ahol a Carmina Da-
nubiana együttes adott hangszerbemutatóval egy-
bekötött, remek hangulatú koncertet Duna menti 
népek dalaiból válogatva. Tanároknak, versmondók-
nak egyaránt élményt és szakmai segítséget jelentett 
Fehér Ildikó esti beszédtechnikai foglalkozása, mely-
nek gyakorlatai a vasárnapi döntőt megelőző „be-
melegítésen” ezáltal már ismerősen csengtek. A két 
nap teljesítménye alapján az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen az alábbi versmondókat jutalmazták:

5–6. osztály: I. Magyar Balázs – Pápa; II. Nagy 
Ádám –Pápa; III. Várkonyi Zsófi a – Dunaújváros
7–8. osztály: I. nem került kiosztásra; II. Tegyi Kor-
nél – Pápa; III. Mészáros Fanni – Szabadka; IV. 
Tóth Eszter – Pápa
Középiskola: I. Cserményi Zsombor – Ajka; II. Rizsá-
nyi Attila – Szabadka; III. Jabronka Richárd – Pápa; 
IV. Csemba Ákos – Pápa; V. Kapcsándi Klaudia – 
Pápa
Felnőttek: I. Deák Norbert – Budapest; II. Noszek 
Kata – Kőszeg; III. Csóti Tamásné – Várpalota; IV. 
Czepek Béláné – Noszlop; V. dr. Vass Veronika – 
Nagykanizsa; VI. Stolmár Nándorné – Székesfe-
hérvár

A találkozón díjat kapott Deák Norbert a legszebben 
tolmácsolt Nagy László versért.

A sajátos nevelési igényű fi atalok közül Décsi 
Katalin különdíjat vehetett át.

Könyvajándékkal ismerték el a felkészítő taná-
rok szakmai munkáját, melyet Németh Zoltánné Sü-
megről, Magyar Istvánné Noszlopról, Csóti Tamásné 
Várpalotáról, Tegyi Tibor, Lombosi Anikó, Nagyné 
Egyházi Edina Pápáról érdemelt ki. Horváth Emma 
tanárnő, a szabadkai Csáth Géza Művészetbaráti 
Kör vezetője a Péntek Zsófi a által felajánlott hely-
történeti írást kapta a találkozó emlékére. Torma 
Mária versenyen kívül mondott verset a találkozón, 
részvételét Nagy András ajándékkal köszönte meg.
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EMLÉKÉRE ZENGJEN A HÁZ!
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Nagy László versmondó találkozó Ajkán
Nagy László számomra nem egy költő, akinek verse-
it könyvtárak mélyén olvasom valami régi kötetben. 
Nekem ő „A Költő”, aki bejárhatta ugyanazokat a 
helyszíneket, amelyeket én is, aki élt a városomban, 
Pápán. Nem hiába készültem lokálpatrióta versek-
kel a Nagy László versmondó találkozóra.

Az ajkai művelődési ház nagyon közel áll a szí-
vemhez. Nem először jártam már itt, és mindany-
nyiszor könnyfakasztó élményekkel tértem haza. 
Öröm látni, hogy évről évre szebb lesz a város, és 
a VMK csapatának szakértelme mindig megörven-
deztet. Furcsa, hogy vannak hiba nélküli rendez-
vények, amelyek valóban kultúrát közvetítenek, 
nem rombolják szét őket hozzá nem értő kezek, és 
messziről elkerülik a tömegeket megőrjítő giccspa-
rádékat. A kétnapos versmondó versenyen meg-
nyilatkozott kitűnő színvonal még Szabadkáról is 
vonzott nevezőket. A népes létszámmal összegyűlt 
versmondók egy percig sem unatkoztak a progra-
mok folytonosságának köszönhetően, és nem csak 
a magam részéről állíthatom, hogy barátságok so-
kasága köttetett a hétvégén. (Talán még néhány 
szerelmi szál is becsúszott itt-ott.)

Sokat számít napjainkban, mielőtt jelentkezünk 
egy többnapos kulturális eseményre, hogy mennyi 
pénzünkbe kerül a szállás, az étkezés. Ritkán adó-
dik olyan eset, hogy a szervezők elő tudják terem-
teni azt a forrást, amellyel fedezni tudják a költsé-
geket. Ajkán a szűkölködős hónapokban is adódott 
erre lehetőség. Senkinek nem kellett otthon marad-
nia, és elnyomni tehetségét az alapvető szükségle-
teink kielégítésére szolgáló eszközök égbe szökke-
nő árai miatt.

Első nap bemutatkozott a szakmai zsűri, amely-
nek minden tagja gyöngyszemként ragyog az iro-

dalom tengerében. Megtiszteltetés volt előttük 
szavalni. Úgy gondolom, hogy nem én voltam 
az egyetlen, aki így érzett. Minden versmondó 
rendkívül lelkesen, mindent beleadva közvetítet-
te a jobbnál jobb verseket, főként Nagy Lászlótól. 
A többszörös katarzis élményét élhette át, aki vé-
gighallgatta a páratlan versmondásokat. A mezőny 
olyannyira erős volt, hogy felnőtt kategóriában 
a zsűri mindenkit visszavárt a másnapi döntőbe.

Kényelmes busz érkezett az elődöntők után a 
művelődési ház elé, hogy Iszkázra vigyen minket. 
Nagy László szülőháza egy interaktív elemekkel 
berendezett emlékház, amelynek gondozói meg-
vendégelték a társaságot, körbevezettek minden-
kit a szobákban, minden tárgynak elmondták 
a történetét. A bolgár teremben a Carmina Da-
nubiana együttes adott koncertet megzenésített 
versekből, Nagy László fordításokból. A koncert 
után a csoport remek hangulatban utazott vissza 
Ajkára.

Fehér Ildikó, a zsűri elnöke esti programmal ké-
szült. Beszédtechnikai gyakorlatokat végeztünk 
vele sajátos módszerei alapján, amelyeket egyi-
künk sem fog elfelejteni egyhamar. A gyakorlatok 
után az összeverődött csapatok kávézókba, majd 
kis idő múlva a kollégiumba vonultak, hogy más-
nap reggel mindenki kipihenten ébredjen.

Kora délelőtt, a reggeli után kezdődött a döntő, 
ahol újból átéltük a csodát, amely a pódiumon át 
hatolt belénk. A zsűri értékelte a legjobbnak ítélt 
produkciókat, de a díjazás már-már részletkérdés-
nek bizonyult az együtt töltött hétvége után. Nem 
túlzok, ha azt mondom: könnyes búcsút vettünk 
Ajkától vasárnap. Tiszta szívből remélem, hogy a 
közeljövőben ismét eljutok ide. Melegen ajánlom 
mindenki másnak is!
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„Engedtessék meg nekem,
hogy a születésemtől a halálomig
szívben és lélekben magyar maradjak”

Liszt és Budapest címmel időszaki kiállítás nyílt 
Budapesten 2011. március 18-án, a Liszt Ferenc 
Emlékmúzeum (Régi Zeneakadémia) épületében. 
A kiállítás tematikája felöleli Liszt pest-budai tar-
tózkodásait az 1823-as első fellépésétől kezdve az 
1886-os búcsúhangversenyéig. A tárlat felépítésé-
nek gerincét Liszt budapesti tartózkodásának főbb 
eseményei alkotják: az 1839–40-es első hazatérés, 
az 1846-os látogatás, 1856-ban az Esztergomi mise 
nyilvános főpróbája a Nemzeti Múzeumban, 1865-
ben a Szent Erzsébet oratórium bemutatója a Vigadó-
ban, valamint 1867-ben a Magyar Koronázási mise és 
1875-ben a Zeneakadémia megalapítása.

Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Emlékmúze-
um és Kutatóközpont igazgatója, a kiállítás kurá-
tora bevezetőjében felidézte Liszt ünnepi beszédét, 
melyet 1840. január 4-én mondott köszönetképp a 
Nemzeti Színházban, a díszkard átadása után, a 
korabeli nyelvezetet megtartva:

„Drága Honfi társaim – mert itt lehetetlen pusztán 
közönséget látnom – a kardot, mely nekem oly nemzet 
képviselőitől nyújtatott, kinek vitézsége s lovagiassá-
ga oly közönségesen bámultatik, egész éltemben őrzeni 
fogom, mint a legbecsesb, szívem előtt legdrágább kin-
cset. E kard ez órákban gyenge és békés kezekbe tétetett. 
Nem jelkép ez? Nem az van-e ezáltal kimondva, hogy 
Magyarország, miután magát annyi csatasíkon dicső-
séggel övezte, jelennen a művészetektől, literatúrától, 
tudományoktól, mindannyi barátaitól a békének várja 
újabb koszorúit? Nem az van-e ezáltal mondva, hogy az 
értelmesség és a munka embereinek mai nap szintoly ne-
mes feladás, szintoly magas hivatás jutott közöttünk? 
… Igen, Urak, minden törvényes és békés eszközzel töre-
kedjünk e munkán, melyben mindnyájunknak részt kell 
vennünk, kinek-kinek erejéhez, módjához képest.”

A 29 éves Liszt szavai meghatározóak marad-
tak egész életére, s kijelölték azt az utat, mellyel 
tettekre váltva fejezte ki hazaszeretetét, és a mó-

dot, amivel a magyar társadalmat, kultúrát kíván-
ta szolgálni. Ezért a jelenlegi kiállítás, mely Liszt 
és Pest-Buda, majd Budapest kapcsolatára épül, 
a konkrét események felelevenítése mellett Liszt 
magyarságának sokrétű megnyilvánulását is igyekszik 
bemutatni – hangsúlyozta az intézmény igazga-
tója. Majd felidézett egy epizódot az életrajzból: 
Mikor a gyermek Liszt 1823-ban először hangver-
senyezett Pesten, még édesapja fogalmazza meg 
nevében a plakátot, hogy rendkívüli tehetségével 
majdan hazájának kíván dicsőségére válni. Szim-
bolikus ez a pillanat: a magyar polgári társadalom 
kialakulásának küszöbén állunk, mely Széchenyi 
István és Wesselényi Miklós törekvései alapján bon-
takozott ki.

A kiállítás kurátora felidézte, hogy Széchenyi 
1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Aka-
démiát. A kiállítás tematikájában a Széchenyi–Liszt 
párhuzam szinte magától kínálkozik, hiszen már 
1840-ben személyesen is találkoztak, és Széchenyi 
naplójából tudjuk: Liszt 1846-os hazalátogatása 
idején többször vendégeskedett nála és Batthyány 
Lajosnál. A kölcsönös rokonszenv alapja minden 
bizonnyal gondolkodásuk hasonlósága volt. Liszt 
minden tőle telhető módon támogatta a magyar 
kultúrát. Köztudott tény, hogy jótékonysági kon-
certjeivel számos kulturális intézményünk, kora-
beli egyesületünk megalapítását, fejlesztését se-
gítette elő, köztük a Magyar Nemzeti Színházat, a 
Nemzeti Konzervatóriumot. A Magyar Zeneakadémia 
az ő nemzetközi látókörű koncepciója nélkül nem 
válhatott volna magas rangú intézménnyé. Az vi-
szont kevésbé köztudott, hogy a Magyar Filharmó-
niai Társaság megalapításának ötlete is tőle szárma-
zik, ezt a Weimarban nála vendégeskedő Doppler 
Ferenc leveléből tudjuk. Az ötletet Erkel Ferenc a 
Doppler-testvérekkel együtt nagy örömmel fogad-
ta, akik végül létrehozták a Társaságot.

Liszt magyarországi tevékenységének tárgyalá-
sakor a szerényebb, de nagyon fontos mozzanatok 
általában kevésbé kerülnek előtérbe. Például az, 
hogy a társadalmi fejlődés és együttlét egyik fon-
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tos formáját, a dalárdák működését Liszt nemcsak 
kompozícióival segítette, hanem vette a fáradsá-
got arra, hogy a beadott pályaműveket értékelje 
és javaslataival segítse a szerzők munkáját. Ezért 
a múzeum középső szobájában bemutatott anyag, 
mely időrendben halad, nemcsak a pesti tartózko-
dás eseményeit mutatja be, hanem olyan kapcsola-
tokat is, amikor külföldön tartózkodva segítette a 
magyar főváros zenei életét. Ittlétekor rendszere-
sen eljárt a különböző kórusegyesületek próbáira, 
tanította őket, repertoárjukat bővítette itthon még 
kevésbé ismert kompozíciókkal, de szeretettel járt 
el például az angolkisasszonyok leánynövendékei-
hez is, akiket tanított, éneküket kísérte, és szívesen 
játszott nekik.

Domokos Zsuzsanna rámutatott: Liszt nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy mint előadó, de fő-
ként mint zeneszerző szolgálja a magyar kultú-
rát. Korának szinte minden fontos magyarországi 
eseményén jelen volt műveivel. Vörösmarty hoz-
zá szóló ódájára válaszul a szabadságharc hőseit 
sirató Funerailles-t és a Hungária című szimfonikus 
költeményt komponálta, amelynek ősbemutatóját 
maga vezényelte a Nemzeti Színházban1856-ban, 
ugyanabban az évben, mikor az Esztergomi Bazi-
likát az ő ünnepi miséjével szentelték fel. A mise 
nyilvános főpróbáját a Magyar Nemzeti Múzeum 
dísztermében tartották, majd az esztergomi elő-
adás után a pesti Belvárosi templomban is előadták. 
A mise oly nagy lelkesedést váltott ki, hogy mikor 
Liszt két évvel később Pestre jött, ismét műsorra 
tűzték. József nádor fi atalon elhunyt lánya szá-
mára építtette a Hermina kápolnát, melyet Liszt 
férfi kari miséjével, az ő vezényletével szenteltek 
fel 1856-ban.

A Szent Erzsébet legendával Lisztnek az volt az 
óhaja, hogy a magyarországi születésű szent életéről 
szóló oratórium az új magyar zenei irodalmat gyarapít-
sa, annak szerves részévé váljon. A Magyar Koronázá-
si mise az ország sorsdöntő eseményéhez kapcso-
lódik. 1873-ban maga vezényelte a gróf Andrássy 
Gyulának ajánlott Szózat és Himnusz című művét. 
1884-ben eredetileg Erkel Ferenc István király című 
operájának bevezetéséhez szánta a Magyar király 
dalt, az Operaház megnyitására. Megzenésített Pe-
tőfi - és Jókai-költeményeket is.

Egész életén át komponált magyar rapszódiá-
kat, amelyek elnevezésében a görög rapszódoszra, 
énekmondóra utal, hiszen ezekkel a művekkel az 
volt a célja, hogy az általa magyar eredetűnek tar-
tott zenei anyagot saját feldolgozásában megismer-
tesse egész Európával. Számos magyar rapszódiát 
ajánlott magyar barátainak, mint például Augusz 

Antalnak, Teleki Sándornak, Munkácsy Mihály-
nak. A Rákóczi Induló pedig, későbbi 15. magyar rap-
szódiája nemcsak számára, hanem a korabeli ma-
gyarság tudatában is a nemzeti összetartozás jelképe 
volt. Liszt, ha csak tehette, műsorára tűzte.

Utolsó magyar vonatkozású műve a Magyar 
Történelmi Arcképek sorozata volt, melyet egy évvel 
halála előtt fejezett be. Ebben emléket állít az általa 
nagyra becsült magyar személyiségeknek: Széche-
nyi Istvánnak, Eötvös Józsefnek, Deák Ferencnek, 
Teleki Sándornak, Petőfi  Sándornak, Vörösmarty 
Mihálynak és Mosonyi Mihálynak.

Domokos Zsuzsanna szólt Lisztről, a pedagó-
gusról is. Elmondta, hogy Liszt mint tanár is na-
gyon sokat tett az új generáció minél színvonalasabb 
neveléséért. Az általa is alapított, elnöklete alatt 
működő Zeneakadémia tantervének és magas mű-
vészi színvonalának koncepcióját Erkel Ferenccel 
együttműködve alakította ki, de már a Nemzeti 
Zenede megalakulásakor, 1840-ben alapítványt tett 
a szegényebb sorsú tehetséges fi atalok tanulásának elő-
segítésére. 50 éves művészi jubileuma alkalmával 
pedig, 1873-ban, mikor a Zeneakadémia létreho-
zásának ügye már konkréttá vált, az ünnepségso-
rozat alatt kapott ajándékok közül kiemelkedővé 
vált számára a Liszt-alapítvány, melynek kamatából 
minden évben az általa javasolt két zeneakadémiai 
növendék kaphatott ösztöndíjat.

Liszt és Budapest kapcsolatáról természetesen 
nemcsak a most nyíló időszaki kiállítás mutat be 
dokumentumokat, hanem az állandó kiállítás is 
sok ilyen emléket őriz. Ezeket változatlanul a he-
lyükön hagyták, s hozzájuk kapcsolódóan kiegé-
szítő emlékeket állítottak ki.

A kiállítás kurátora elmondta, hogy a tárlat 
földszinti része tematikusan épül fel, Liszt ma-
gyarországi kapcsolataiból ad válogatást. A Jókai 
Mór által alapított Magyar Írók és Költők Társasága 
rendezvényein állandó aktív közreműködő volt, 
és a korabeli tudósításokból tudjuk, hogy értette 
a magyar nyelvű szövegeket, nem volt szüksége 
tolmácsolásra. A lenti tárlók dokumentumai kö-
zül különlegesség az Angolkisasszonyok gyönyörű 
vendégkönyve, Liszt aláírásával. A lenti rész két 
új, korszerű követelményeknek megfelelő tárlóval 
bővült a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium támogatásának és a Novastore cég 
segítségének köszönhetően, a fenti részben pedig 
interaktív térképet állítottak be, amelyen az érdek-
lődők olyan budapesti helyszíneket kereshetnek 
ki, amelyek valamilyen módon Liszthez kapcso-
lódnak – ennek megvásárlását a Horváth Alapít-
vány tette lehetővé. A kiállítás létrejöttében nagy 
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segítséget kaptak a kölcsönző társintézmények 
munkatársaitól, vezetőitől.

Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem rektora megnyitó beszédében hangsú-
lyozta: – A kiállítás szeretné megvilágítani a ma-
gyar zeneszerző hazai kötődéseit. Liszt Ferenc 200. 
születésnapján, 2011. október 22-én Párizstól Szöu-
lig a világ számos koncerttermében csendül majd 
fel Liszt Ferenc grandiózus Krisztus-oratóriuma. 
Bay reuth ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem hallgatóiból álló zene- és énekkar, valamint 
fi atal magyar szólisták szólaltatják meg Fischer 
Ádám vezényletével a Stadthalléban ezt a neveze-
tes alkotást, ahol Detlef Altenburg, a weimari Liszt 
Akadémia professzora mond ünnepi beszédet.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiveszi 
részét az alapító-névadó ünnepléséből – közöl-
te Batta András rektor, hozzátéve: ez az egyetlen 
olyan akadémia, melynek létrehozásában a zene-
szerző személyesen részt vett, kijelölve az utat, 
amelyen az intézménynek haladnia kell. Batta 
András örömmel hozta szóba a néhány nappal 
ezelőtt történt változást, melynek értelmében Bu-
dapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lesz a fe-
rihegyi légikikötő neve az Országgyűlés döntése 
értelmében. Batta András kijelentette, örömmel 
vennék azt is, ha a pesti földalatti Vörösmarty ut-
cai megállója „Liszt múzeum” kifejezéssel bővülne, 
felhívva ezzel is a látogatók fi gyelmét Liszt Ferenc 
egykori otthonára.

A Liszt-Év, mely 2011. január 22-én kezdődött 
hazánkban, számos kulturális programra hívogat-
ja az érdeklődöket:

Liszt születésnapi fesztivál
A háromnapos fesztivál részvevői főként azokból 
a művészekből tevődnek össze, akiknek a Zene-
akadémia és annak Liszt Múzeuma már régóta a 
szívügyük: már korábban is adtak hangversenyt 
a múzeum javára, illetve ajándékként adott elő-
adásukkal ünnepivé tették a múzeum programjait. 
A Ránki Dezső – Klukon Edit házaspár, Jandó Jenő, 
Havas Judit, Egri Mónika – Pertis Attila házaspár, 
Bogányi Gergely, Lajkó István már régóta a Liszt 
Múzeum támogatója. A nagyrészt zeneakadémiai 
tanárokból álló előadóművészek lelkesedésének 
köszönhető a fesztivál létrejötte, amelynek cél-
ja, hogy Liszt születésnapját egykori otthonában 
együtt ünnepeljük meg. A fesztivál tematikájának 
fő szála a Faust-megzenésítéseket szövi össze, má-
sik különlegessége, hogy az eddig még kéziratban 
lappangó, főként Magyarországon őrzött ismeret-
len változatok ősbemutatójának kíván teret adni.

Októberi Liszt-Fesztivál
A háromnapos fesztivál azonban nem nyújt meg-
nyilatkozási lehetőséget mindazoknak, akik Lisz-
tet játékukkal otthona mellett szeretnék ünnepelni. 
Ezért az egész októberi matinésorozaton szintén 
Liszt művei csendülnek fel. A múzeum ily módon 
egy októberi Liszt-Fesztivált is rendez, mely magá-
ba öleli a születésnapi fesztivált. Az októberi fesz-
tivált Ránki Dezső szóló hangversenye nyitja, majd 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar lép fel Lajkó István köz-
reműködésével, a harmadik szombat pedig a Liszt 
Társasággal közösen rendezendő Liszt-nap. A Liszt 
Múzeum és a Liszt Társaság mindig is szorosan 
együttműködött a zeneszerző szellemének ápolá-
sában. A Liszt Társaság vezetőségének művészei, 
Lantos István és Falvai Sándor szintén azok közé a 
művészek közé tartoznak, akik a múzeumnak már 
korábban is nagyon sok segítséget nyújtottak elő-
adóművészi és más munkájukkal. Az utolsó októ-
beri matinét pedig Marton Éva és tanítványai adják, 
Liszt dalokkal.

Liszt-Évad a Liszt Múzeumban
A Liszt-Évad a Liszt Múzeumban szimbolikusan 
Beethoven 9. szimfóniájának Liszt által készített át-
iratával indul Ránki Dezső és Klukon Edit előadásá-
ban, vagyis azzal a művel, amely Liszt számára oly 
fontos volt, és a karácsonyi koncert is Liszt-művek-
kel zárja az évadot az Országos Széchényi Könyv-
tár kórusának előadásával, amelyet a Múzeum ala-
pító igazgatónője, Eckhardt Mária vezényel.

Budapesti séták Liszt Ferenccel
Liszt Ferenc, az első és egyben legnagyobb külföl-
dön is elismert magyar zeneművész és zeneszerző 
mély érzelmekkel ragaszkodott a magyar főváros-
hoz, amelyben először 11 évesen járt, és amely 58 
éves korától otthonává vált. A Budapesti séták Liszt 
Ferenccel című kötet egy rendhagyó útikönyv, 
amelynek törzsanyagát öt városnéző séta képezi. 
A látogató/olvasó a könyv bevezető fejezetében 
magával Liszt Ferenccel ismerkedhet meg, fordula-
tos életének fontosabb állomásaival, művészi tevé-
kenységének sokszínűségével, külföldi és budapesti 
tartózkodásainak áttekinthető összefoglalásával. Az 
öt séta során a magyar főváros pesti és budai köz-
pontját járhatja be, azokat a helyszíneket, ahol Liszt 
is gyakran járt, ahol koncertezett, ahol lakott, ahol 
tanított, ahol vacsorán, estélyen vett részt, ahol ba-
rátai, tanítványai laktak, és ahová szívesen ment 
látogatóba. Lisztet kísérve az olvasó az egykori fő-
város zenei és kulturális életébe nyer beletekintést. 
A könyv lapjain találkozhat a magyar politikai és 
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kulturális élet nagyjaival: Széchenyi Istvánnal, Deák 
Ferenccel, Andrássy Gyulával, Jókai Mórral, és a 
magyar zenei élet elitjével: Erkel Ferenccel, Mosonyi 
Mihállyal, Reményi Edével, Hubay Jenővel.

Kocsis Zoltán – a Nemzeti Filharmonikus Zene-
karral (NFZ) együtt – a magyar Liszt-Év nagyköve-
te. A magyarországi Liszt-Év fővédnöke Schmitt Pál 
köztársasági elnök. Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium kulturális államtitkára megerősítette: 
a kormányzat kiemelt feladatának tartja a Liszt-Év 
feltételeinek biztosítását. Az UNESCO a magyar 
nemzeti bizottság javaslatára a világhírű magyar 
zeneszerzőt és zongoristát a világ legjelentősebb, 
2011-ben megünnepelendő személyiségeinek listá-
jára vette, s anyagi támogatást is kilátásba helyezett.

Végezetül e cikk szerzője szeretne minél több 
Liszt-plakáttal találkozni Magyarországon a 
Liszt-Évben, ahogy szokás ez más nagy európai 
országokban, ha kiemelkedő szülöttjeikre emlé-
keznek az utódok. Liszt Ferenc a XIX. század egyik 
legjelentősebb romantikus magyar zeneszerzője. 
Papírra vetett jegyzetei szerint Liszt magyarnak 
vallotta magát: „… én is ehhez az erős fajhoz tarto-
zom, én is ennek az eredendően szabad népnek a 
fi a vagyok, amelynek még biztosan jobb napokat 
tartogat a sors!… Vezércsillagom az legyen, hogy 
Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.” 
– Budapesten azonban még egyetlen Liszt-plakát-
tal sem találkoztam, pedig a Liszt-Év megkezdő-
dött! Bayreuth már tele van velük…
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A VII. Nevelésügyi Kongresszust követő MPT által 
kezdeményezett szakmai konferencia küldetésnyi-
latkozata

2008 augusztusában, a Duna két partján tartotta 
ülését a Nevelésügyi Kongresszus, melyet a ha-
gyományok alapján a pedagógustársadalom meg-
határozó közéleti személyiségei mindig a nevelés-
ügy előtt álló történelmi kihívások időszakában 
hívtak össze. 1848 óta hetedik alkalommal került 
sor a nagyszabású rendezvényre, mely – megsok-
szorozódva az elektronikus média lehetőségei által 
–  valóban nemzeti léptékű részvétel mellett készí-
tett mérleget a nevelésügy főbb kérdéseiről, s fo-
galmazta meg ajánlásait.

A VII. Nevelésügyi Kongresszust a Magyar 
Pedagógiai Társaság kezdeményezését követve 
a közoktatási érdekegyeztetésben érintett szerve-
zetek hívták össze éppen 5 évvel ezelőtt, a felhí-
váshoz 200 szervezet csatlakozott. A kongresszus 
teljes dokumentumanyaga nyilvánosságra került, 
a közös munka eredményeként megfogalmazott 
Ajánlásokat a társadalom, a közélet több szintjén és 
fórumán tanulmányozták, mérlegelve a lehetséges 
válaszokat. Meggyőződésünk és tapasztalatunk, 
hogy az Ajánlások kiegyensúlyozott, konszenzusra 
törekvő gondolatai serkentően hatottak a nevelés-
ügy intézményeire. „Az oktatás közügy” gondolata 
ma is visszhangzik a nyilvánosságban.

A Magyar Pedagógiai Társaság  2011 tavaszán  
újra a szakmai közélet szereplőihez fordul. Az el-
telt időszak – megannyi fontos változás terve és 

vitája – párbeszédért kiált. Ahogyan a VII. Neve-
lésügyi Kongresszus 3 évvel ezelőtt jelképes hidat 
alkotott a Duna két partja között,  a gyermekkultú-
rának is teret adó fi atal Művészetek Palotájától az 
ország felemelkedéséért annyit tett magyarországi 
műszaki értelmiséget magas színvonalon nevelő–
képző Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemig, úgy kívánnak a 2011 májusának végére 
tervezett Kongresszus után – a változások folyamatá-
ban konferencia kezdeményezői hidat teremteni a 
konstruktív  párbeszédre az oktatásügyért felelős-
séget vállaló politikaformálók és az oktatásügyben 
napi munkát végző szakma között. E szándék mo-
tivál minket arra, hogy május 27–28-ra a BME új, 
XXI. századot idéző Q épületének előadóiban  dis-
kurzusra hívjuk az érintetteket. Együtt tekinteni át 
a 2008-ban kivitatott és megfogalmazott kongresz-
szusi Ajánlások megannyi, a nevelésügy minden-
napjait érintő konstruktív elemeit, s egybevetni 
mindezt a kormányzat változásokat előkészítő új 
lépéseivel.

A konferencia nyilvános. Mintegy 500 résztvevő 
jelenlétével számolunk. Terveink közt szerepel a 
közoktatásért és a szakképzésért felelős kormány-
zati felelős vezetők felkérése a vitaindítók megtar-
tására. Ezt követően a 2008. évi kongresszus főbb 
szekcióit követve folytatnak eszmecserét a részve-
vők. Az összefoglalás során számítunk a törvény-
hozók válaszaira.

Budapest, 2011. január
Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége

KONGRESSZUS UTÁN – 
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Ajánlatok, érdekességek az internet világából
1. Az Erikanet Közművelődési Adatbázis decembertől új 
online nyelvi szolgáltatást kínál a felhasználóknak. Az 
összeállított anyag az alapszintű angol kommuni-
kációra épül. Azokat a legfontosabb kifejezéseket 
tartalmazza, amelyek az általános kommunikáció-
ban, és az utazásnál szükségesek lehetnek. A tan-
anyag egyéni ritmusban tanulható, körülbelül 30 
óra szükséges az elsajátításához, de ha stabil is-
mereteket szeretnénk elsajátítani, akkor célszerű 
a gyakorlatokat többször végigcsinálni. Az egyé-
ni tapasztalatszerzés a hatékony tanulás egyik le-
hetséges módja. A tananyag ezért elsősorban nem 
magyaráz, hanem megtapasztaltat. A kiejtés elsa-
játításában anyanyelvi beszélők által felmondott 
hanganyagok segítenek. A leckék teljes szó- és ki-
fejezésanyaga meg is hallgatható, illetve letölthető 
otthoni gyakorláshoz.

Reményeink szerint az online tananyag haszná-
lata hozzájárul a közművelődési dolgozók angol 
nyelvtudásának fejlesztéséhez.

A modul a http://erikanet.digitalisoktatas.hu 
webcímen érhető el, de az Erikanet (www.erikanet.
hu) fejlécben található „e-tanfolyam” gomb meg-
nyomásával is a kívánt oldalra navigálhatunk.

A tananyag használata ingyenes, ám regisztrá-
cióhoz kötött. Ezért kérjük, hogy első lépésben a re-
gisztrációs űrlapot töltse ki! A kitöltés mindössze 
egy-két percet vesz igénybe.

2. Halld a könyvet!
Az Informatika a látássérültekért Alapítvány több 
mint tíz éve azon fáradozik, hogy a vak és gyen-
génlátó emberek számára „láthatóvá tegye a vi-
lágot”. A számukra jól használható programok 
honosításával, informatikai eszközök adományo-
zásával segíti tanulásukat, munkába állásukat és 
szabadidejük hasznos eltöltését. Ehhez a törekvés-
hez járult hozzá a Vodafone Magyarország, amely 
öt millió forint értékű támogatást nyújtott a Dra-
matizált Elektronikus Könyvszerkesztő és Hangos-

könyv-konvertáló Program, a DEX 2.0 verziójának 
kifejlesztésére.

A program célja, hogy elektronikus könyveket 
egyszerűen lehessen hangoskönyvvé konvertálni, 
továbbá Braille-kijelzőn megjeleníthető irodalmi 
Braille-írásrendszerű dokumentummá alakítani, 
ezzel is megkönnyítve az olvasást, az irodalmi mű-
vek élvezetét vak és gyengénlátó embertársaink 
számára.

Az elkészült szoftvert, mely hamarosan a www.
infoalap.hu honlapról is letölthető lesz, a látássérült 
felhasználók CD-n ingyenesen megkaphatják az In-
formatika a látássérültekért Alapítványtól. További 
információ: Molnár Ákos, Informatika a látássérül-
tekért Alapítvány, http://www.infoalap.hu

3. eFestival 2011 – nevezési felhívás
A Magyar Tartalomipari Szövetség idén ismét 
megrendezi a hazai kreatív ipar kiváló digitális tar-
talomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt. 
A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy 
minél színvonalasabb, minőségi digitális tartalmat 
állítsanak elő és szolgáltassanak a hazai és külföldi 
felhasználóknak.

Versenyműveket az alábbi kategóriákban lehet 
benyújtani:
– Kormányzat / Önkormányzat / Intézmény
– Egészség / Környezet
– Tanulás / Oktatás
– Szórakozás / Játék
– Kultúra / Kulturális örökség / Turizmus
– Tudomány / Technológia
– Üzlet / Kereskedelem
– Társadalmi befogadás / Részvételi demokrácia

Nevezni 2011. szeptember 25-ig folyamatosan le-
het.

A verseny részletes leírása, a nevezéshez szük-
séges dokumentumok a www.efestival.hu címen 
találhatók. A verseny részletes leírása, a nevezés-
hez szükséges dokumentumok a www.efestival.hu 
címen találhatók.



Laudáció a Magyar Örökség-díj átadásakor
Immár sokadszor eltöprenghetünk a magyar te-
hetség sorsáról, életútjáról a XX. században. Ez 
a kataklizmákkal teli század, tele üldöztetéssel, 
szétszakadásokkal, menekülésekkel, vádakkal, 
szétszórta a világban tehetségeinket. Van, aki kint 
maradt, volt, aki hazatért, van, aki világhírnévre 
tett szert, van, aki nem. Mindkét kategóriában van 
indokolt és indokolatlan. Ebben a világjárásban és 
visszatérésben egészen egyéni hely illeti meg A. 
Tóth Sándort, aki 1904-ben született Rimaszombat-
ban és 1980-ben hunyt el Zalaegerszegen, ám aki-
nek munkásságára ez a megélt 76 év nem is egyféle 
szakmai megfogalmazást tesz lehetővé. Festőmű-
vész, bábművész, grafi kus, tanár. És önmagában 
egyik minősítés sem elég, melyekkel nagyjából be-
határolhatjuk ezt az egészen különleges életművet, 
melynek pályaíve is sajátos.

Nagyapja festő, édesapja jeles építész, édesany-
ja Schulek Frigyes unokahúga Schulek Vilma ipar-
művész. Művészettel teli világban gyerekeskedett 
négy testvérével együtt, hamar kitűnt rajztudásá-
val. 1922-ben már át kellett szöknie Magyarország-
ra a Trianon következtében éppen akkor elcsatolt 
Felvidékről, hogy a Képzőművészeti Főiskola hall-
gatója lehessen, mint Glatz Oszkár, Rudnay Gyula 
növendéke, ám akire a művészettörténetet oktató 
Lyka Károly is felfi gyelt. 1926-ban kitűnően vég-
zett, melyet még megfejelhetett egy művészképzős 
évvel. 1928-ban európai tanulmányi útra indult, 
elsősorban nyelvtudása elmélyítésének szándéká-
val. Festői, rajzi felfogása már ekkor elszakadóban 
volt mesterei stílusától. Sajátos könnyedség, euró-
paiság hatja át már korai munkáit. Németországon 
keresztül Londonba jutott, ahol kb. egy évig tartóz-
kodott, tovább tanult a Royal College of Arts-on, 
majd honvágya miatt haza indult, de Párizsban 
megállt unokanővérénél, Blattnerné, Sulyok He-
lénnél. Végül három évig maradt Párizsban, s ez 
a három év döntőnek bizonyult egész élete és élet-
műve szempontjából.

Aktívan együttműködött Blattner Gézával, a kí-
sérletező festővel, bábművésszel. Ekkor már kubis-
ta, expresszionista festői felfogását át tudta emelni 
a térplasztika, a bábtervezés világába, amit Blattner 
igen nagyra értékelt. Mindezt segítette kitűnő tech-
nikai érzéke, sok ötlete, s magához a bábjátszáshoz 
is tehetsége volt. 1930-ban, 1931-ben sorra avant-
gard szellemiségű darabok keletkeztek, Tóth Sán-
dor rendkívül naprakész bábjaival. Az Arc-en-Ciel 
Színház – Szivárvány Színház – előremutató stílust 
valósított meg a bábművészetben, mind a kézi, 
kesztyűs bábok, mind a marionett területén. A. 
Tóth sokféle anyagból dolgozott, fából, textilből, 
nagy jelentőséget kapott a fi gurák modern plaszti-
kai formálása, élénk festése. Bábjaihoz precíz mű-
szaki rajzokat is készített.

Ám hiába a siker, a kitűnő közeg, A. Tóth Sán-
dort immár véglegesen haza vonzza a honvágy, és 
1932-től – pályázatot elnyerve – a pápai Reformá-
tus Kollégium rajz-művészettörténet tanára. Nem 
szakad el azonban a bábozástól, az Arc-en-Ciel szá-
mára továbbra is tervez, kivitelez, s a háború kitö-
réséig évente visszatér Párizsba. A sikerek sorából 
emeljük ki, hogy 1937-ben a párizsi világkiállításra 
mutatják be franciául Madách Az ember tragédiá-
ját – ez az első franciaországi Tragédia bemutató! 
–, melynek egyiptomi színéhez A. Tóth tervezi a 
bábokat, a hátteret. Olyan művészekkel működik 
együtt, mint Beöthy István, Kolozsváry Zsigmond, 
Csáky József (később világhírű képzőművészek!). 
A mű nagy sikert arat, a világkiállítás aranyérmét 
nyerik el, melyet Paul Valéry ad át.

A. Tóth azonban Pápán aktív tanár és festő. 
Noha találóan egyszer úgy nyilatkozik, hogy „a 
rajztanár pártában maradt művész”, ő mégsem 
maradt pártában. Festői életművét a magyar kri-
tika nem is vette észre és nem is értékelte, annak 
ellenére, hogy annak szociális érzékenysége, fi gu-
rális volta nem kellett volna, hogy idegen legyen a 
kor művészetétől, azonban mindezt olyan europé-
er szemléletben „tálalta”, megtartva kubisztikus, 
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expresszionista hatásoktól sem mentes, s az art 
deco szemléletét is jelző párizsias stílusát, amely 
festői minőség mindvégig – a II. világháború előtt, 
s után is! – deviánsnak számított.

De A. Tóth cserkészvezető is volt, kiállításokat 
szervezett és kiállítási kritikákat írt – máig érvé-
nyes véleményekkel. A bábozást Pápán sem hagyta 
abba. Üst Ubul és Verj Elek fi gurái évtizedeken átív-
elően emlékezetesek. Műveltsége kiemelkedő volt, 
világlátottsága, ismeretei – nyolc nyelven beszélt, 
amelyből hatot tanított is – a magyar kultúra irán-
ti olthatatlan affi nitással párosult. Kitűnő – ma úgy 
mondjuk – kommunikációs képességei kiemelkedő 
tanárrá avatták. Tanítványai rajongtak érte, akik 
közül a későbbi magyar értelmiség jelesei kerültek 
ki. Csoóri Sándor így ír róla: „Ha diákéveimre most 
hátranézek, egyetlen olyan izzó szellemű tanárt se 
látok föl-alá sétálni a padsorok között, mint ami-
lyen ő volt. … Mintha mindig ihletett állapotban 
lépett volna közénk! Magyarázatai közben gyakran 
éreztem, hogy távoli hegyekig lát, vagy a végtelen-
nel néz farkasszemet.” „Tóth Sándor-i különórákon 
kezdtem megérteni, mi a művészet általában, és 
ezen belül azt is, mi a klasszikus és mi a modern. 
Az irodalomban jóval később kezdtem ezt megsej-
teni.” Rab Zsuzsa, a kitűnő költő és műfordító írja: 
„Nagyon jól emlékszem szédítően gazdag európai 
műveltségére, szuggesztív-égő tekintetére, világos 
szemet sosem láttam még úgy égni-szikrázni… ő 
volt Pápán az >európai<.” Vathy Zsuzsa író, akinek 
művészettörténet tanára volt megjegyzi: „Alakja 
olyan volt a pápai várkert platánfái alatt, mint egy 
véletlenül oda gyökerezett, idegen növény.”

De jeles növendéke volt Somogyi József Kos-
suth-díjas szobrász, Nagy László Kossuth díjas köl-
tő, Hencze Tamás Kossuth díjas festő, Ézsiás István 
szobrász vagy Lőrincze Lajos nyelvész, Trócsányi 
Zsolt történész, Grastyán Endre fi ziológus.

A második világháború utáni hazai körülmé-
nyek elnyomták törekvései valós értékelését, sőt 
1948 után klerikálisnak, irredentának kiáltották ki. 
Éppen ezért rendkívüli, hogy – jóval halála után! 
– 1996-ban, a new york-i Lincoln Centerben meg-

rendezett „Bábok és színielőadási tárgyak a 20. 
században” című nagyszabású kiállítás három ma-
gyar kiállítója közül ő volt az egyik, Blattner Géza 
és Kolozsváry Zsigmond mellett. Ám itt voltak ki-
állítók Miró, Picasso, Arp, Léger, Duchamp, Cal-
der, Klee… Az Arc-en-Ciel – általa is – része lett a 
XX. század európai művészettörténeti kánonjának, 
bár – s ez is jellemző – a kiállításról itthon csak utó-
lag értesült a szakma és a művész leszármazottja 
is. Nem így történt viszont az elmúlt évben, ami-
kor a malagai Picasso Múzeumban létrejött az a 
nagyszabású kiállítás, amely az európai avantgard 
játékainak történetét mutatta be, külön is fi gyelve 
a bábművészetre. A rendezők 165 művésztől válo-
gattak műtárgyakat, Picassótól, Schlemmertől, Mi-
rótól, Kleetől, Caldertől, Deperótól, Duchamptól, 
El Liszickijtől, Tatlintól, közöttük három magyar-
ral, Breuer Marcellel, Andre Kertésszel és A. Tóth 
Sándorral, akinek egy festménye, egy plakátja és 
négy avantgard fabábuja volt látható a főteremben.

Harminc éve hunyt el. Teste a pápai temetőben 
nyugszik.

Európai kisugárzású művészete – különös mó-
don – még mindig ismertebb nyugat-európai szak-
mai körökben, mint itthon, noha élete döntő részé-
ben Magyarországon tevékenykedett. Pápa városa 
becsüli is munkásságát, állandó A.Tóth Sándor 
emlékkiállítás látható az ottani galériában. Élet-
művének avantgard értékekkel teli bábművészeti 
része még életében az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet gyűjteményébe került, annak 
féltve őrzött kincse, azzal a reménnyel, hogy egy-
szer létrejön egy magyar bábtörténeti múzeum is.

A pápai Református Kollégium homlokzatáról 
1952-ben leverték az A. Tóth Sándor számára is 
mindig hitvallást jelentő feliratot: „Istennek, Hazá-
nak, Tudománynak.” Életét, művészetét ő azonban 
mindvégig ehhez igazította.

Munkásságáért – a sok-sok külföldi elismerés 
mellett – magyar kitűntetést életében soha nem ka-
pott. Ezért is nagy öröm a mai díjazás, s mert mű-
vészi hagyatéka – amellett, hogy európai – minden 
kétséget kizáróan magyar örökség.
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