
Szellemi 
termelési mód

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

József Attila: Ars poetica (részlet)
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E számunkat Šwierkiewicz Róbert rajzaival 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

Verancsics Faustus Machinae novae és más művei c., a Magvető Kiadó Magyar Hírmon-
dó sorozatában kiadott könyve Politikai tízparancsolat c. írásából idézek (Megjelent a 
„Logica nova” 1616-os kiadásában):
„A keresztény uralkodó, aki országát jól akarja igazgatni:
1. Először is tekintetét a Mindenható Istenre irányítsa,… minden cselekedetében… 

a rábízott nép üdvössége és szolgálata vezérelje.
3. Tanácsosokul és a többi, mind polgári, mind hadi tisztségek viselőiül ne szárma-

zásuk miatt nevezetes vagy barátságuk miatt kedves férfi akat hívjon, hanem – bár-
honnan is választott – kegyes és bölcs férfi akat…
4. Legyenek saját tartományaiban és az idegen – kiváltképpen a szomszédos – tarto-

mányokban ügyes emberei, akik neki mindarról, ami csak ott történik, titokban be-
számolnak. Saját legbensőbb tanácskozásaiból pedig csak annyit tárjon fel, amennyit 
a szükség kíván. Mindenkitől szívesen fogadja, ha a közjóra fi gyelmezteti.
5. A főurak gyermekeit saját házában nevelje… Hogy… az ország valamennyi hiva-

talának betöltésére jól kiképezve és felkészülve kilépjenek.
6. Segítse az igazság érvényesülését, megtisztítván a hivatalokat a megvesztege-

téstől, az előrejutást segítő ajándékozástól. …Hozzon jó törvényeket, és szigorúan 
őrködjék betartásuk felett.
9. A gabonának és más jószágoknak, amelyeket akár behoznak vagy kivisznek az 

országból, a körülményeknek és a helyzetnek megfelelően szabja meg az árát, és erre 
a feladatra egy külön hivatalt is jelöljön ki. Gondoskodjon arról, hogy a kereskedést 
és más mesterségeket, amelyek egy népet gazdaggá tesznek, tartományaiban szorgo-
san gyakorolják.
10. Az adójövedelmeket és az egyéb vagyonbecsléseket úgy szabályozza, hogy a 

szegények ne érezzék nagyobb tehernek a gazdagokhoz képest. De mindezek együtt 
se nehezedjenek rá jobban a szegényekre és gazdagokra egyaránt, mint amennyire 
az országnak erre feltétlen szüksége van. Szüntesse meg a haszontalan költekezé-
seket, akadályozza meg a nyerészkedést, gyakran végezzen számvetést a bevételek 
és kiadások lajstromáról, hogy így akármely váratlan esemény, különösen háborús 
kényszerhelyzet előfordulásakor tartalék kinccsel rendelkezzék.”

Mátyus Aliz

Előszó



Bevezetés
Mi az a világ, amiben élünk? A történelem milyen 
szakasza? A kapitalizmus? Vagy valami más? In-
formációs társadalom? Tudásalapú társadalom? 
Kockázattársadalom, mint Ulrich Beck nevezi? 
Hálózati társadalom, mint Castells fogalmaz? 
Mindenesetre a jelen állapot már csak azért is fel-
veti sokakban a mai világtársadalom mibenlétének 
megértésére irányuló igényt, mert – miközben az 
emberek túlnyomó része nem érezheti azt, hogy be-
folyással bírna a világ sorsának alakítására, s nem 
is látja át igazán, hogy mi miért történik – eközben 
szinte minden terület válságban lévőnek mutatko-
zik. Politikai válságok, ezeknél mélyebb gazdasá-
gi válságok, a gazdasági válságoknál is mélyebb 
világszemléleti válságok: a családok, az erkölcsök, 
a tudományok válságai; az erőforrások kimerü-
lésének veszélye, céltalanság, pusztulás-forgató-
könyvek… Nem kevesen a hanyatló császárkori 
Róma hasonlatával élnek: ha kapitalizmus, akkor 
annak már mindenképpen a destruktív, önpusztító 

1 Elektronikus könyvként jelent meg Kapitány Ágnes 
és Kapitány Gábor műve – www. multimediaplaza. 
com –, melynek rövid ismertetője és tartalomjegyzéke 
Felhívás rovatunkban olvasható. A könyv megírásához 
az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folytatott 
alapkutatásaink szolgáltatták a hátteret.

fázisa. És akkor mi felé haladunk? Egy új feudaliz-
mus (Habermas), egy új barbárság felé (Mészáros)? 
Vagy a negatív összkép végletesen torzít, s elfedi 
a születőben lévő újat, annak pozitív oldalait? Hi-
szen bármilyen hanyatlásnak csak az vethet vé-
get, ha megmutatkozik, tapinthatóvá és kívánha-
tóvá válik az az új, ami új erőforrásokat, célokat, 
perspektívákat, a fenyegető veszélyek elhárítását, 
a legkínzóbb problémák megoldását ígéri. Van ma 
ilyen új? És ha van, mi az? Ha történelmi tapasz-
talataink arra intenek is, hogy fogadjunk kétellyel 
minden olyan újat, ami magát megoldásnak hirde-
ti, ha e tapasztalatok legjobb esetben is azzal biztat-
nak, hogy a mindenkori jelenben (és sokszor még 
ugyanabban a jelenségben is) egyszerre vannak je-
len a legjobb és a legrosszabb lehetőségek; hogy a 
„világ, amelyben élü nk” sosem egyvalami, hanem 
egymásnak ellentmondó, egymással küzdő ten-
denciák együttese – a történelemben, nagy léptékű 
folyamatokban való gondolkodás akkor is igényli 
és rendre meg is találja azokat a fogódzókat, ame-
lyekkel egy-egy korszak lényege meghatározható. 
S hiszen csak ennek birtokában találhatók meg az 
élhetőbb világért kifejtett aktivitás, a világ alaku-
lásába való beavatkozás lehetőségei is. Ebben a 
könyvben egy ilyen gondolkodás számára kínáljuk 
fel – véleményünk szerint a „mivel magyarázhat-
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juk mai világunknak a korábbiaktól eltérő sajátos-
ságait” és a „mi felé haladunk” kérdéseire adható 
egyik válaszlehetőségként – a „szellemi termelési 
mód” fogalmát.

*
A „szellemi” kifejezés olyan emberi tevékenysége-
ket jelöl, amelyekkel többé-kevésbé minden ember 
él, de amelyeket hivatásszerűen a történelem során 
elsősorban értelmiségiek2 végeztek; s annyit már 
itt megelőlegezhetünk e könyv mondandójából, 
hogy ezt a társadalmi csoportot (illetve a társada-
lom azon csoportjait, amelyek számára a szellemi 
tevékenységek meghatározó értéket jelentenek, 
tehát az „értelmiségnél” tágabbra nyitott körben: 
inkább „szellemi termelőkről” beszélve), a jelen 
történelmi pillanat főszereplőjének tekintjük, s egyik 
célunk éppen az, hogy e történelmi szerep tudato-
sításához hozzájáruljunk. (A „szellemi” a történe-
lem folyamán valami valóságtól elváló, légies, s az 
„anyagi valósághoz” képest másodlagos jelenség-
kört jelentett, s ezzel összefüggésben a szellemi te-
vékenységet végzők csak a fő folyamatok mellék-
szereplőiként jöttek számításba; e könyvben – sok 
más társadalomelemzővel egyetértésben – amellett 
szeretnénk érvelni, hogy ez a mi korunkra megvál-
tozott. A „szellemi” szféra középpontba kerülése 
ma nem utópia, hanem az „anyagi valóság” mind 
meghatározóbb ténye. Hogy pontosan mit is értünk 
– a szellemi tevékenységek differentia specifi cáját meg-
határozó – „szellemen”, ezt részletesebben a negyedik 
fejezetben fogjuk kifejteni, itt egyelőre csak annyit, hogy 
az ember kognitív, emocionális és egyéb olyan tevékeny-
ségeinek együtteséről van szó, amelyet a történelem 
során fogalmilag elkülönítettek és a munkamegosztás-
ban is elválasztottak a fi zikai tevékenységektől, s amely 
ugyanakkor valamiképpen kulcsszerepet játszik az egyes 
ember és az össztársadalom közti közvetítésben). Az 
általunk használt fogalom másik fele, a „termelé-
si mód” kategória viszont nagyon „marxistául” 

2 Ha az „értelmiség” jelentőségét hangsúlyozzuk, ez is a 
szó széles értelmében értendő, (amely magában foglalja 
a modern értelmiség kialakulása előtti, dominánsan 
szellemi munkát végző csoportokat, és azokat a 
csoportokat is, amelyek nem feltétlenül élnek szellemi 
munkából, de jelentős szellemi tevékenységgel járulnak 
hozzá a társadalom alakulásához) – minderről később 
még bőven, az ötödik fejezetben részletesen lesz szó. 
Mint ott majd kifejtjük, az „értelmiséget” a szellemi 
termelők egy történelmi alakváltozatának tartjuk, 
amely még e széles értelemben sem „örök” kategória, 
s jelenbeli történelmi jelentőségét egy olyan társadalom 
előkészítése adhatja meg, amelyben éppen a szellemi 
termelés (és az értelmiség, mint társadalmi csoport) 
elkülönült jellege szűnik meg.

hangzik. Ez nyilván önmagában elég ahhoz, hogy 
éppen a szellem iránt elkötelezett olvasók egy je-
lentős részét elriassza, hiszen a huszadik század 
diktatúráinak egyik része magát marxistaként dek-
larálta, s az a sok szörnyűség, ostobaság és kártétel, 
amelyet ezek a diktatúrák az emberiségnek okoz-
tak, akkor is ellenérzést keltene minden iránt, ami 
e diktatúrákkal kapcsolatos, ha magát, a „szellem 
köztársaságát” nem érte volna számos kár e dikta-
túrák idején. Márpedig tudjuk, igen sok kár érte a 
szellemi szabadságot és magát az értelmiséget is. 
A marxizmus pedig kapcsolatos e diktatúrákkal, 
hogy miképpen, hogy a marxi gondolatrendszer-
ben hol vannak azok az elemek, amelyek miatt a 
„marxista” ma sokak számára szitokszóvá válha-
tott, arról még alább bőven lesz szó. A „termelési 
mód” kategória azonban egy olyan leíró fogalom, 
amely akkor is használható a történelem korszako-
lásának megalapozásához, ha az ember egyébként 
nem osztja Marx nézeteit. De miért használnánk? 
Miért kellene éppen ezt, a szocializmusokban oly 
agyonszajkózott kategóriát alkalmaznunk? Úgy 
gondoljuk, elsősorban azért, mert egy alapvetően 
kapitalista világban élünk. (Itt most tegyük zárójel-
be a kapitalizmus egymástól elváló korszakainak 
a kérdését – például a „klasszikus kapitalizmus – 
keynesi államkapitalizmus – információs társada-
lom” bontásban, vagy bármely más korszakolás 
szerint –, mert ezeknek az egymástól is sok min-
denben eltérő szakaszoknak vannak közös, más 
társadalmi formáktól ezeket együttesen megkü-
lönböztető „kapitalista” sajátosságai; s tegyük zá-
rójelbe azt is, hogy a világ számos országának igen 
kérdéses a kapitalista jellege: a világ egészében 
– erős hatást gyakorolva a nem-kapitalista zárvá-
nyok lehetőségeire is – mégis csak a kapitalizmus 
uralkodik. Hogy ezen pontosan mit értünk, ezt az 
első-második és nyolcadik fejezetben igyekszünk 
majd kifejteni). A „termelési mód” kategóriát többek 
között azért is tartjuk (továbbra is) adekvát fogalomnak 
a jelen viszonyainak értelmezésére, mert a világban do-
mináló kapitalista társadalom maga az, amely ön-
magát a termeléssel határozza meg, amely a „haladást” 
termelékenységi mutatókkal méri, amely minden más 
érték fölé helyezi a gazdasági teljesítményt3. Minthogy 

3 Itt felmerülhet, hogy vajon valójában a „termelés” vagy 
a „gazdaság”-e a meghatározó kategória? A kapitalizmus 
sajátossága kétségkívül az, hogy a társadalom 
gazdasági alrendszerét teszi az egész társadalom 
meghatározójává, hiszen a tőke hatalma egyértelműen 
gazdasági természetű. A gazdaságnak viszont a 
kifejlett társadalmakban legalapvetőbb meghatározója 
a termelés – hiszen még amikor egy társadalom 
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minden kor a maga szemüvegén át látja és láttat-
ja az egész történelmet is, Marx ezzel kapcsolatban 
nem tett mást, mint hogy megfogalmazta a törté-
nelem értelmezésének a domináns viszonyokkal 
legadekvátabb változatát. A kapitalizmusban élve 
leginkább a termelés kategóriáival lehet a világot 
értelmezni, s minthogy bármely paradigmából ki-
lépni is csak úgy lehet, hogy a paradigmán belül 
uralkodó fogalmaknak adunk új értelmet (hogy 
ezeknek is új értelmet adunk), ennélfogva aki nem 
fogadja el, hogy amit kapitalizmusnak nevezünk, az a 
lehetséges világok legjobbika, s hogy uralma örök az 
emberiség felett, annak éppen a „termelési mód4” kate-
gória adhatja a legalkalmasabb kiindulópontot a rend-
szer megkérdőjelezéséhez. Ha ugyanis a kapitalizmus 
legfőbb hajtóereje a termelés, de a kapitalizmust is úgy 
értelmezzük, mint egyet a lehetséges termelési módok 
közül, akkor ezzel – és éppen ezzel – lehet megkérdője-
lezni a kapitalista rendszer önlegitimációjának alapjait. 
Amíg a kapitalizmus mellett azzal lehet érvelni, 
hogy a rendszernek sok ugyan a hibája, de ez a 
leghatékonyabb, a legtermelékenyebb; amíg nem je-
lenik meg olyan társadalomszervezési mód, amely 
mint termelési rendszer bizonyul a kapitalizmus si-
keres alternatívájának, addig semmilyen alternatí-
va nem lesz elég meggyőző azon embermilliárdok 
számára, akik maguk is megélhetésük sikerességé-
ben, megszerezhető javakban mérik körülményeik 
fejlődését vagy rosszabbodását, s akiket a világ-
ban uralkodó véleményformáló mechanizmusok 
is erre szocializálnak. Lehet a kapitalizmus ellen 
gazdasága például nagy mértékben a zsákmányolásra 
épül, akkor is, e zsákmány is többnyire termelő kultúrák 
erőfeszítéseiből származik –, s a termelés jelentősége 
fokozottan érvényes a kapitalizmusban. Vannak ugyan 
a kapitalizmusnak olyan szakaszai – és a virtuális 
tőkemozgásokat a középpontba helyező jelenkor éppen 
ilyen – amelyekben a gazdaság a termeléstől függetlenül 
is működőképesnek tűnik, ez azonban illúzió, minthogy 
a tőke csak a (termelő)munkából képes magát bővíteni 
és társadalmának sajátos ereje éppen a termelékenység 
(állandó) fejlődésén alapul. Ezért úgy véljük, 
a kapitalizmust specifi kálhatjuk „gazdaságcentrikus” 
társadalomként, de működése megértéséhez a 
„termelés” a kulcsfogalom.
4 Gyakori a gondolkodás történetében, hogy amikor az 
adott társadalmi körülmények valamely összetevője – 
mint a kapitalizmusban a termelés – kiemelt szerepet 
kap, ez segíti elő annak felismerését, hogy ez az 
összetevő korábbi társadalmakban is fontos lehetett 
(s az lehet későbbi korokban is). Így jelent meg annak 
lehetősége is, hogy a korábbi társadalmakat – az 
antikvitást, a feudalizmust, stb. is – elsősorban a termelés 
bennük érvényesülő sajátos rendszerén keresztül 
jellemezzék, a kapitalizmussal és az azt majdan 
meghaladni képes társadalommal együtt.

erkölcsi fellépésekkel – egy „emberibb világ” ne-
vében – tiltakozni, politikai lépéseket szervezni, 
a kapitalizmus „megdöntéséről” álmodozni, de 
mivel a kapitalizmus alapvetően egy sokoldalúan 
megszervezett – pontosabban: felépült – gazda-
sági-termelési rendszer, (s amennyiben társadalmi 
rendszer, hát olyan társadalmi rendszer, amely 
a haszonszerzés gazdasági-termelési céljai köré 
épül), ezért bármilyen erkölcsi, politikai vagy egyéb 
alternatíva, amely nem rendelkezik a kapitalizmussal 
legalábbis versenyképes – és attól persze gyökeresen kü-
lönböző – termelési rendszerrel is, (ami persze szük-
ségképpen újfajta gazdasági és társadalmi rendszert, 
s hozzátehetjük: újfajta gondolkodásmódot, az emberi és 
természeti környezethez, stb. való újfajta viszonyt is je-
lent), az nem tud sehová sem „kilépni” a kapitalizmus 
jelenlegi világrendjéből, amelynek mechanizmusai 
– minthogy a „termelés” az élet újratermelését je-
lenti, s minthogy a jelenlegi világot ennek kapi-
talista törvényei mozgatják – a világon mindenki 
életlehetőségeit megszabják. A „gazdag nyugatiét” 
éppúgy, mint a szétesett afrikai társadalmak tag-
jaiét. S azokét is, akik megpróbálnak bármilyen 
módon „kilépni”, legyen ez a kilépés Owen telepe 
vagy szerzetesrend, hippikommuna vagy kister-
melői közösség, vagy akár egy egész „szocialista” 
vagy bármilyen más politikai alapon szerveződött 
– „világrendszer”. Egy olyan mindenre kiterjedő 
termelési rendszernek, „termelési módnak”, ami-
lyen a kapitalizmus, csak egy hasonlóan kidolgo-
zott másik „termelési mód” képes a helyére lépni. 
Aki tehát bármilyen alapon kritikus a kapitalista 
rendszerrel szemben, (s különösen aki a „szellemi” 
értékek, s alapvetően egyfajta értelmiségi „huma-
nizmus” jegyében), azt arra kérjük, legalább gon-
dolatkísérlet szinten fogadja el, hogy ez a kategó-
ria használható, s hogy másképpen is használható, 
mint ahogy az a szocializmusok tudatformáló gé-
pezeteiben történt. Miként nevetségesen leegysze-
rűsítő (és egyértelműen a gondolkodás szándékos 
korlátozója) az az állítás, hogy csak a kapitalizmus 
és a (huszadik században megtapasztalt) szocializ-
mus között lehet választani, (és harmadik, negye-
dik, ötödik „út” nem lehetséges), így nagyon leegy-
szerűsítő az olyan gondolkodás is, amely csupán 
azért nem hajlandó egy fogalmat alkalmazni, mert 
a fogalom megalkotója más vonatkozásokban olyan 
következtetéseket vont le, amelyek számunkra el-
fogadhatatlanok.

*
Marx a történelem hagyományos korszakolását 
(ókor, középkor, újkor) lényegében megtartva e 
korszakok számos tulajdonsága közül a termelési 
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rendszer sajátosságait ítélte a legdöntőbb sajátos-
ságoknak, a történelem egyes korszakainak kü-
lönbségeit az anyagi és szellemi javak termelésének, 
e termelés megszerveződésének különböző rend-
szereire vezette vissza. Kritikusai éppen ezért is 
szokták egyébként Marxot „túlzott ökonomizmus-
ban” elmarasztalni. A termelés kétségkívül gazda-
sági kategória, s bár Marx a termelési mód fogal-
mában korántsem csupán gazdasági tényezőket 
vesz fi gyelembe, – szerepet ad benne a társadalmi 
lét minden összetevőjének5, s ebből a szempont-
ból a „túlzott ökonomizmus” vádja nem egészen 
igazságos megítélés, (akik így értékelnek, számos 
marxi szöveget szándékosan vagy ismerethiányból 
fi gyelmen kívül hagynak) –, az kétségtelen, hogy 
már maga a kategória is jelzi, hogy Marx azok-
hoz csatlakozik, akik a társadalmi lét lényegének 
az anyagi és szellemi javak termelését, s ilyen érte-
lemben valóban (a tág értelemben vett) gazdasá-
got tekintik6. Marx egyik legfőbb hozzájárulása az 
emberi gondolkodás építkezéséhez éppen az, hogy 

5 Ezt szemléletileg egymástól igen távol eső, de a 
marxi életművet ismerő különböző szerzők egyaránt 
így látják: „A termelés igen tág értelemben értendő, 
a gazdasági termeléstől a szubjektivitás termeléséig” 
(Hardt–Negri, 2001, p. XVII). [Marx] „Azért tekinthető 
a rendszerparadigma úttörőjének, mert nem a 
kapitalizmus egyik vagy másik szféráját (vagy csak 
a politikait vagy csak a gazdaságit, vagy csak a 
társadalmit, vagy csak az ideológiait) tartotta szem előtt, 
hanem valamennyit együttvéve, és azok interakcióját 
elemezte. Azóta is a rendszerparadigmában gondolkodó 
kutatók egyik fő témája az, hogy miképpen hatnak ezek 
a szférák egymásra, és mikor mi a kauzalitás fő iránya. 
Marx rendszerszemléletben gondolkodott, amikor nem 
a kapitalizmus egyik vagy másik intézményét vizsgálta, 
hanem az intézmények együttesét; azaz nem a részt, 
hanem a rendszer egészét.” (Kornai, 2007, pp. 165-166). 
Ez a „rendszeregész” – amelyben a kulcsszerepet a 
termelés alapviszonyai játsszák – a „termelési mód”.
6 E gazdaság-centrizmus értelmezésében pedig 
megfontolható Mészáros István interpretációja is, mely 
szerint Marx nem gazdasági determinizmus szerint 
gondolkodik, hanem a gazdasági determinizmus 
világa ellen küzd: nem az ő szemlélete, hanem az általa 
ábrázolt világ alapszik gazdasági determinizmuson. 
(Mészáros, 1995, p. 893) „A tőke apologétái rendszerint 
Marx nyakába varrják saját vétkeiket, hogy mintegy 
föloldozhassák alóluk magukat avval, hogy fonák 
módon őt ítélik el miattuk. Így hát a gazdasági 
deterministák – mert valójában azok, amennyiben 
kritikátlanul azonosulnak a tőke álláspontjával 
és érdekeivel – elítélik Marxot, mint ’gazdasági 
deterministát’, amiért föltárni merészelte imádott 
rendszerük terjeszkedő gazdasági determinizmusát.” 
(Mészáros, 2010, pp. III/132, eredeti: Mészáros, 1995, p. 
603).

a termelés fogalmait, mint értelmező kategóriákat 
kiterjesztette a történettudomány, a fi lozófi a és 
más társadalomtudományok területére is. (Ebben a 
vonatkozásban számos későbbi polgári gondolkodó 
is „marxista”, hiszen nem kevesen építenek fel úgy 
antropológiákat, történelemelméleteket, hogy ab-
ban termelési-gazdasági szempontok kulcsszere-
pet játszanak). Rövidesen visszatérünk arra, hogy 
ez a szemlélet hol csúszik, csúszhat át (szerintünk 
is) valóban túlzott ökonomizmusba, s arra is, hogy 
melyek Marx elméletének azok a pillérei, amelyek 
véleményünk szerint tévesnek bizonyultak. A tár-
sadalmi formációkat termelési módokként bemutató, 
értelmező elméletről azonban azt gondoljuk, hogy ál-
landó korrekciókkal, tovább-pontosításokkal, de továbbra 
is alkalmas – sok más magyarázatnál jóval termékenyeb-
ben alkalmas – a társadalmi lét és a történelem magya-
rázatára7 (ha a termelés meghatározó szerepét nem úgy 
fogjuk fel, hogy általa csökkentjük az emberi lét szem-
pontjából hasonlóképpen fontos tényezők szerepét 
a természettel való harmóniától az egyes egyének etikai 
felelősségéig).

*
„Szellemi termelési mód”-ról azonban – legalább-
is explicit módon – nem beszél a marxi elmélet. 
Az eltérő termelési módok által meghatározott 
társadalmi formációk történelmi sorában a „ka-
pitalizmus”, a „tőkés termelési mód” az utolsó 
(és legegyértelműbben defi niált) formáció. Ezt 
(a marxista elemzésekben) megelőzi a feudaliz-
mus vagy a „germán forma” – itt már bizonyta-
lan a szóhasználat, mert nem teljesen egyértelmű, 
hogy mit tekintenek a termelési mód lényegének; 
még bizonytalanabb a korábbi korszakra vonat-
kozó terminológia, amelyet „antik formaként”, 
másutt „rabszolgatartó termelési módként” 
igyekeznek leírni, a közvetlen érintkezési viszo-
nyokat, a törzsi-nemzetségi szerveződést meg-
haladó legkorábbi (sok marxista által vitatott, de 
többek között éppen a magyar Tőkei Ferenc által 

7 Könyvünknek ezen első fejezetét lényegében a marxi 
életmű témánkkal összefüggésbe hozható gondolatai 
köré próbáljuk építeni. Reméljük, az olvasó számára 
később kiderül, hogy ez nem az államszocialista 
idők mindent a „marxista szentírással” igazoló 
citatológiája, s hogy – mint a főszövegben jeleztük – 
néhány alapvető kérdésben véleményünk igencsak 
eltér azoktól a szemléleti premisszáktól, amelyeket 
Marxnak szokás tulajdonítani. Ugyanakkor úgy véljük, 
hogy éppen a termelési mód kategóriájának használata 
és a kapitalizmus alternatívájának keresése olyan 
kiindulópontok, amelyek kifejtésében nem lehet az e 
kérdéseket először felvető Marxot megkerülni: kiindulni 
e tekintetben mindenképpen innen érdemes.
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meggyőzően elkülönített) formáció, az „ázsiai 
termelési mód” elnevezése pedig még kevésbé 
operacionális fogalom, hiszen csak – egyébként 
pontatlan – földrajzi behatárolást tartalmaz, nem 
a termelés jellegére utal8. Az elnevezések bizony-
talansága ellenére az azért többé-kevésbé egyér-
telmű, hogy ezeket a történelmi nagykorszakokat 
valóban egymástól lényegileg különböző terme-
lési (gazdasági, társadalmi) rendszerek jellem-
zik, leírásuk, specifi kálásuk ebből a nézőpontból 
kiindulva is lehetséges, és mint említettük, sok 
más megközelítésnél termékenyebb. A „termelé-
si módok” addigi történetét meghosszabbítva a 
marxista gondolkodás kezdettől fogva feltételezte 
azt is, hogy a kapitalizmus után újabb termelési 
mód várható. Ennek meghatározásában azonban 
szintén mindig is sok volt a bizonytalanság, (és 
nem utolsósorban éppen azért, mert ennek az „el-
jövendő” társadalmi formációnak éppen a sajátos 
termelési módjára vonatkozóan tudott csak igen ke-
veset mondani az elmélet, a fi atal Marxnak ezzel 
kapcsolatos absztrakt és eszményített elképzelé-
seit később nem bontották ki, (mint a hetedik feje-
zetben látni fogjuk, többek között azért sem, mert 
a huszadik század során számos országban hata-
lomra került marxisták éppen a termelési mód tekin-
tetében nem képviseltek életképes alternatívát). Ami 
az elnevezést illeti, a „kapitalizmus után követke-
ző” formációt egy évszázadon át „szocializmus-
ként” (és/vagy kommunizmusként) írták körül, 
(anélkül, hogy sajátos termelési módjának miben-
létét kielégítően tisztázták volna); majd a magu-
kat szocialistaként (és/vagy kommunistaként) 
defi niáló társadalmi kísérletek bukása után egy 
ilyen – kapitalizmuson túli – formáció vagy ter-
melési mód léte is megkérdőjeleződött, olyannyi-
ra, hogy egyesek, mint például elhíresült könyvé-
ben Fukuyama, ebből azt a következtetést vonták 
le, hogy a világban jelenleg is regnáló társadalmi 
formáció (a kapitalizmus), annak termelési mód-
ja (a tőkés termelési mód) és/vagy annak legfej-

8 A mások, például Wittfogel által használt „hidraulikus 
társadalmak” kategória közvetlenebbül utal a termelési 
formára, ami ezeket a társadalmakat jellemzi, de a 
termelési mód leírására, lényegének megragadására ez 
sem pontos kategória, mert az „öntözéses földművelés” 
csak a domináns gazdasági ágat határozza meg, s nem 
mond semmit a tulajdonviszonyok jellegéről, és a 
termelésnek sajátos szellemi folyamatokat is magában 
foglaló szervezetéről, amelyek legalább annyira lényegi 
vonásai egy termelési módnak. (Hasonló megjelölés ez, 
mint az „ipari társadalom” a „kapitalizmus” helyett, 
ami, mint később látni fogjuk, ugyancsak nem alkalmas 
az adott formáció lényegének megragadására).

lettebbnek tartott politikai rendszere (a liberális 
demokrácia) után nem is lesz, nem is lehetséges 
újabb termelési mód, illetve társadalmi formáció.

Később visszatérünk még arra is, hogy részben 
egyetértünk a marxizmusnak azokkal a bírála-
taival is, amelyek érveket sorakoztatnak fel a tör-
ténelem többé-kevésbé lineáris marxi felfogásával 
szemben, (amely egyes marxistáknál szélsősége-
sen mechanikus formát is öltött); egyetértünk any-
nyiban, hogy a történelem semmiképpen sem de-
terminált, nem „kell” feltétlenül, mechanikusan 
bejárnia az egyes termelési módok, illetve társadal-
mi formációk lépcsőfokait; egyetértünk abban is, 
hogy az egyes formák is nagyon kevertek, (a lineá-
ris koncepció szerinti) „korábbi” és „későbbi” ter-
melési módok és formációk elemeit tartalmazzák; 
hogy különböző termelési módok élhetnek egymás 
mellett; egyetértünk abban, hogy bizonyos mérté-
kig visszakanyarodások is lehetségesek, hogy az 
egyes termelési módok, társadalmi formációk sajá-
tosságai nagyon különböző formát öltethetnek kü-
lönböző történelmű társadalmakban. Az azonban 
nehezen kétségbevonható, hogy az úgynevezett 
„ázsiai termelési mód” sajátosságai az ősi viszo-
nyokból kiemelkedő első társadalmak, civilizációk 
eléggé általános jellemzői; hogy a kapitalizmus szin-
te mindenütt felbomlasztja a különböző őt megelő-
ző prekapitalista termelési módokat és társadalmi 
formációkat és a helyükre lép; s az sem nagyon 
cáfolható, hogy például az európai ókor társadal-
mai igen lényegi vonásaikban (s éppen termelésük 
domináns jellegében is) látványosan különböz-
nek például az európai középkor társadalmaitól. 
(Az utóbbi évtizedekben eluralkodott szkepszis 
a „nagy elméletek” iránt a mikrofolyamatok felé 
fordított fi gyelem által az emberi társadalom és 
a történelem nagyon sok fontos részletének meg-
ismeréséhez, nagyon fontos distinkciók megtéte-
léhez vezetett, de a részletek igazsága és az egész 
igazsága nem mond egymásnak ellent, a részek kü-
lönbségei és az egész egysége ugyanannak a rend-
szernek a képe; s a „nagy elméletek” posztmodern 
tagadása – erre visszatérünk a harmadik fejezetben 
– maga is egy múlékony, és „nagy elmélettel” jól 
magyarázható korsajátosság). Mindezt egybevetve 
nem látunk okot arra, hogy a társadalmi formációk 
elméletét, és az ennek alapjául szolgáló termelési 
mód koncepciót teljesen elvessük a történelem ér-
telmezésében. A „történelem vége” konklúziót pe-
dig abszurdnak tartjuk (az volt már a marxistáknál 
is, akik a kapitalizmus utáni társadalmat jósolták 
öröknek és a történelem messiási végpontjának); 
hiszen ha csak nem pusztul el az emberiség, társa-
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dalmának mozgásai mindig történelemmé fognak 
összeállni, s ez állandó változást jelent, hosszabb 
időtávon egész formációk, termelési módok szük-
ségképpeni megváltozását is. Amikor „szellemi ter-
melési9 módról” beszélünk, annak a termelési módnak a 
sajátosságait próbáljuk felvázolni, amely a történelem-
ben éppúgy a kapitalizmusra ráépülő, s ilyen értelem-
ben azt követő formációnak mutatkozik, mint ahogy 
a kapitalizmus épült rá a különböző prekapitalista for-
mációkra10, s tette így azokat a történelemben önmaga 
„előttivé”.

Egy ilyen új formáció jelentkezését – mint erről 
később részletesen szó lesz – már sokan regisztrál-
ták. (Nem anticipálták, mint Marxék a szocializ-
must és a kommunizmust, hanem leírták az ilyen 
új formáció jelenlétére utaló tényeket). Amit ezek-
hez a leírásokhoz hozzá próbálunk tenni, az annyi, 
hogy a „termelési mód” kategória felhasználásával 
egy tágabb történelmi összefüggésben próbáljuk 
elhelyezni az új fejleményeket. Marxék híres-hír-
hedt 11. Feuerbach-tézisét („A fi lozófusok a vilá-
got csak különbözőképpen értelmezték; a feladat 
az, hogy megváltoztassuk” Marx, 1960/1, MEM 
3, 9 p.) sok voluntarista használta saját cselekvé-

9 Kifejtésünk logikai menete szerint a „szellemi 
termelés” fogalmát az első fejezet utolsó alfejezetében, 
a „szellem” fogalmát pedig a negyedik fejezetben fogjuk 
defi niálni.
10 A „ráépülést” a fentieknek megfelelően természetesen 
nem úgy értve, ahogy az épületek szintjeit húzzák 
sorban egymásra: (a kapitalizmus is a világ számos 
pontján a korábbiak lerombolásával, szervetlenül 
vett uralma alá társadalmakat); azt azonban utólag 
mindig látni lehet, hogy a korábbi forma miként 
hordta magában a későbbit, mi módon segítette elő 
annak térhódítását, s hogy a törések és szervetlen 
fejlemények ellenére az egyes termelési módok 
egészükben szervesen fejlődnek ki egymásból. Általában 
nem úgy, hogy az előző forma legfejlettebb szintje 
töretlen fokozatossággal továbbfejlődik az újba, hanem 
az „egyenlőtlen fejlődés” törvénye szerint inkább a 
korábbi forma „szabálytalan” elemeinek megerősödésén 
keresztül, sokszor külső hatások ösztönző befolyására 
is támaszkodva; a „szervességnek” azonban annyiban 
mindenképpen érvényesülni kell, – mint erre 
könyvünkben többször is visszatérünk majd –, hogy az 
új felhasználja, előbb vagy utóbb magába-integrálja, új 
tartalommal tölti meg (s elsősorban éppen a termelési 
mód tekintetében) a régi vívmányait, és egyúttal választ 
ad azokra és éppen azokra az ellentmondásokra, 
amelyek a régiben felmerültek és annak keretei között 
megoldhatatlanoknak bizonyultak. És éppen ezt és nem 
mást értjük „ráépülésen”. Enélkül bármely új társadalmi 
formáció valóban szervetlen fejlemény marad, és az 
adott közegben hosszabb távon nem képes integratív 
rendszerként működni.

sei indoklására. (Marxék a saját gyakorlatukban 
egyébként nem tartották magukat ehhez a tézishez, 
nem állították dichotómiaként szembe egymással 
a „történelem értelmezését” és a változtatását: bár 
nagy elszántsággal próbálkoztak a változtatással, 
de írásaik sokaságát fordították – továbbra is – „ér-
telmezési” kísérletekre11). Mint korábban már utal-
tunk erre, a huszadik század szörnyű tapasztalatai 
azt a reakciót erősítették meg az emberiségben, 
hogy óvakodjék azoktól, akik mindenáron változ-
tatni akarják a világot, (ahelyett és/vagy anélkül), 
hogy kellőképpen megértenék. Ezért a világ jelen-
ségeinek értelmezése továbbra is nagyon fontos; 
s mi mindenképpen az értelmezéshez szeretnénk 
hozzájárulni, (egyfajta interpretációját adni a világ 
társadalmában ma zajló folyamatoknak); ha van 
is bennünk változtatási szándék – hiszen a világ 
sosem elég humánus ahhoz, hogy ne legyen rajta 
változtatni való –, ezt is csak egy, (az alábbiakban 
kifejtendő) „értelmezési” – vagy talán pontosab-
ban: „megértési” – kísérlettel igyekszünk realizálni.

Könyvünk egy tervezett trilógia középső darab-
ja. Az első rész „Túlélési stratégiák” címmel 2007-
ben jelent meg. Abban a könyvben az élet egyik 
leglényegibb sajátosságából, az élő lények önfenn-
tartási törekvéséből kiindulva próbáltuk körüljárni 
azokat a tényezőket, amelyek az embert, mint élő-
lényt, és mint a társadalom tagját túlélésében se-
gítik, illetve segíthetik. A könyv középső részén a 
német fi lozófi a „nembeliség” fogalmára építve az 
ember egyik legfőbb sajátosságaként azt a tulajdon-
ságát emeltük ki, hogy az ember tudatosan az emberi 
nemnek, az emberiségnek tagjaként határozza meg ma-
gát, (feltételezi a Nem összetartozását, az egyes embe-
rekben meglévő, s ezáltal őket összekapcsoló „egyetemes 
emberit”), miközben az emberi nemnek meg az a sajátos-
sága, hogy egymástól különböző egyediségekben, indivi-
dualitásokban létezik, amelyek mind ennek a magasabb 
szerveződési egységnek, az emberiségnek mintegy kü-
lön-külön utakra küldött „felderítőiként” járulnak hozzá 
a nagy egész tudásához és ezen keresztül túléléséhez. Az 
emberi nem és az egyének közötti kapcsolat bizto-
sítékaiul fejlődtek ki az emberi történelemben a kü-
lönböző (az egyének túlélési stratégiáit is nagyban 
szabályozó) etikák; említett könyvünkben amellett 
próbáltunk érvelni, hogy következetes etikát éppen 
az embernek erre a nembeli természetére lehet ala-

11 Egyébként Baumannak igaza van, amikor a tézisnek 
azt az oldalát is kétségbe vonja, hogy „a fi lozófusok 
csak értelmezték a világot” – a felvilágosodás példáját 
említi, amelynek fi lozófusai nagyon is jelentős szerepet 
játszottak a gyakorlati „világváltoztatásban” is. 
(Bauman, 1987, p. 101).
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pozni12, az egyes ember túlélési stratégiáit az emberi 
nem túlélési szükségleteiből értelmezni (s ezt teszik 
például a különböző vallások is). Erre az alapve-
tően etikai – és ezzel összefonódottan (humán) eto-
lógiai, antropológiai – megközelítésre épül rá az 
olvasó által most kézben tartott második kötet. Az 
egyes termelési módok közötti váltást ugyanis – mint 
ezt később részletesebben kifejtjük – nagymértékben 
az indítja el, hogy változnak a túlélési stratégiák; az új 
társadalmi formációk kiformálódását új etikai premisz-
szák megjelenése, a megszokott humánetológiai mecha-
nizmusok, kulturális antropológiai funkciók és struktú-
rák új alakban való megjelenése, átrendeződése is kíséri, 
illetve nagyrészt éppen ezek az etikai és humánetológi-
ai-antropológiai változások, az ezekhez kötődő megfonto-
lások indukálják a társadalom gyökeres változásait.

A hagyományos polgári fi lozófi ai rendszerek 
többnyire úgy építkeznek, hogy az ismeretelmé-
letből indulnak ki, erre épül rá többek között va-
lamilyen társadalomfi lozófi a, és a társadalomfi -
lozófi ából következnek az etikai premisszák. Mi 
a tervezett trilógiában éppen fordított láncolatot 
követünk. Az (emberi nem szempontjából aktu-
álisnak látszó) etikai, humánetológiai, kulturális 
antropológiai megfontolásokból indulunk ki13, 
ezt követi a társadalomelméleti második kötet, 
amelyet most tart kezében az olvasó (annak ki-
fejtésével, hogy a jelen humánetológiai, kulturális 
antropológiai és etikai változás-tendenciái milyen 
termelési mód irányába mutatnak), s a harmadik 
részt szánjuk egy mindezekkel adekvát ismeretel-

12 Az egyes etikai rendszerek egyszerre tartalmaznak 
relatív, saját felfogásukat más emberi etikáktól 
elkülönítő elemeket, és „általános emberi” 
szempontokat. Ennek következtében egyfelől érvényes 
az a tétel, hogy az etikai igazságok relatívak, s nincs 
olyan kifejtett és gyakorolt etika, amely kizárólagos 
igazsággal bírna tőle eltérő etikákkal szemben: ami 
az egyik (jogos) szempontból etikus, az a másik 
(hasonlóképp jogos) szempontból nem az; másfelől 
– és ez legalább annyira lényeges – egyetlen, valóban 
etikának nevezhető rendszer sem áll meg anélkül, 
hogy ne tartalmazna „objektív”, nem-relatív, az emberi 
nem egésze, az emberiség szempontjainak megfelelő 
igazságokat.
13 Az egyes társadalmi formációknak, „termelési 
módoknak” megvan a maguk kulturális rendszere, 
mindennapi kultúrája, s nem is lehet sajátos termelési 
módokról beszélni, csak abban az esetben, ha a 
mindennapi életet, az egész kultúrát átfogóan történik 
rendszerszintű változás. A kulturális antropológiai 
megközelítés ebben az esetben azt jelenti, hogy a 
kulturális paradigmák sajátosságainak megfi gyelése 
és leírása adja (legalábbis az egyik) alapot az adott 
formáció megértéséhez.

méleti koncepció kifejtésére. Véleményünk szerint 
ugyanis – minthogy az ember lényege nembelisége 
–, bármely érvényes társadalmi következtetést csak 
ebből a nembeliségből, az ember nembeli megha-
tározottságából és a Nem szempontjából – lehet 
levezetni: bár az egyes társadalmi formációk ön-
magukat általában egy másik társadalmi formáci-
óval szemben, ahhoz viszonyítva határozzák meg, 
valódi (hosszabb korszakon át fennálló) társadalmi 
formációvá csak akkor tud válni egy termelési mód 
és a vele adekvát társadalmi együttélési rendszer, 
ha az alapvető kulturális antropológiai, humán-
etológiai és etikai kérdésekre ad (az általa felváltott 
formációnál hatékonyabbnak tűnő, és a kulturális 
antropológiai funkcióknak, humánetológiai me-
chanizmusoknak és a nembeliségből következő 
etikai szempontoknak megfelelő) választ. Ilyen 
értelemben egy új társadalmi formáció csak kulturális 
antropológiai-humánetológiai és etikai alapokon fejlőd-
het ki, e nélkül bármely társadalomváltoztatási kísérlet 
csak öncélúvá válhat. A kifejtésben tehát a (megala-
pozó) kulturális antropológiai-humánetológiai és 
etikai szempontok után – az olvasó által most kéz-
ben tartott kötetben – térünk ki annak a termelési 
módnak a felvázolására, amely jelenünkben körvo-
nalazódik, s amely véleményünk szerint az alap-
vető antropológiai és etikai szempontok ma meg-
fi gyelhető új formákba rendeződését magyarázza. 
Végül az új formáció körvonalazódása adhat tár-
sadalmi hátteret annak az ismeretelméletnek, amit 
egy „A szimbolizáció” címmel tervezett harmadik 
könyvben remélünk kifejthetni; hiszen minden új 
termelési móddal, minden új társadalmi formáció-
val új ismeretelméletek (és ezek alapjaként az isme-
retek rendezésének új formái) jelennek meg; ezek 
sajátosságait nem lehet érteni a velük adekvát ter-
melési sajátosságok megértése nélkül. Ugyanakkor 
– szemben azokkal a vulgármarxistákkal, akik a 
„társadalmi létnek” a „tudatformákkal” szembeni 
prioritását (túl)hangsúlyozzák – kulcsszerepet tu-
lajdonítunk a három rész közül éppen az ismeret-
elméleti (s az ismeretszerzési és -rendezési formák 
változását értelmező) harmadik résznek; mert bár 
ontológiailag a fent említett módon lehet az egyik 
elemzett síkot a másikkal megalapozni; a dolgok 
valóságos alakulásában ez nem jelent sorrendet, 
hiszen az egyes termelési módoknak éppen a (ne-
kik megfelelő) ismeretszerzési formák (és az ezek-
re épülő ismeretelméletek) szolgáltatják az alap-
eszközöket (s mint látni fogjuk, különösen így van 
ez a szellemi termelési mód esetében). A három 
kötet alapmotívumai: a nembeliség etikája, a szelle-
mi termelési mód és a szimbolizáció – mint a trilógia 
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végére érve remélhetőleg kiderül – felfogásunk 
szerint egymással szervesen összetartozó, egymást 
kölcsönösen meghatározó tényezők. De ne szalad-
junk előre. Egyelőre a „termelési mód” kérdésénél 
tartunk.

E könyvben először megpróbáljuk meghatároz-
ni (1. fejezet) a „szellemi termelési mód” mibenlé-
tét, összegezni (2. fejezet) az ennek irányába mu-
tató jelenségeket és (3. fejezet) az ezeket értelmező 
különböző elméleteket, (illetve a „szellemi terme-
lési mód” fogalom viszonyát ezekhez az elméle-
tekhez, s azt is, hogy miért tartjuk adekvátabbnak 
ezt a kategóriát az általuk használtaknál a jelen fo-
lyamatok értelmezésére). Kitérünk (4. fejezet) az 
e kategóriában megjelenő „szellem” fogalom tar-
talmának, a „szellem” voltaképpeni mibenlétének 
kérdésére, illetve arra is (5. fejezet), hogy a „szelle-
mi termelés” kategóriája mennyiben kapcsolható, 
s mennyiben nem az „értelmiségnek” nevezett tár-
sadalmi csoporthoz. A szellemi termelés mibenlé-
tének körüljárása során az előző kötetben tárgyalt 
„nembeliség”-probléma és a „szellemi termelési 
mód” összekötőjeként foglalkoznunk kell (6. feje-
zet) a „humanizmus” fogalmával is. Tisztázni kell 

a szellemi termelési mód viszonyát (7. fejezet) a 
szocialistának nevezett társadalmakhoz és (8. feje-
zet) a mai kapitalizmushoz. Végezetül (9. fejezet) 
értelmezni próbáljuk a ma zajló folyamatokat azok 
lehetséges kimenetelei szempontjából.

*
Ajánljuk ezt a könyvet Tőkei Ferenc emlékének, 
akinek – ha nem is diszciplináris értelemben – ta-
nítványai lehettünk; Mészáros Istvánnak, aki év-
tizedek óta elkötelezettje a „Tőkén túl” való gon-
dolkodásnak, s akinek egy napon vendégszeretetét 
élvezhettük; Immanuel Wallersteinnek, aki írásai 
mellett a vele való személyes beszélgetésekben 
is inspirált bennünket a továbbgondolkodásra; 
mindazon barátainknak és kollégáinknak, akik 
termékeny viták sorában járultak hozzá gondol-
kodásunk alakulásához, Csikós Ellának és Gulyás 
Gyulának, akik lektori elsőolvasóként segítették 
elő, hogy a könyv elnyerhesse végleges formáját; 
Kocsis Andrásnak, aki már nem először vállalja 
fel mégoly elvont-elméleti gondolati termékeink 
kiadását is; és elsősorban nagyszerű gyermekeink-
nek, Mihálynak és Máténak, akiknek szeretnénk 
egy jobb világ örökségét hagyni.



3. rész

A szimbolikus gondolkodás
Ahogy a társadalmi együttműködés feltételezi a 
különböző nézetek egyeztetésének képességét és 
hajlandóságát, úgy az egyén valóságlátásában is 
nélkülözhetetlen az egyes benyomások közti össze-
függések felismerése és egységbe foglalása. E nél-
kül átfogó, rendezett szemlélet ki nem alakulhat. 
A töredékes gondolkodás nem alkalmas a valóság 
jelenségeinek a megértésére, mert sokszor meg-
alapozottság nélkül egymással ellentétes vélemé-
nyeket tartalmaz. Pedig a szintézis kialakításának 
képessége alapvető emberi tulajdonság. Amikor 
szavakból mondatokat állítunk össze, mondatok-
kal összefüggő történeteket mondunk el, alkotó 
módon cselekszünk. Amikor ház épül, különböző 
anyagok tervszerű összeillesztéséből valósul meg 
egy építmény. Előfordul persze, hogy elmarad va-
lahol a különböző munkafázisok összehangolása, 
ilyen esetekben – a szűklátókörűség és felelőtlen-
ség következtében – az egyes munkafolyamatok 
tönkretehetik mások teljesítményét. Már ezek a 
példák is jelzik azonban, hogy a társadalomra vo-
natkozó vélemények kialakításában is szükség len-
ne hasonló eljárásra. Nemcsak a személyes tapasz-
talatok összesítésében, de a közéletben megjelenő 
álláspontok összehangolásában is. Annak ellenére, 
hogy ezzel együtt kívánatos az önálló véleményal-
kotás is a tapasztalatokból összeállítható gondola-
ti egység kidolgozásában. Előfeltétele a képzet- és 
gondolattársítás (asszociáció) könnyedsége, ami úgy 
alakul ki, hogy viszonylag gyorsan jut eszünkbe 
olyan kép vagy gondolat, amely logikailag jól kap-
csolódik a meglevőhöz, vagy legalábbis formailag 
hasonlít hozzá. Mennél eredetibb, újszerűbb az 
eredmény, annál inkább gazdagíthatja tudásunkat.

A konstruktivitás az emberi nyelvhasználatból 
ered. A dolgokat, jelenségeket az ember megneve-
zi, de a szavakkal sohasem az egyedit, hanem az 
egyediben megjelenő általánosat fejezi ki. Amikor 
fát mondunk, nem egyetlen fát neveztünk meg, 

hanem a természetnek azt a részét, amely sok más 
hasonlóval együtt fának nevezhető. Megjelölhetjük 
persze azt is, hogy éppen melyik fáról beszélünk, 
de akkor közelebbi megjelölést kell alkalmaz-
nunk. (Akácfa, tölgyfa, almafa, diófa.) Ugyanígy 
a gyümölcsöknek is van általánosabb és speciális 
meghatározásuk. A lényeges az, hogy a fogalmak 
szintetizálják az egyedi észleléseket. Ez azért szük-
séges, mert különben lehetetlen lenne az emberek 
közti gondolatcsere. Ha mindig új nevet használ-
nánk az éppen látott, hallott jelenségekre, képtele-
nek lennénk megérteni egymást. Az egyedinek az 
általános alá sorolásával viszont működőképessé 
válik a nyelv, még ha a gyűjtőfogalmat használ-
juk is az egyedi esetre. A nyelvnek e sajátosságát 
a szimbólum fogalma fejezi ki. Ez a szó az ógörög 
nyelvből származik, eredetét így magyarázzák: 
a régi görög társadalomban szokásos volt, hogy a 
házigazda távozó kedves vendégének egy kettétört 
cserép egyik felét adta át. Azzal a kéréssel, hogy ha 
ismét arra jár, hozza magával, mert a két cserép-
darab összeillesztésével a személye felismerhető és 
azonosítható lesz. Ezt a szokást nevezték el akkor 
„symbolum”-nak, ami összetartozót jelent. Jelké-
pi értelme azonban már akkor is többet mondott: 
a régi barátság emlékét idézte fel.

Carl Gustav Jung a szimbólum fogalmát így ha-
tározta meg: „Amit mi szimbólumnak nevezünk, 
olyan kifejezés, név vagy kép, amely bár a hétköz-
napi életben ismerős lehet, mégis a szokásos és 
kézenfekvő jelentése mellett sajátos konnotáció-
val bír. Valami számunkra homályos, ismeretlen, 
rejtett jelentést is magába foglal”. Használatának 
okáról pedig így nyilatkozik: „Mivel számtalan do-
log az emberi megértésen túl található, állandóan 
szimbolikus fogalmakat kell használnunk ahhoz, 
hogy olyasmiket mutassunk be, amiket nem tu-
dunk meghatározni, vagy teljes mértékben felfog-
ni”.1 Jung hangsúlyozza, „az ember semmit sem 
érzékel a maga teljességében, vagyis semmit sem 
1 C. G. Jung: Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, 
1993. 17. o.
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tud a maga totalitásában felfogni”. Érzékelésünk 
korlátozottsága azzal magyarázható, hogy az nem-
csak tudatos, hanem tudattalan is. Ezért „minden 
tapasztalat végtelen számú ismeretlen tényezőt 
tartalmaz, azt a körülményt nem is említve, hogy 
minden konkrét tárgy bizonyos vonatkozásban 
mindig ismeretlen, mivel magának az anyagnak 
a végső természetét sem ismerjük”.2 S ami a tuda-
tosság küszöbe alá kerül, az álmainkban törhet fel-
színre, szimbolikus képek formájában.

Jung meggyőződése, hogy a szimbólumok „a lel-
ki megnyilvánulások minden formájában megjelen-
hetnek”. Szimbolikus lehet egy érzés, egy gondo-
lat, valamely helyzet és cselekedet. Ezek egyéniek, 
de vannak kollektív szimbólumok is, amelyekben 
tovább él „az archaikus embernek a pszichéjében 
lezajló biológiai, történelem előtti és tudattalan fej-
lődése”, ez „még közelebb volt az állatéhoz”.3 E ter-
mészetes szimbólumok mellett Jung megkülönböz-
teti a kulturális szimbólumokat, amelyek általános 
ideákat és meggyőződéseket („örök igazságokat”) 
tartalmaznak. Ezek az emberi élet távlati céljait fe-
jezik ki, és segítenek abban, hogy az emberek meg-
találják helyüket a világ egészében. Ezért a szim-
bólumok szellemi életünk fontos alkotó elemei, 
mellőzésük erkölcsi hanyatlást idézhet elő.

A kultúra újabb elmélete szerint az emberek 
közti szimbolikus kommunikáció a kultúra alapja és 
lényege. Bernard Kaplan meghatározásában „az 
emberi kultúra egész fejlődése az embernek azon 
a képességén alapul, hogy az érzéki anyagot szim-
bolikus képpé tudja átalakítani, ami a legfi nomabb 
szellemi és emocionális különbségek hordozója”.4 
Lévi-Strauss szerint „minden kultúra felfogható 
szimbolikus rendszerek együttesének, amelyek 
közül legfontosabbak a nyelv, a házassági szabá-
lyok, a gazdasági viszonyok, a művészet, a tudo-
mány, a vallás… Mindezek a rendszerek a fi zikai 
valóság és a társadalmi valóság bizonyos aspektu-
sainak a kifejezésére törekszenek”.5 Ludwig von 
Bertalanffy véleménye, hogy „az embert legjobban 
szimbólumkészítő és szimbólumhasználó képes-
ségével lehet jellemezni”. Az ember ugyanis nem 
a dolgok, hanem az azokat jelölő szimbólumok vi-
lágában él. Az emberiség fejlődésének történetét a 

2 Ugyanott 19. o.
3 Ugyanott 51-52 és 67. o.
4 Idézi Ludwig von Bertalanffy: „… ám az emberről 
semmit sem tudunk”. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1991. 30. o.
5 Idézi Hoppál Mihály „Jelképek a kultúrában” c. 
tanulmányában, a „Jelképtár” c. kötetben. Helikon 
Kiadó, 2000. 7. o.

hagyományozott szimbólumok változása jellemzi, 
ezek gyorsabban változnak, mint az emberek bioló-
giai sajátosságai. Ez annak tulajdonítható, hogy az 
emberek testi próbálkozásaik helyett sokszor szel-
lemi próbálkozással igyekeznek megoldani problé-
máikat. A szimbólumok teszik ugyanis lehetővé a 
célszerűséget, a dolgok és állapotok tudatos változ-
tatását. A történelem során a szimbólumok annyira 
megsokasodtak, hogy a fi zikai és a biológiai világ 
fölött ma már önálló szférát alkotnak. Autonóm 
életük van, sajátos törvényekkel, amelyek alapján 
szimbolikus rendszerek fejlődtek ki. Bizonyság erre 
a nyelv, amely nyelvtani törvények szerint változik, 
és elemei kölcsönhatásban állnak egymással. Ilyen 
a tízes számrendszer is, amely algoritmusok szerint 
rendezett műveletekkel szerveződött szimbolikus 
rendszerré. A szimbólumoknak az emberi élet egé-
szét átfogó szerepét fogalmazta meg Max Weber is 
abban a kijelentésben, amely szerint az ember „a je-
lentések maga szőtte hálójában függő állat”.6

Bertalanffy a szimbólumok használatát az agy 
szerkezeti felépítésével és annak történelmi átala-
kulásával magyarázza. Meghatározása szerint az 
evolúcióban az agy legrégebbi része az „öregagy” 
a primitív funkciók, ösztönök és érzelmek keletke-
zésének színhelye, ezért ez „az emberi személyiség 
ősalapja”. Az újagy, a kortex, a tudatos észlelés és az 
akaratlagos cselekvés központja, ez a hüllőktől az 
emlősállatokig tartó életformában fejlődött ki. Az 
agy harmadik rétege a neokortex, a motoros nyelv-
használat, az asszociációs képesség, a szimbolikus 
aktivitás területe, ez már csak az emberben alakult 
ki, méghozzá úgy, hogy ez a réteg alkotja az agy te-
rületének 85%-át. Ennek köszönhető az emberiség 
fejlődése, a mélyebb rétegekben viszont „ezzel ösz-
szevethető fejlődés nem mutatható ki”. Bertalanffy 
ebből arra következtet, hogy az emberiség fejlődése 
„majdnem kizárólag intellektuális oldalról valósult 
meg… az ember morális ösztönei alig fejlettebbek, 
mint a csimpánzoké”.7 (Az utóbbi megjegyzés talán 
túlzásnak hat, de ha az erkölcshöz tapadó érzelme-
ket és azok ösztönös alapját nézzük, elfogadhatóbb-
nak látszik. Már csak azért is, mert nem az erköl-
csös viselkedés egészéről van szó.)

Összehasonlításként érdemes megemlíteni Carl 
Sagan felosztását az emberi agyról.8 Az agy hármas 
felosztása nála is megtalálható, de az egyes rétegek 

6 Idézi C. Geertz a „Sűrű leírás” c. tanulmányában, 
a „Misszionáriusok a csónakban” c. könyvben. 
Akadémiai Kiadó, 1988. 16. o.
7 L. v. Bertalanffy: Idézett mű, 32. o.
8 C. Sagan: Az éden sárkányai. Európa Könyvkiadó. 
1990. 78-100. o.
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funkcióját Bertalanffytól némileg eltérő módon ha-
tározza meg. Az ősagy – amit ő hüllő-agynak nevez 
– „fontos szerepet játszik az agresszív viselkedés-
ben, a területi függőség, a szertartások és a szoci-
ális hierarchia kialakításában”. A kortex szerinte a 
madaraknál és az emlősállatoknál alakul ki, ez az 
érzelmek színhelye, beleértve az altruizmust és a 
szexualitást is. A neokortex nála is a hallási és látási 
ingerek kapcsolásán alapuló háromdimenziós tájé-
kozódási képesség és a szimbolikus nyelvhaszná-
lat területe, továbbá a jövő előrelátási képességéé, 
azaz a perspektivikus gondolkodásé és az újításé. 
Látható tehát, hogy Bertalanffyhoz hasonlóan Sa-
gan is a szimbolikus aktivitást tekinti az emberi fej-
lődést előidéző képességnek.

A szimbólumok kialakulását Bertalanffy a ter-
mészeti erők feletti hatalom megszerzésének igé-
nyére vezeti vissza. Ebből az igényből következ-
tethető ki, hogy a szimbolikus cselekvés az ősi 
időkben a mágiában és a varázslásban jelent meg. 
Ez azonban nemcsak a természeti meghatáro-
zottságtól való eltávolodást hozta meg, hanem az 
emberiség „bűnbe esését” is, mert magával hozta 
a döntések bizonytalanságát és az egyének elfo-
gultságát. A szimbolikus világ felfedezése ezért 
„az emberiség legnemesebb tetteinek és összes 
őrültségeinek alapja”. Minthogy a szimbolikusan 
kifejezett eszmék népenként különböznek, má-
sokkal szemben az elfogadtatásuk óhatatlanul el-
lentéteket robbant ki az emberek között. S mert a 
szimbólumok lehetővé teszik a jövő gondolati fel-
tételezését, az elképzelések elfogultsága és megala-
pozatlansága, a következmények fi gyelmen kívül 
hagyása vagy téves megítélése miatt káros hatá-
súak is lehetnek. Olykor a természet rendjét és az 
emberi életet is veszélyeztethetik.

A szimbólum azonban több mint lehetőség, 
kötöttség is: ha ugyanis egy társadalom szimbó-
lum-világa szétesik, s ha az emberek elvesztik a 
bennük kifejeződő értékek tudatát, akkor ez neu-
rotikus hatást vált ki, és hozzájárulhat a közösség 
teljes széteséséhez. (Ha igaz ez a megállapítás, fi -
gyelmeztethet a sajátos nemzeti kultúra értékeinek 
megőrzésére.) A szimbólum tehát az emberi termé-
szetnek és az ember fejlődésének, de minden ba-
jának is az alapja. Vezérli az emberi életet, átfogja 
a múlt, a jelen és a jövő egymásba kapcsolódó fo-
lyamatát. Ám lényeges ismérve, hogy nem áll fenn 
biológiailag létrehozott kapcsolat a jel és az azzal 
jelölt dolog között. Ebből következően ugyanazt 
a dolgot és jelenséget a különböző nyelvek más-
képpen fejezik ki, a név jelentése csak az egyes 
kultúrákban lesz általánosan elfogadott. Azt, hogy 

a szimbólumok nem függenek biológiai tényezők-
től, bizonyítja, hogy az alkotásuk kreatív módon 
történik, de bizonyítják az ésszerűtlennek látszó, 
életellenes tettek is, mint az öngyilkosság vagy az 
élet feláldozása bizonyos eszmékért. A szimbolikus 
világ tehát nem természetes, túlmegy az ösztönökön, 
a hasznosságon, az alkalmazkodáson, sőt nemegy-
szer tagadja azokat. A biológiai lét és a szimbolikus 
élet elválását mutatja, hogy az állatvilágban nin-
csenek szimbólumok. Van állati nyelv is, de egyik 
sem szimbolikus, és ez a nyelv többnyire létfontos-
ságú helyzetekre korlátozódó. Bertalanffy kétféle 
szimbólumot különböztet meg: felismerésszerű in-
formációt adót, amit logikusan értelmezünk, és érté-
ket kifejezőt, amit inkább érzelmileg, élményszerűen 
fogunk fel. (Idetartoznak az állami, a vallási jelké-
pek és a státusszimbólumok.) Mindez arra indíthat 
bennünket, hogy a kultúrát a szimbólumokkal szo-
ros egységben fogjuk fel.

Clifford Geertz fi gyelmeztet arra, hogy az emberi 
gondolkodás egyszerre társas és közösségi, ezért „nem a 
fejben történő eseményekből áll… hanem egyfajta 
forgalomból, amelyben… jelentést hordozó szim-
bólumok mozognak… bármi, ami megszabadul 
egyszerű aktualitásától, és arra használják, hogy je-
lentést adjon a tapasztalatnak”.9 Ebből következik, 
hogy a szimbólumok alkotása és használata lénye-
gében az egyén és a többi ember közti kapcsolat el-
engedhetetlen tartozéka, egyszerre fejezi ki az em-
ber létének individuális és kollektív természetét.

A kultúra, mint jelek összessége
Ma már szinte közhely, hogy az elektronikus tech-
nika nagymértékben szélesítette ki az emberi kap-
csolatok lehetőségét. Talán ennek is tulajdonítható, 
hogy amíg korábban a kultúrát a szellemi alkotóerő 
tárgyiasult termékeivel azonosították, ma mindin-
kább az emberi érintkezést szolgáló nyelvi jeleket 
tekinti a tudomány a kultúra legjellemzőbb voná-
sának. Fülöp Géza állapítja meg, hogy „az agy csak 
úgy őrizheti meg normális egészségi állapotát, ha 
állandóan új információkkal táplálkozik. A társa-
dalom fennállása, fejlődése sem képzelhető el infor-
mációs kapcsolatok nélkül”.10 Az információ azon-
ban nem pusztán ismeret a környezet állapotáról, 
alakulásáról, hanem annak rendszerbe szerveződése 
is. Ugyanis „a rendezettség teszi az információt in-
formációvá”. „Az információ – mint a rendszerek 
szervezési elve – növeli a világ összetettségét, ren-

9 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalmára. Kultúra és Közösség. 1988. 4. 68. o.
10 Fülöp G.: Ember és információ. Múzsák 
Közművelődési Kiadó, 1985. 6. o.
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det visz a rendezetlenségbe”.11 Csakhogy e rend-
szer mindig instabil, mert állandóan kiegészül, vál-
tozik, fokozza a bonyolultságát. Ebből következik, 
hogy minél kisebb egy esemény bekövetkezésének 
a valószínűsége, a róla szóló hírnek annál nagyobb 
az informatív értéke. Vagyis az információ jelen-
tősége azon múlik, hogy milyen változások értel-
mezését segíti, illetve milyen változásokat idéz elő. 
Mindezek alapján az információ – Fülöp fogalma-
zásában – így határozható meg: „Olyan közvet-
len tapasztalat, megfi gyelés vagy olyan közvetett, 
mások által már felfedezett tapasztalat megérté-
sén alapuló ismeret, amely hozzájárul a gondola-
toknak valamely alkotóelv szerinti rendezéséhez, 
problémák megoldásához, csökkenti a döntések 
bizonytalanságát, kockázatának mértékét”.12 Eb-
ben a meghatározásban különösen a befejező rész 
érdemel különös fi gyelmet. Az információ lényege 
eszerint nem egyszerűen a tájékozódás megköny-
nyítése, hanem a cselekvő ember választásának 
segítése is. Ha a tevékenység nem merülhet ki a 
már ismert tettek mechanikus megismétlésében, 
vagy mások tetteinek utánzásában, akkor az ember 
mindig dilemma elé kerül. Számolva a következ-
ményekkel, többnyire többféle lehetőség áll előt-
te. S nehéz eldönteni, melyik megoldás helyesebb, 
célravezetőbb. A tett előtti döntés tehát kockázattal 
jár, a rendelkezésre álló információk – különösen 
akkor, ha azok értelmezése, értékelése is bizonyta-
lan – nem adnak receptszerűen követhető eljáráso-
kat, a cselekvő embernek vállalnia kell tettéért a fe-
lelősséget. Ez mutatja az információk jelentőségét: 
mennél inkább tartalmaznak lényeges közléseket, 
annál inkább teszik lehetővé a tevékenység ered-
ményességét.

Jurij Lotman szerint minden emberi közösség-
nek két feladatot kell megoldania léte fenntartásá-
ért: az anyagi-tárgyi értékek előállítását, fogyasz-
tásának megszervezését a biológiai szükségletek 
kielégítésére, valamint az információk kidolgozá-
sát, tárolását és nyilvános használatát a természe-
ti és társadalmi környezetről, a társadalom tagjai-
nak egymáshoz fűződő viszonyáról, az együttélés 
hatékonysága és szabályozottsága érdekében. 
Lotman szerint ez a kultúra, és ezért egyetlen em-
beri közösség sem élhet kultúra nélkül. A történelem 
tanúsítja, hogy ezt a látszólag improduktív tevé-
kenységet „nem azok folytatták, akik semmi más-
ra sem voltak jók… hanem a legtehetségesebbek, 
legaktívabbak… a társadalom javáért munkálkodó 

11 Ugyanott 7. o.
12 Ugyanott 20. o.

emberek”.13 Lotman meghatározásában a kultúra 
„valamennyi nem örökletes információ, az infor-
máció szervezési és megőrzési módjainak összes-
sége”. Ez nem raktára az információknak, hanem 
„rendkívül bonyolult gépezet, amely őrzi az infor-
mációt, miközben szüntelenül a legelőnyösebb és 
legmegbízhatóbb eljárásokat dolgozza ki a meg-
őrzésre, új információt kap, sifríroz és desifríroz 
közleményeket, ezeket az egyik jelrendszerről a 
másikra fordítja. A kultúra a megismerés érzékeny 
és bonyolultan szervezett mechanizmusa”.14 Infor-
máció-hordozó szerepéből következően a kultúra 
„jelszerű és nyelvi jellegű”. A természetes nyelv-
re épül, és újratermeli annak szerkezeti sémáját, 
a szerkezetnek megfelelő törvényekhez igazod-
va. Ezért a kultúra „a szemiotikai rendszereknek 
(nyelveknek) történelmileg kialakult csoportja” és 
„e nyelveken valaha létezett közlemények (szöve-
gek) gyűjteményeinek összessége”.15

Az információk jelentőségét mutatja, hogy min-
den emberi közösség igyekszik rögzíteni az infor-
mációit. Így könnyebb azok bevitele az emberek 
tudatába, és ez lehetővé teszi az információk ha-
gyományozását. Lotman szerint „csak a jelek vala-
milyen rendszerére lefordított dolgok válhatnak az 
emlékezet tulajdonává. Ilyen értelemben az embe-
riség intellektuális történetét – az emlékezetért vívott 
harcnak tekinthetjük. Nem véletlen, hogy valamely 
kultúra lerombolása mindig az emlékek megsem-
misítésével kezdődik, törlik a szövegeket, és fele-
désbe merülnek az összefüggések. A történelem 
(és előtte a mítosz) – mint az öntudat sajátos típu-
sának – keletkezése a kollektív emlékezés egyik 
formája”.16 Hozzátehetjük: elgondolkodtató, hogy 
a politikai jellegű rendszerváltások milyen követ-
kezetesen igyekeznek megsemmisíteni a megtaga-
dott múltbeli korszak emlékeit, mintha csak ezzel 
akarnák kitörölni annak nyomait az emberek tuda-
tából, hogy így lehetőségük legyen a múlt egészé-
nek elítélésére és az idealizált új társadalmi rend 
előzmények nélküli felépítésére.

Jan Assmann utal arra, hogy amikor az írásbeli 
feljegyzésekben a hangsúly a megjelenítésre ke-
rül – tehát megszűnik a szóbeli hagyományozás 
uralkodó szerepe –, ez az események személyes 
értelmezésével párosul.17 Ezzel felértékelődik a fo-

13 J. Lotman: Szöveg, modell, típus. Gondolat Kiadó, 
1973. 270. o.
14 Ugyanott 273. o.
15 Ugyanott 276. o.
16 Ugyanott 276-277. o.
17 J. Assman: A kulturális emlékezet. Atlantisz 
Könyvkiadó, 1999. 17. o.
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galmazó szerepe, aki lehetőséget kapott arra, hogy 
a hagyomány közösségi jellegével szemben a saját 
véleményét juttassa érvényre. A kollektivitás és in-
dividualitás elkülönülésével megszűnik a közlő és 
a befogadó egyidejűsége is, az írásbeliség kilép a 
kommunikáció síkjáról. A múlt elválik a jelentől, 
s úgy jelenik meg a gondolkodásban, hogy a jelen 
alakítható a múlt tehetetlenségével szemben.

Lényegében Lotman elméleti alapjait alkalmaz-
za V. M. Dolgij és A. V. Levinszon tanulmánya, „Az 
archaikus kultúra és a város”.18 A szerzők meg-
állapítják, hogy az emberiség történelmének már 
korai szakaszaiban is igyekezett rendezett képet 
adni a világról, és ebbe építette be a követendő 
magatartási szabályokat és életmód-mintákat. 
A világkép így egyszerre szolgált tájékozódásul, 
és az emberek magatartásának szabályozójaként. 
Arra a szemléleti sajátosságra épült, amely ellen-
tét-párokra osztja a környezetet. Ennek megfele-
lően alakul ki a világkép szerkezete: a kozmosz és 
a káosz fogalma. Az elsővel a törvényekkel szabá-
lyozott, rendezett teret, a másodikkal a rendezet-
len, zavaros helyet jelölték meg. A földi valóság-
hoz hasonlóan szakadhatott ketté a világ profán 
(emberi, köznapi) és szakrális (mitikus, természet-
feletti és szent) világra. Az utóbbihoz sorolták az 
elhalt ősök szellemét, a félisteneknek hitt egykori 
hősöket és a világot teremtő isteneket. Feltételez-
ték, hogy a földi lét innen kapja az irányítást, az 
élet követendő mintáit, példáit, parancsait. Dolgij 
és Levinszon szerint ez a hit akkor alakult ki, ami-
kor elvált egymástól a fi zikai és a szellemi munka, 
a társadalmi gyakorlat és a hatalom. A szakrális 
világot teremtő képzelettel – mintegy ideális vi-
lágmodellként – az emberek maguk fölé emelték 
az élet rendszabályait, erősítve ezzel a földi hata-
lom jogosultságát.

A két szféra közt azonban szükséges volt az 
összeköttetés, ezért a közösségek kialakították a 
közvetítés sajátos pontjait. Az ősi mitikus gon-
dolkodásban források, barlangok, magas fák, út-
kereszteződések voltak a liturgikus események 
színhelyei. Később a terület kiemelkedő pontjain 
templomok épültek. A felső világgal létesítendő 
kapcsolatot mediatív kellékek (kegytárgyak, szer-
tartások) és személyek (sámánok, varázslók, szen-
tek, papok) segítették. Amikor az egymás közelé-
ben élő közösségek közt kapcsolatok alakultak ki, 
a kommunikációban szimbólumok jelentek meg, 
és központtá a templom lett. A mediátor-együtte-
sek kozmosz-modellekké váltak, és a földi élet irá-
18 Történelem és fi lozófi a. Szerk.: Huszár T. Gondolat 
Kiadó, 1974. 7-30. o.

nyítása, szabályozása is feladatuk lett. Szükséges 
volt azonban a társadalmi gyakorlat különböző 
területeinek az intézményes összefogása is, ezért a 
papi hatalom mellett kiépült az adminisztratív ha-
talom és a dolgok cseréjét biztosító piac. A vallási, 
közigazgatási, politikai és gazdasági kapcsolatok 
szervezett színtereként született meg azután a vá-
ros, ami egyúttal „a kulturális információ leghatal-
masabb tárolója és továbbadója”. A város ebben az 
értelemben „a jelek szervezett láncolata”.19

A város rendszerének alkotó elemei az épületek, 
azok együttesei és a város alaprajza. Mindez feltár-
ta az ott élők életmódját, társadalmi szerkezetét és 
a társadalom belső rendjét. A város térbeli elosztá-
sa meghatározott kulturális modellt tükröz, és biz-
tosítja annak továbbélését. A város tehát „könyv” 
azoknak is, akik az írást nem ismerik. Szerkezete 
tükrözi lakóinak a világképét. A várost az ott la-
kók sokáig a világ közepének tekintették, ahogyan 
„a világ teremtése is a világ közepén kezdődött 
meg”. Ily módon a város építésével az emberek 
„reprodukálták a teremtést”. Így lett ez a hely 
„kultúrával áthatott tér”, ami szemben állt a rajta 
kívül eső rendezetlenséggel. Ezért kellett a várost 
védelemként fallal körülvenni.

Összefoglalásként megfogalmazható, e tanul-
mány szerint a kultúra különböző jelrendszerek 
funkcionális együttese és a társadalmi élet irányí-
tásának rendszere. Átörökíti az emberiség által 
felhalmozott tapasztalatokat, biztosítja az élettevé-
kenységet befolyásoló példák újratermelését, rög-
zíti a társadalmi viszonyok szerkezetét, megőrzi 
a társadalmi szervezet teljességét. A kultúra tehát 
„azoknak a módszereknek az összessége, amelyek 
az emberi közösség élettevékenységének önszabá-
lyozóiként funkcionálnak”.20 Fejlődésében az irá-
nyítás differenciálódása és a szervezettség szintjé-
nek emelkedése a jellemző, miközben a program 
külön válik a tevékenységtől, és ráépül a gyakor-
latra. E változással együtt a közösségben terjedő 
információk is elvontabbá, szimbolikussá válnak, 
a szóbeliség mellett kialakul a képi ábrázolás, az 
épületekkel és a táj alakításával rögzített közlési 
mód. „S minél bonyolultabb egy társadalom élet-
tevékenysége, annál tágasabbaknak kell lenniük a 
társadalmi információ külső tárolóinak is.”

Általános igény-e a magasabb szintű gondolkodás?
Mielőtt erre felelnénk, kétféle gondolkodást kell 
megkülönböztetnünk: a zárt és a nyílt gondolko-

19 Ugyanott 18. o.
20 Ugyanott 8. o.
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dást.21 A zártra jellemző a tapasztalatokon túl levő 
valóság iránti bizalmatlanság, olykor félelem is, az 
attól való elzárkózás, ennek következtében az ösz-
szefüggések iránti érzéketlenség, a változásokkal 
szemben mutatott rugalmatlanság. Ez utóbbi abban 
nyilvánul meg, hogy az ilyen ember hajlamos kevés 
tény alapján, felületes tájékozottsággal dönteni, és 
ragaszkodni az első elképzelésből adódó elhatáro-
záshoz, még akkor is, ha a körülmények ellentmon-
danak ennek. Ehhez hasonló az is, hogy kritikátla-
nul azonosulnak a hatalmon lévők álláspontjával, 
mert feltételezik, hogy azoknak „mindenben iga-
zuk van”, ők tévedhetetlenek. Ebből adódik gon-
dolkodásuk szabadságának a feladása, és ellen-
szenv érzése azok iránt, akik megalapozottan, 
önállóan tudnak véleményt formálni. Szerintük ez 
az önállóság az általánosan érvényes rend megbon-
tása. A zárt gondolkodás szívesen alkalmaz gon-
dolati sémákat, sablonokat, előítéleteket, ezekkel 
látszólag könnyen tud képet alkotni még a tágabb 
társadalmi környezetről is. Az ellentmondásokat 
azonban leegyszerűsíti, az ellentétek megítélésében 
csak jót és rosszat lát, élesen elkülönítve e kettőt. 
(Azaz nem képes árnyaltan, átmeneti állapotokat 
érzékelni. Egy példával élve: csak világosságot és 
sötétséget lát, nem érzékeli a pirkadatot és a szür-
kületet.) Leegyszerűsítő felfogásából következik az 
egyöntetűség igénye, az az óhaj, hogy a környeze-
tében egyetlen vélemény érvényesüljön, attól senki 
se térhessen el. Ez összefügg a valóság sematikus 
megítélésével, a szabványos gondolkodás igényé-
vel, az egyértelmű fogalmak használatával, a válto-
zások elutasításával, a képzelet szegényességével.

A nyílt gondolkodás ennek az ellenkezője. 
Vagyis megvan benne az érdeklődés a tágabb va-
lóság iránt, a bizalom az ismeretlen dolgok megis-
merhetősége iránt, az összefüggések messzemenő 
fi gyelembe vétele, az álláspontok rugalmas kezelé-
se, az elhamarkodott vélemények és az előítéletek 
kritikus felülvizsgálata, mások nézeteinek aszerint 
történő megítélése, hogy azok mennyire megalapo-
zottak, saját álláspontjánál a többoldalú megköze-
lítés, a megfontoltság, beleértve azt, hogy hajlandó 
olykor a saját állásfoglalását is helyesbíteni. Mivel 
igyekszik fi gyelembe venni mások véleményét is, 
azok összevetéséből és összekötéséből alkotja meg 

21 E kétféle gondolkodásról magyar nyelven 
olvasható M. Rokeach és F. Restle tanulmánya 
„A nyílt és a zárt gondolkodási rendszerek közötti 
alapvető különbségtevés” címmel az „Előítéletek és 
csoportközi viszonyok c. kötetben. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1980. valamint A. W. Kruglanski „A zárt 
gondolkodás pszichológiája”. Osiris Kiadó, 2005.

a véleményét. Ezért alakíthat ki hitelesebb állás-
pontot. Ennek eredményeként lesz autonóm szemé-
lyiség, aki önmagáról sem feltételezi, hogy tökéle-
tes. Ebből következik, hogy a saját álláspontját is 
folyamatosan igyekszik javítani.

Mindebből mégsem vonható le az a következte-
tés, hogy kétféle ember van: zárt és nyílt gondolko-
dású. Noha e kétféle gondolkodás élesen szemben 
áll egymással, valószínű, hogy mindenkiben van 
erre is, arra is hajlandóság, csak az arányok meg-
oszlása eltérő. Arról, hogy kinél melyik van túl-
súlyban, az árulkodik, hogy képes-e valaki a konk-
rét jelenségekből vezetni le az általánosat, vagy 
megreked a jelenségek szintjén, és az általánosat 
ezektől függetlenül veszi tudomásul. Bár valószí-
nű, hogy a zárt gondolkodású emberek nagyon 
sokan vannak, talán többen is, mint a nyílt felfo-
gásúak, azt mégis el kell ismerni, hogy a nyitottság 
igénye minden emberben ott van, legalábbis rejtet-
ten, kihasználatlanul. Bizonyság erre a vallásos hit 
elterjedtsége. Egyetlen nép sem élt és él a Földön, 
amelynek ne lett volna vallásos elképzelése a túlvi-
lágról, és annak a földi létre kisugárzó hatalmáról. 
Ezt még az istenhittel nem azonosulók is elismerik. 
Elgondolkodtató, hogy mivel magyarázható az em-
beri életnek e megkettőzése? Miért alakult ki a lát-
ható és a láthatatlan, a véges és a végtelen, a föld és 
az ég ellentét-párja? Ha fi gyelembe vesszük, hogy 
ezek a polaritások nem önmagukban állnak, ha-
nem az emberi gondolkodás sajátosságaihoz sorol-
hatók, akkor már nem is annyira értelmezhetetlen 
az előbb felsorolt létkapcsolat. Ahogy Lao-Ce fogal-
mazta meg ezt már az időszámítás előtti VI. szá-
zadban: „Mikor a szépet megismerik, felbukkan a 
rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is. 
Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyű meg-
alkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, 
magas és mély kulcsolja egymást. Sok hang össze-
olvasztja egymást, korábbi s későbbi követi egy-
mást”.22 Magától értetődően beszélünk ma is térbe-
li ellentét-párokról (fent és lent, elől és hátul, jobb 
és bal), időbeliekről (előbb-utóbb, múlt-jelen), em-
beri különbségekről (férfi -nő, öreg-fi atal), jelensé-
gek értékkülönbségéről (jó-rossz, kedvező-kedve-
zőtlen, igaz-hamis, szép-csúnya). Mintha az egész 
élet számunkra e választási lehetőségek keresz-
teződésében zajlana le. Nem meglepő, hogy meg 
kellett jelennie ebben a gondolkodásban az emberi 
élet fölött álló irányító hatalom képzetének is. (El-
gondolkodtató paradoxon, hogy a túlvilágra és az 

22 Lao-Ce verse Weöres Sándor fordításában 
megtalálható „A lélek idézése” c. kötetben, Európa 
Könyvkiadó, 1958.
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isteni hatalomra irányuló vallásos hit mégis talaja 
lehet a zárt gondolkodásnak. Talán azért, mert eb-
ben az esetben a tudat homogén egységnek fogja 
fel e kétféle világot, a bennük található ellentéteket 
leegyszerűsíti a jó-rossz polaritásra, az isten és az 
ördög, az erkölcsös ember és a bűnös kettősségére. 
Emellett alighanem hat az is, hogy mindazt, ami 
meghaladja az emberek személyes tapasztalatát, 
csak misztifi kálva képes valaki elgondolni, titok-
zatos erők világaként. És hathat az is, hogy ebben a 
hitben hagyományos és közösségi meggyőződések 
sűrűsödnek össze.)

Mircea Eliade írja, „a hagyományos társadalmak 
embere csak olyan térben volt képes élni… amely-
ben szimbólumok biztosították a síkok áttörését, 
s ezáltal lehetséges volt az érintkezés a másik, 
a földöntúli világgal”.23 Régi korokban a magasabb 
rendű szellemi erőkben való hit a természetet kettőz-
te meg. Volt istene a hatalmas hegynek, a végtelen 
tengernek, majd szellemi erőt tulajdonítottak bizo-
nyos állatoknak. Amikor a vallásos képzetekben az 
istenek az emberekhez hasonlóvá váltak, akkor is 
a természeti erők fölötti hatalmat személyesítették 
meg. Ekkor már történetek beszélték el az életüket, 
tetteiket, ezek érzékeltették az emberi képzelet ere-
jét. Ezeket a történeteket a tudomány mítoszoknak 
nevezte el. A legtöbb mítosz a világ teremtéséről 
szól, amit istenek, héroszok valósítanak meg, e tör-
ténetek mindig a régmúltat idézik fel, mintha az 
emberek ezekben keresnék és találnák meg ere-
detük bizonyosságát. Ám e távoli idők elmesélése 
tele van bizonytalanságokkal. Lévi-Strauss szerint 
„egy mítoszban minden megeshet, úgy tűnik, az 
események egymásutánja nincs alávetve semmifé-
le logikai vagy folytonossági szabálynak”.24 A mí-
toszt Kerényi Károly a költészet fajtájának mondja, 
amely egyszerre kozmogónia (világkép, világné-
zet) és mese.25 E világkép alkotó eleme a káosz és a 
kozmosz ellentéte, s kap döntő szerepet benne a te-
remtés mítosza, amely az ősi felfogásban különböző 
isteneknek tulajdonítható. Róluk szólnak a mitikus 
elbeszélések, az ő tiszteletükre jönnek létre a kul-
tikus szertartások. Mivel magyarázható ez a kü-
lönleges megbecsülés? Talán nemcsak azzal, hogy 
a mítoszok valaminek a létre hozását csodálták, 
hanem azzal is, hogy az új megjelenése egyúttal 
rendet hozott a rendezetlen valóságba. Boglár La-

23 M. Eliade: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, 
1987. 38. o.
24 C. Lévi-Strauss: Strukturális antropológia. Osiris 
Kiadó, 2001. I. k. 165. o.
25 Kerényi K.: Mi a mitológia? Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1988. 17. o.

jos írta erről: „A teremtési mítoszok tulajdonképp a 
’rendteremtésről’ szólnak. A mitikus múltban sem-
mi sincs a helyén, de megteremtődnek a hegyek, 
a völgyek, a folyók, az emberek stb. S eközben – 
nem véletlenül – gyakran esik szó a dolgok átalakí-
tásáról, és nemcsak mentális síkon, hanem fi zikai-
lag is. Gondoljunk csak a táplálkozási folyamatra: 
a naturából a kultúrába való átmenet operációira. 
(Az állat elejtésétől a nyersanyag főzéssel-sütéssel 
történő átalakításán át az ehetővé tételig.)”26

Felismerhetjük tehát a mitikus vallási keretek 
között a kultúra alapjait, sőt az irodalom és a mű-
vészet korai megjelenését is, hiszen a mitikus törté-
neteket nemcsak elbeszélték, de a kultikus szertar-
tásokban zenével, tánccal és vizuális eszközökkel 
megjelenítették, le is játszották. Mondhatnánk, 
a szellemi kultúra születésének vagyunk itt tanúi, 
de az ókori görög társadalomban ez már mégsem 
volt a mai értelemben vett szellemi szféra teljessé-
ge. Már Platón is elkülönítette egymástól a mítoszt 
és a logoszt, s az utóbbit a tudomány és a fi lozó-
fi a területeként jelölte meg. (Akkor ez a kettő még 
nem vált el egymástól.) Eszerint a vallás, a költé-
szet és a művészet a képzelet terméke, a tudomány 
és a fi lozófi a az értelem működésének eredménye.

Jól érzékelteti e különbséget Friedrich Nietzsche a 
görög színjátszás korai szakaszáról szóló írásában,27 
ahol kimutatja, hogy a színjátszás ekkor Dionyzosz 
isten kultuszával fonódott össze. Benne az ösztönös 
érzés volt a meghatározó, az Apolló istent követő 
későbbi művészetben viszont a tudatos gondolko-
dás. A dionyzoszi kultuszra épülő színjátszásban 
az ember még a természet részének érezte magát, 
az apollóiban már az erkölcs formájában szemben 
állt vele. Nietzsche tagadja, hogy ez fejlődés lenne, 
mert az ember elszakad az őt éltető természettől, az 
életét átfogó közösségtől, amit e drámákban a sza-
tír Kar képvisel. Nietzsche mégis a dionyzoszi ha-
gyományban fedezi fel a függetlenség lehetőségét, 
mert arra a következtetésre jut, hogy az autonómia 
csak az ösztönös érzésekkel lehetséges. Ezek teszik 
lehetővé az élet átélését, az értelmi gondolkodás az 
erkölcsi normák alapján már kívülről mond ítéletet 
róla. Elismeri azonban, hogy az önfeledtség tragi-
kus, mert a természetben való feloldódás magával 
hozza az elmúlás érzetét is. Az optimista apollói 
művészet ezt nem akarja tudomásul venni, „elho-
mályosítja a fájdalmat”, és csak „a szépség látsza-
tát” adja. A benne ható kritikus gondolkodás az 

26 Boglár L.: A kultúra arcai. Napvilág Kiadó, 2001. 
57. o.
27 F. Nietzsche: A tragédia születése, avagy görögség és 
pesszimizmus. Európa Könyvkiadó, 1986.
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eszméket állítja szembe az élettel, ezért életellenes. 
Ugyanez jelenik meg Nietzsche szerint később a ke-
reszténységben, amelyben a szenvedést már bünte-
tésként fogják fel. Ezzel szemben az élet igenlése a 
fájdalom elfogadása, az élet tragikumának átérzése, 
ami egyúttal az ösztönös alkotóerő felszabadítása. 
Ez csak a művészetben lehetséges, ott az akarat sza-
badon teremt új értékeket.

A természettel való szakítás tragikumát Nietzs-
che az Oidipusz-mítosszal érzékelteti. E monda sze-
rint Oidipusz azzal nyeri el egy város királyságát, 
hogy megszabadítja lakóit az őket sanyargató 
szörnytől, a Szfi nxtől. Egy találós kérdést kell meg-
fejtenie, amit sikerrel old meg, s ennek hatására a 
szörny elpusztul. Csakhogy ezzel beteljesedik Oi-
dipusz végzete, amit már születése után megjó-
soltak a szüleinek. Nietzsche szavaival: „aki a ter-
mészet talányát megfejti, annak apja gyilkosaként 
és anyja férjeként szét kell rombolnia a természet 
szent rendjét”.28 A bölcsesség tehát „vétség a ter-
mészet ellen”, a mítosz azt akarja sugallni, hogy 
a bölcsesség „természetellenes irtózat”. A diony-
zoszi kultuszhoz való visszatéréssel Nietzsche a 
természettel való egységet eszményíti. Az élmény 
elvarázsoltságában a természet teremtő ereje nyil-
vánul meg, s a művész „teljesen eggyé válik az ős 
eggyel… ami joggal nevezhető a világ újra ismét-
lésének és másolatának”. Az apollói művészet ez-
zel szemben csak hasonlatot teremt a valóságról. 
Az „elragadtatottság állapotában” viszont a léte-
zés valamennyi korlátja leomlik, s minden elme-
rül, amit az ember a múltban átélt. Megszűnik az 
időbeliség, a változás és a változatlanság egymást 
váltja, ismétlődésük az „örök visszatérést” jelképe-
zi. Jól érzékelteti ezt Dionyzosz megjelenítése, aki 
a róla szóló mitikus történetben hol gyermek, hol 
felnőtt, tragikus széttépettségéből pedig képes ál-
landóan új életre kelni.

Az időszintek egybeolvadása még a későbbi ko-
rok népballadáiban is felfedezhető. Mircea Eliade 
ír Marko Kraljevicsről, aki a törökellenes délszláv 
harcok hőse volt a 14. században. A róla szóló nép-
balladák e hős életét a mesék világába emelik át. 
Felesége tündérlány, Marko hősiességének bizony-
sága, hogy levágja egy sárkány fejét. Noha 1394-
ben halt meg, a ballada szerint „hol barátja, hol 
ellenfele Hunyadi Jánosnak, aki az 1450-es évek-
ben szerzett hírnevet törökellenes harcaival”.29 Ez 
az anakronizmus Eliade szerint megfelel a modern 
időket megelőző korok felfogásának, akkor az idő 

28 Ugyanott 80. o.
29 M. Eliade: Az örök visszatérés mítosza. Európa 
Könyvkiadó, 1993. 68. o.

alakulásában csak a nappal és az éjszaka változásá-
nak és az évszakok körforgásának, ismétlődésének 
volt jelentősége. A történelem lineáris megújulása 
még ismeretlen volt az emberi gondolkodásban.

Ahogy az idő különböző szakaszai sem váltak el 
egymástól, úgy keveredett egymással a valóság ér-
zékelése és az elképzelt állapot, közöttük nem volt 
észlelhető határvonal. Ám ha ebben a kezdetleges 
szemléletben keveredik is az, ami van és az, ami-
nek lennie kell, és összefolyik a jelennel a múlt és az 
elképzelt jövő, az még nem jelenti, hogy az embe-
ri gondolkodásban ne lenne meg régóta a valóság 
meghosszabbításának az igénye. Ez nemcsak idő-
beli, hanem térbeli is, a korai világképekben mindig 
megjelent a föld és az ég kapcsolata, ami azután a 
vallásos tudat kapcsolatrendszerét is meghatároz-
ta. Arnold Gehlen szerint az ember képes az „itt és 
most” határainak áttörésére, ezért léte – a termé-
szeti környezet tudatos alakítása miatt – világra nyi-
tott.30 Az állatok be vannak zárva e határok közé, 
az ember cselekvésre van beállítva, „a dolgoknak 
eszközök alkalmazásával kapcsolatos, előrelátó 
átalakítására”. Az „előre látást” Gehlen annyira lé-
nyeges sajátosságnak tekinti, hogy felidézi az ógö-
rög mítoszból Prométheusz alakját, aki az emberek 
számára lelopta a tüzet az égből, s ezért bűnhődnie 
kellett. (Zeusz a Kaukázus szikláihoz láncoltatta, 
ahol egy keselyű tépte a máját.) Prométheusz jel-
képes alakja nemcsak a technika megalapozójaként 
lett híres, hanem a neve miatt is: az „előre látót” je-
lent, vagyis a távlati gondolkodás képességét fejezi 
ki. (Testvére Epimétheusz viszont csak utólag volt 
képes felfogni a dolgok jelentőségét.)

Gehlen szerint ezért jogos a kultúrát is a tenni 
akarással hozni kapcsolatba, hiszen az ember állan-
dóan keresi, hogyan is tehetné jobbá, szebbé azt a 
valóságot, amelyben él, s amely nem mindig látja 
el azzal, amit szükségesnek tart. Állandó tenni aka-
rása persze nem mindig sikeres, mert sokszor nem 
képes fi gyelembe venni, és jól értelmezni, értékel-
ni a céljainak eléréséhez szükséges feltételeket és 
eszközöket. Egyesek belenyugszanak ebbe, mások 
nem adják fel az elképzeléseik megvalósításának 
reményét, és arra törekszenek, hogy kijavítsák ko-
rábbi tévedéseiket. Az egész életet átfogó küzde-
lem mindig összefügg azzal, hogy képes-e valaki 
túllátni a jelenben adott állapotokon, és képes-e 
reálisan megítélni azt, ami megvalósítható. Gehlen 
fogalmazásában: „Az embernek meg kell ismernie a 
világot, hogy tevékeny lehessen, és tevékenynek 
kell lennie, hogy holnap életben lehessen”. „A túl-
30 A. Gehlen: Az ember. Természete és helye a világban. 
Gondolat Kiadó, 1976. 40-41. o.



20

áradó ingerek káoszában először semmit sem le-
het megismerni, és ahogy a manipulációs tapasz-
talatgyűjtő mozgások apránként megbirkóznak 
ezzel a káosszal, csak úgy válik lehetségessé átfogó 
szimbólumok keletkezése, és csak ezekkel a szimbó-
lumokkal indulhat meg az, amit megismerésnek ne-
vezünk”.31 A tevékeny élethez szükséges valóság-
ismeret tehát több mint a jelenségek tudatosulása. 
A konkrét dolgok általánosítása és jelentésük meg-
nevezése jelzi az emberi tudatosulás fokozatait, 
amely végső soron az ember önérzékelését, önma-
gára irányuló reagálását is képes kiváltani.

Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni Merlin 
Donald megállapításait az emberi tudat fejlődésé-
ről.32 A természeti létben élő előembert szerinte az 
epizodikus tudat jellemezte. (Vagyis az, hogy csak 
az érzékelt helyzetre volt képes refl ektálni.) Ezt kö-
vette később a mimikus tudat, ami a gyakorlatban 
a gesztusokkal és arckifejezésekkel végzett kom-
munikációt jelentette. A Homo Sapiens már tudott 
beszélni, eseményeket elmondani, ez volt tehát a 
mitikus tudat foka. A modern társadalmak életében 
jelent meg a teoretikus tudat, ami elvonatkoztatá-
sokkal él, tehát átlépi a konkrétságot, és elvontan 
is tud gondolkodni. Bár ez a fejlettségi fok több 
évezred óta létezik, még ma sem jellemző minden 
emberre, annak ellenére, hogy ennek a gondolko-
dásnak az alapelemeit a kötelező iskolai oktatás is 
tanítja. Ez az elmaradottság teszi érthetővé, hogy 
miért idegen még sok ember számára az a kultúra, 
amely absztrahál a művészet, a tudomány és külö-
nösen a fi lozófi a keretei között.

A „szellemi” az alkotás folyamatában
Aligha van más fogalom a kultúrával összefüg-
gésben, amit oly gyakran említenek, mint a „szel-
lemi”, és amit rendszerint úgy használnak, hogy 
nem mondják meg, mit értenek rajta. Mintha az 
magától értetődő lenne. Persze van a szellemnek 
köznapi jelentése, amit mindenki ismer, de ezt ne-
hezen lehet a kultúrához kapcsolni. Ebben a vonat-
kozásban a szellem testetlen kísértet, aki éjszaka 
ijeszti meg a hiszékeny embereket. A kultúrával 
összefüggő szellem fogalma egészen mást jelent: 
alkotó erőt, ami legmagasabb szinten a világot te-
remtő Isten kiváltsága, alacsonyabb szinten pedig 
olyan zseniális tehetségeké, akik sokáig fennma-
radó alkotásokat tudnak létrehozni. Ezeket „örök 
értékeknek” szokták nevezni, annak ellenére, hogy 
a többségük fénye idővel elhalványul (azaz kiesik 

31 Ugyanott 69. o.
32 M. Donald: Az emberi gondolkodás eredete. Osiris 
Kiadó, 2001.

az emberek emlékezetéből), másrészt az értékük 
elismerése nem terjed ki az emberiség egészére, 
minden kultúrájára. A kultúra sajátossága ugyan-
is, hogy földrajzilag meghatározott körben él, a vi-
lág más részein nem is jut az emberek tudomására. 
E korlátozottságot nagyon kevés teljesítmény töri 
át, még ha mindenütt csak a magasabb képzettsé-
gűek tájékozottságát vesszük is fi gyelembe. Persze 
a szellem-fogalom jelentésének megértéséhez nem 
is kell arra magyarázatot keresni, hogy miért lesz 
egy teljesítmény világhírű, és más miért nem, noha 
ennek a kifejező ereje, eredetisége talán ugyan-
olyan jó, vagy még jobb is. A „szellem” ebben a vi-
szonylatban az anyagi valóság ellentéteként fejezi 
ki az emberi tudat aktivitását akkor, ha az nemcsak 
tudomásul veszi és értelmezi a valóság jelenségeit, 
hanem hozzá is tesz ahhoz valami lényegesen újat. 
Magától értetődik, hogy nem elég elgondolni va-
lamit, azt ki is kell fejezni, meg kell formálni, szer-
kezetileg elrendezni, és egészében tárgyivá tenni, 
mert csak így kaphat nyilvánosságot, így lesz hoz-
záférhető mások számára. Az átalakulás ezért a mű 
társadalmivá válását is jelenti. Persze csak a lehetősé-
gében, mert ehhez az is kell, hogy az elkészült mű-
vet mások is megértsék és értékeljék. Ez nyilván-
valóan csak úgy lehetséges, ha az objektívvá vált 
eredmény ismét szubjektiválódik, azaz a művel 
ismerkedők tudatában új életre kel. E fi lozofi kus 
fogalmazást érthetőbbé teszi, ha idézzük Benedek 
Marcell megállapítását: „Az író műve még nem 
készült el azzal, hogy megírták és kinyomtatták… 
Az irodalmi műbe is csak akkor költözik élet, ha 
van, aki el tudja olvasni… Az olvasás művészet, de 
éppoly kevéssé művész mindenki, aki olvas, mint 
ahogy a tintafogyasztók sem mind íróművészek. 
Az olvasás művésze az, akiben a megformálás ado-
mányán kívül minden megvan, ami az írót íróvá 
teszi.” Ez az adomány „tanulással, elmélyedéssel, 
tudatosítással fejleszthető”.33 Benedek érvelése 
meggyőző, a közvélemény mégsem veszi tudo-
másul, mert a többség az olvasástól nem vár mást, 
csak a leírtak egyszerű tudomásul vételét. Pedig az 
értelmes olvasásban – egy szépirodalmi mű eseté-
ben – megelevenedik a történet, az olvasó azono-
sul annak valamelyik alakjával, és a képzeletében 
lejátszódik az, amit az alkotó megformált. Ha út-
leírásról van szó, az olvasó azt is csak úgy tudja él-
vezni, ha maga is utazik, elképzelve a helyet és az 
eseményeket. Mi a helyzet egy szakkönyvnél? Igaz, 
itt nem átélés kell, hanem a szöveg megértése. Ám 
ez sem működik, ha az olvasó nem tudja felfogni 
33 Benedek M.: Az olvasás művészete. Gondolat Kiadó, 
1970. 9. o.
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a szakszavak és kifejezések jelentését, nem tudja 
követni a gondolatmenetet és annak az értelmét. 
És ezért ez is bizonyos értelemben alkotó aktivitás.

Ha más összefüggésben próbáljuk értelmezni a 
szellem szó jelentését, vegyük példának a „szelle-
mes vicc” kifejezést. Talán furcsán hat, hogy egy 
olyan komoly tárgynál, mint a „szellemi kultúra”, 
a jelentés magyarázatát a viccben keressük. Ha 
azonban fi gyelembe vesszük, a vicc arra való, hogy 
hallgatóiban nevetést váltson ki, és a nevetést álta-
lánosan jellemző emberi igénynek tekintjük, akkor 
már nem lesz annyira erőltetett ez az összefüggés. 
Ám ha arra gondolunk, hogy sok ember számára 
egy vicc akkor jó, ha az elbeszélő váratlanul egy 
trágár szót mond ki, akkor semmiféle összefüggést 
sem találhatunk a „szellemes” és a hallott szöveg 
között. A jó vicc nem így él a váratlan hatás eszkö-
zével, hanem úgy, hogy a vicc csattanóját (poén-
jét) nem mondja ki, csak utal rá, és az a hallgatóság 
képzeletében jelenik meg, amikor a képzet- vagy 
gondolattársítás során felismeri az összefüggést. 
A szellemes vicc tehát gondolkodtatja a hallgatóit. 
Mégpedig a rejtett összefüggés felfedezésével. Pél-
dával illusztrálva ezt, felidézhetünk egy régi vic-
cet: Arisztid megdöbbenve látja, hogy barátja, Ta-
sziló zuhogó esőben látogatja meg őt. – Meg vagy 
őrülve? – kérdezi. Ilyenkor jössz hozzám? – Mire 
Tasziló így felel: – Hiszen azt mondtad, akkor jöj-
jek, amikor jól esik. Ezt a viccet egy kifejezés két-
értelműsége teszi szellemessé, ami egyrészt illik az 
adott helyzethez, másrészt pedig megadja a lehető-
séget egy másféle értelmezésre is. Az utóbbi hasz-
nálata azonban egyúttal a válaszoló személy osto-
baságáról is tanúskodik. És ezen jót nevethetünk.

A szellemes vicc a fonákját mutatja meg vala-
minek, amikor egy szókapcsolat elsődleges és 
rejtetten másodlagos értelmezését állítja szembe 
egymással. Az ellentét felfed egy olyan jelentést, 
aminek közvetlenül nincs ugyan összefüggése az 
adott helyzettel, ámde mégis aktualizálható. Men-
nél eredetibb, váratlanabb ez a kapcsolat, annál 
elementárisabb a hallgatók felszabadultsága. Erről 
a folyamatról írta Sigmund Freud: „a nevetés ak-
kor következik be, ha olyan pszichikus energia sza-
badul fel, amely korábban le volt kötve, bizonyos 
pszichikus pályák megszállására, de fölöslegessé 
válva immár szabadon kisülhet”.34 Egy hosszabb 
történet elbeszélésekor a hallgatók tudják, hogy 
valami tréfásat fognak hallani, de a hozzá vezető 
szöveg még nem vicces. Feszülten fi gyelniük kell 
tehát, hogy felfedezzék, hol bukkan elő az, amin 

34 S. Freud: Esszék. Gondolat Kiadó, 1982. 162. o.

nevethetnek. Ha „szájba rágó”módon kapják meg, 
akkor az nem igényli a felfedező képességüket, te-
hát nem is kell váltaniuk a komoly fi gyelemből a 
felszabadult nevetésbe. A nevetés kényszeredett 
lesz, vagy el is marad, a viccnek nem lesz erős 
hatása. Persze tény, hogy a szellemes utalásokra 
csak azok fogékonyak, akik képesek felismerni a 
rejtettebb összefüggéseket, és élvezik is azok meg-
találását. Ebben felismerhető a szellemes vicc és a 
rejtvény kapcsolata. A rejtvény is csak akkor okoz 
örömöt a vele foglalkozónak, ha azt „meg kell fejte-
ni”, tehát elmélyültebb gondolkodást kíván.

Egyébként még valamit érdemes megemlíteni a 
rejtett összefüggések felismeréséről és annak ked-
veltségéről. Ide sorolhatók a paródiák is, amikor 
egy előadó valakit élethűen utánoz a viselkedésé-
ben, szóhasználatában. Ez is csak akkor sikeres, ha 
egyrészt lényeges mozzanatokra utal, másrészt e 
kapcsolat felidézése nem elkoptatott, hanem újsze-
rű. Kell hozzá ugyan a parodizált személy ismert-
sége, de a rá történő utalás csak akkor nevettet, ha 
bizonyos fokig közvetett, tehát gondolati aktivitás 
kell a felismeréséhez. Mindezeket végiggondolva 
jutunk el oda, hogy kimondjuk, csak az tudja iga-
zán élvezni a szellemes viccet és a paródiát, akinek 
valamennyire fejlett a képzet- és gondolattársító 
képessége. (Azaz bátran mozog az asszociációk vi-
lágában.) Ez a képesség gyakorlással fejleszthető, 
a különös benne az, hogy főként erre irányuló játé-
kokkal. Eredményessége azon mérhető, hogy men-
nél kevésbé szokványos két vagy több fogalom 
összefüggése, tehát mennél eredetibbnek látjuk 
összekapcsolásukat a hasonlóság vagy a gyakorla-
ti életben történő előfordulásuk alapján, annál fej-
lettebben működik ez a képesség. Valójában ez a 
színvonal az egyén produktivitásának jele. Ez pedig 
azt jelenti, hogy az asszociáció a kreativitás előfel-
tétele. A kreativitás napjainkban gyakran említett 
divatos fogalom. Sokszor úgy említik, hogy valami 
új dolog létrehozásával azonosítják. Arról azon-
ban nem szólnak, hogy ez az új miből és hogyan 
születhet meg. Pedig a pszichológia határozottan 
fogalmaz erről: az alkotás már ismert dolgoknak vagy 
ismereteknek újszerű összekapcsolásából jön létre. Nem 
a semmiből születik tehát, nem is egyszerűen vala-
milyen változtatás eredménye, hanem a kapcsolási 
lehetőségek megvalósítása ott, ahol ez a kapcsoló-
dás még nem történt meg. Magától értetődő, hogy 
ötletesség és lényeglátás kell hozzá, eltérés a sab-
lonos, önállótlan gondolkodástól. Talán ezért válik 
nehezen általános emberi tulajdonsággá, annak el-
lenére, hogy ezt a képességet minden szellemileg 
egészséges ember el tudná sajátítani.
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Mi akadályozza ezt? Ha elfogadjuk, hogy a 
kreatív gondolkodás előzménye az asszociáci-
ós készség fejlettsége, akkor az is érthetővé vá-
lik, hogy erre csak az képes, aki tud a rész-egész 
viszonylatban gondolkodni. Sok ember azonban 
a részjelenségeket mindig csak önmagukban nézi, 
a kölcsönhatásukról nem vesz tudomást, az átfogó 
egészről pedig úgy gondolkodik, hogy nincs tekin-
tettel annak szerkezeti felépítésére, azaz nem veszi 
fi gyelembe, hogy ez az egység hogyan épül fel a 
részeiből. Ugyanez jellemző a társadalomszemlé-
letükre is. Az egyes emberek életét legfeljebb egy 
kisebb közösség (család, lakóhely) részeként fogják 
fel, s nem az adott társadalom egységeként. Ezt a 
társadalmat viszont csak egységnek látják, anélkül, 
hogy azon belül megértenék a tagozódását. Ebből 
következik, hogy valamely egységen belül a részek 
kapcsolatát is fi gyelmen kívül hagyják, a részeket 
elszigeteltségükben fogják fel.

A kreatív gondolkodás akadályát abban is 
megjelölhetjük, hogy az nemcsak egyszerűen újat 
teremt, hanem valami meglevőt fel is számol. 
Sokszor azokat az evidenciákat támadja meg, ame-
lyeket a legtöbb ember „magától értetődőnek” tart, 
és fogad el, s ha valaki mégis kétségbe vonja ezek 
igazságát, akkor az illetőt fölöslegesen akadékos-
kodónak, esetleg bolondnak mondják. A kritikus 
kezdeményezést elutasítók nem tudják megérteni, 
hogy a változtatást javaslók az életben oly gyakori 
ellentmondásokat akarják megoldani, és nem fel-
tűnési vágyból vagy örökös elégedetlenségből fa-
kad az újító szándékuk. Akik azt szeretnék, hogy 
az életben semmi se változzék (anyagi helyzetük 
javulását kivéve), azok elleneznek mindenféle tár-
sadalmi reformot, és ellenszenvvel fogadják azokat 
az új eredményeket, amelyeket nem tudnak meg-
érteni és alkalmazni az életükben.

Két példával jól illusztrálható ez a magatartás. 
Gabriel I. G. Okara nigériai író „A hang” c. regénye 
egy fi atalemberről szól, aki azzal válik különc-
cé másokhoz képest, hogy sokat olvas, és keresi 
a dolgok mélyét, az élet értelmét. Ezzel váltja ki 
a törzs vezetőjének ellenszenvét, és azt a gyanút, 
hogy a helyére tör. Elterjeszti tehát, hogy ennek 
az embernek „baj van a fejében”, meg akarja vál-
toztatni a régi szokásokat, azt akarja, hogy min-
denki önállóan gondolkodjék, mit sem törődve a 
régi hagyományokkal. Itt azonban a törzs egysége 
érdekében mindenkinek egyformán kell gondol-
kodnia, úgy ahogy „a nép tiszteletre méltó vezé-
re” meghatározza. Aki ezt nem fogadja el, azt ki 
kell zárni a közösségből. A nép valóban azt vallja: 
nem akarunk tudni a dolgok mélyéről, olyanok 

akarunk maradni, amilyenek eddig is voltunk, 
nem akarjuk, hogy „felkavarják a levesünket, 
ahogy azt a fazékban teszik”. A törzs vezetőjének 
biztatására el is zavarják a lázítót, s amikor ő még-
is visszatér közéjük, megölik. A tragikus történet 
zárása mégis reményt keltő: egy nyomorék öreg 
fogalmazza meg, „kimondott szavaid nem halnak 
meg”. És elindul, hogy terjessze a nép között az 
igazságot.35

A másik történet egy csoportdinamikai tanul-
mány része. Dorwin Cartwright amerikai pszicho-
lógus írja a dolgozó felnőttek továbbképzéséről: 
„Egy tanfolyam gyakran élénk érdeklődést ébreszt 
a résztvevőkben, fejlett közösségi szellemet, lel-
kesedést vált ki belőlük, és sokakban megerősíti 
azt az elhatározást: amint visszatérnek munkahe-
lyükre, mindazt a csodálatos elgondolást, amelyet 
meghallgattak, feltétlenül megvalósítják. De mi 
történik a visszatérés után? A tanfolyam résztve-
vője rájön, hogy a munkatársai nem osztják a lel-
kesedését. Megérti, hogy elbátortalanítóan nehéz 
feladat mások reményeit és cselekvési módját meg-
változtatni. Ha nem is tudja világosan, de talán sej-
ti, hogy egészen más lenne a világ, ha csak néhány 
olyan ember lenne körülötte, akikre átragadhatna 
az ő lelkesedése, akik hasonlóan gondolkodnának, 
mint ő, akikkel együtt tervezhetné meg a dolgokat, 
együtt értékelhetné erőfeszítése következményeit, 
és akiktől érzelmi és motivációs támogatást kap-
hatna. Az a megközelítés tehát, amely a képzés fel-
adatát pusztán az egyén megváltoztatásában látja, 
a hallgatót – bizonyos pozitív eredmények ellenére 
– feltehetően nagymértékben demoralizálja, kiáb-
rándítja, és inkább kudarcélményt vált ki benne”.36 
A kudarc nyilvánvalóan annak a következménye, 
hogy a kiképzett egyén képtelen a társait rávenni 
a változtatásra. Ehhez az kellene, hogy elfogadják 
a dolgok „másképp látását”, szakítást azzal a be-
idegzettséggel, hogy valami – a megszokottsága 
miatt – szükségszerűen létező. Ezért sokan nem 
is hisznek a változtatás indokoltságában, mind-
addig, amíg a gyakorlatban nem látják megszokott 
tevékenységük rossz hatékonyságát. Kell hozzá 
azonban még az a felismerés is, hogy a kreativitás 
nem a feltalálók, tudósok és művészek kiváltsága, 
„életfontosságú az ipar, az üzleti élet, az oktatás és 
a társadalmi, valamint a közösségi fejlődés szem-
pontjából is” – ahogy ezt a „Kultúra és Fejlődés Vi-

35 G. I. Okara: A hang. Modern Könyvtár, évszám 
nélküli kiadás.
36 D. Cartwright: A csoportdinamikai elmélet 
néhány alkalmazási módja. Megjelent a „Pedagógiai 
szociálpszichológia” c. könyvben. Gondolat Kiadó, 1976.
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lágbizottságának jelentése” állapítja meg.37 Tehát 
másokban is kifejleszthető.

Érdemes elgondolkodnunk Németh László sza-
vain: „A szellem embere az, akiben ott feszeng a 
szellemiség örök ösztöne: a jelenségeket együtt, 
egyben látni. A szellem: rendező nyugtalanság. 
A szellem nem tud beletörődni az elszórt tények 
halmazába, ő az összefüggéseket keresi. Nem elég 
a világ, világkép kell. Faltól falig szakadatlan veti a 
szálakat, ő az a pók, aki minden jelenséget a meg-
értés hálójába fonna. A szellem emberét épp az 
jellemzi, hogy nem olthatja el magában a teljesség 
szomját, s nem nyomhatja el az egész iránti fele-
lősség érzetét. Szívesen foglalkozik a részletekkel, 
de az egész felől száll feléjük, s egy még nagyobb 
egész felé tör rajtuk utat. Ahonnan kiindul, s ahova 
visszatér: a teljes kép, melyben a világgal szemben 
áll. Éveket áldoz egy speciális feladatra, de maga 
nem lehet specialista. Lehet különös képzettsége, 
de a képzettségnél fontosabb az ’általános művelt-
sége’, ahol az általános nem sokfélét, hanem össze-
függőt jelent, s nem hátunkra vett terhet, hanem al-
kotó erőfeszítést”.38 Az örökös nyugtalanság a meg 
nem értett jelenségek megértésére, a megoldatlan 
problémák megoldására, s ennek érdekében a ke-
reső-kutató magatartás adja ennek a mentalitásnak 
a lényegét, a rendezetlen állapotok rendezése, s a 
véglegesen rendezettnek látszó állapotok kérdéses-
sé tétele a jobb minőség kialakításáért. Tény, hogy 
ez a gondolkodás szemben áll a dolgok végleges le-
zárására, a teljes nyugalmi állapot elérésére törekvő 
szándékkal. Ezért nem népszerű, a különös, hogy 
még napjainkban sem. Pedig – úgy mondják – gyor-
san változó világban élünk, és a változások üteme 
is egyre gyorsabb. Kérdés, hogy ilyen körülmények 
között életcél lehet-e a változatlanság megőrzése?

Érték és kultúra
Az alkotó gondolkodástól és tevékenységtől szük-
ségképp jutunk el az eredmények értékességének 
problémájához. Azért probléma, mert elterjedt az 
a vélemény, hogy érték az, amit az emberek érték-
nek tartanak. Csakhogy így az érték azonos lenne az 
értékeléssel, márpedig nyilvánvaló, hogy ahány em-
ber mond véleményt az értékről, az mind a saját 
álláspontját tartja helyesnek. Ha ezt elfogadnánk, 
akkor az érték elveszítené általános elfogadhatósá-
gát, hiszen meglehet, hogy ugyanarról a dologról 
egymással ellentétes ítéletek születnének. Olyan 

37 Kreatív sokszínűség. Osiris Kiadó, Magyar UNESCO 
Bizottság, 1996. 81. o.
38 Németh L.: Pedagógiai írások. Kritérion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1980. 48. o.

meghatározást kell keresnünk tehát erről a foga-
lomról, ami általánosan elfogadható. Ha a Magyar-
országon kiadott lexikonokat nézzük, azokban 
többnyire ezt a meghatározást találjuk: „A kultúra 
a történelem során felhalmozott anyagi és szellemi 
értékek összessége”. Bár ezek a meghatározások 
részletesen sorolják fel, milyen értékek tartoznak 
az anyagi és szellemi javak közé, sohasem tisztáz-
zák, mitől lesz valami értékessé. Az értékelméleti 
(axiológiai) fi lozófi ák már vállalkoznak erre, a baj 
csak az, hogy újabb általánosságokkal kötik össze 
az érték fogalmát. A szellemi kultúrán belül em-
lítik meg az „igaz”, a „jó” és a „szép” eszményét, 
mondván, hogy az lesz érték, ami ezeket megtes-
tesíti. Az azonban ebből sem derül ki, hogy mi az 
igaz, a jó, a szép, mert ezek a fogalmak ismét csak 
lehetőséget adnak arra, hogy mindenki tetszése 
szerint határozza meg, mit ért rajtuk, melyik véle-
ményt, melyik tettet és melyik tárgyat tartja ezen 
eszmények megvalósulásának.

A kultúra érték-voltára vonatkozó gondolko-
dást értelmiségi körökben a XX. században leg-
inkább a neokantiánus irányzat befolyásolta. 
Eszerint az érték összefügg az emberek célmeg-
valósításával, amelyben a meglevő állapotokhoz 
képest valami magasabb rendűt igyekeznek elérni. 
Eszerint a valóság a „van”, az érték a „legyen” fo-
galmával jelölhető. Ez ugyan tetszetős elhatárolás, 
ám kérdéses, hogy az, ami a jelenben létezik, el-
vesztette-e már az értékességét, és ha a „legyen” 
valóra válik, a valóság részévé válik, akkor szük-
ségszerűen előbb-utóbb elveszti az érték-voltát? 
Ha nem, akkor feltételezhetjük, hogy ami „van”, 
az is sok értéket tartalmaz, csak a rá irányuló tettek 
korábbiak voltak, a jelenben legfeljebb az értékőr-
zés, értékvédelem kapcsolódhat hozzájuk. Látszó-
lag közelebb jutunk e probléma tisztázásához, ha 
az értéket abban jelöljük meg, ami a történelemben 
fennmaradt, tehát nem pusztán egy-egy kor múló 
értékítélete szülte. Eszerint a műemlékek, a hagyo-
mányok, a hosszú időn át fennmaradt eszmények 
lennének ezek az értékek, amelyek „kiállták az idő 
próbáját”. Ezzel azonban azt is kijelentenénk, hogy 
ami ma valósul meg a jelenben, annak értékvoltá-
ra egyelőre semmilyen bizonyíték sincs, majd csak 
évtizedekkel, évszázadokkal később lehet azt meg-
találni. Ez sem látszik tehát kielégítő magyarázat-
nak. Ahogyan az sem, hogy az érték megsemmi-
sítését értékvoltának megszűnésével azonosítsuk, 
hiszen semmi sem bizonyítja, hogy e tett értéke-
sebb volt, mint az, amit megszüntetett.

Ha az értéket nem korlátozzuk a szellemi ja-
vakra, akkor hasznosíthatónak látszik az az állás-
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pont, amely szerint mindaz érték, ami az emberi 
élet fenntartását, fejlesztését segíti. Ezzel azonban 
nagyon kitágítanánk az értékek körét, hiszen sok 
minden sorolható ide, azt mondhatnánk, hogy 
mindaz, ami az emberek életében megtalálha-
tó. Ha azonban fi gyelembe vesszük, amit erről 
Heinrich Rickert írt, akkor valamivel közelebb ju-
tunk az érték elhatárolásához. Szerinte „a kultúra 
szempontjából nem az a perdöntő, hogy az ember 
egyáltalán él, hanem az, hogy mi módon alakítja 
az életét. E nélkül az előfeltevés nélkül az emberi 
életben nem különíthetnénk el egymástól az érté-
ket és a nem értéket”.39 Ez az utalás fi gyelmeztet 
arra, hogy az élet fenntartásában értékközömbös 
és értékellenes dolgok (negatív értékek) is vannak. 
Ha ezen a vonalon keressük a bennünket érin-
tő kérdés értelmezését, akkor egy újabb fogalmat 
kell igénybe vennünk, ez pedig a „minőség”. Igaz, 
ez is túlságosan általánosan hangzik, hiszen még 
nem fejezi ki azt az értékkülönbséget, ami a jó és a 
rossz minőség között van. Ám, ha néhány példával 
illusztráljuk, mi tesz valamit jó minőségűvé, akkor 
talán konkrétabbá és használhatóbbá tehetjük ezt.

Vehetnénk tárgyakat mindennapi életünkből, 
mondván, hogy az a tárgy, ami jobban felel meg 
a rendeltetésének, mint más, az jobb minőségű. 
De ebből az is következne, hogy ennél is elképzel-
hető még jobb, tehát a minőségek sorában nincs 
megállás. Ha viszont a szépirodalomból vesszük a 
példát, akkor nem az lesz az érdekes, hogy annál 
a versnél, elbeszélésnél van-e jobb vagy nincs, ha-
nem az, hogy a például választott mű megfelel-e a 
jó minőségnek, s ha igen, akkor miért. Ady Endre 
„Kocsi-út az éjszakában” című verse legyen az első 
elemzendő példa. Ez a vers mindössze 12 sorból áll. 
Abból is három megismétli a versszak elején már 
kimondottat, tehát új információt csak 9 sor ad. Ez a 
vers még ebben a tömörségében is átfogó képet tud 
adni a világ állapotáról, miközben egy vizuálisan 
megjelenített konkrét helyzetet állít elénk. A vers 
így kezdődik: „Milyen csonka ma a hold, az éj mi-
lyen sivatag, néma, milyen szomorú vagyok én 
ma”. A táj és benne a költő lelki állapota összhang-
ban van egymással. A harmadik versszak ugyanezt 
a jelenetet viszi tovább: ”Fut velem egy rossz sze-
kér, utána mintha jajszó szállna, félig mély csönd 
és félig lárma”. Ha egyelőre mellőzzük a kihagyott 
második versszakot, és csak az itt idézett sorokat 
hasonlítjuk össze, feltűnhet néhány hasonlóság: 
a hold „csonka”, az éj „sivatag, néma”, a csönd „fé-
lig mély”, a lárma is csak „félig”járja át az éjszakát. 
39 H. Rickert: A fi lozófi a alapproblémái. Európa 
Könyvkiadó, 1987. 204. o.

Ezután nem hat önkényesen a második versszak 
megállapítása sem: „Minden egész eltörött, minden 
láng csak részekben lobban, minden szerelem da-
rabokban”. A kísérteties tájba ékelt sorok már a va-
lóság egészére vonatkozóan adnak konkrét tartal-
mat a „rossz szekéren utazó” élményéhez, akit egy 
távoli „jajszó” kísér a világfájdalom kifejezéseként. 
Az összefüggésekre fi gyelve ismerhetjük fel és ért-
hetjük meg, hogy ez a rövid vers jóval több, mint 
egy keserű hangulatot árasztó tájkép, ami pusztán 
a költő személyes szomorúságát adná vissza. A vi-
lágkép széteséséről van szó, mindössze 9 vagy 12 
sorban. Arról a kétségbeesett kiáltásról, amely sze-
rint az ember többé már nem képes kiismerni ma-
gát abban a világban, amelyet formál, és amelyben 
élnie kell. Ez tehát az élet tragikuma.

Lényegében hasonló gondolatot fejez ki egy el-
beszélés, amit a svájci Friedrich Dürrenmatt írt né-
hány évtizeddel később. Története egyszerű: egy 
fi atalember vonatra ül, hogy eljusson a zürichi egye-
temre, ahol tanul. Az útvonal ismerős, úgy látszik, 
mintha semmi probléma sem lenne. Egyszer azon-
ban az utazó különös dologra fi gyel fel: a vonat szo-
katlanul hosszú időn át megy egy alagútban, noha 
az emlékezete szerint korábban ez egészen rövid 
ideig tartott. Arra gondol, talán rossz vonatra szállt. 
A kalauz megnyugtatja, a vonat Zürichbe megy. 
A fi atalember azt látja, a vonaton az utasok nyu-
godtak, az emberek békésen társalognak egymással, 
egyesek olvasnak vagy szenderegnek, mások fala-
toznak, az alagúttal senki sem törődik. A vonatve-
zetőt kérdezi meg, mit tud erről. Ö azonban bevallja, 
maga sem tudja, hogyan jutottak ebbe az alagútba, 
de hát „sínen haladunk, az alagútnak tehát vezetnie 
kell valahová. Semmi sem bizonyítja, hogy valami 
nincs rendben, kivéve persze, hogy az alagút nem ér 
véget”. A kérdezőt ez nem nyugtatja meg, arra kéri 
a vonatvezetőt, állítsa meg a szerelvényt, a vészfék 
azonban nem működik. Ezért a nyugtalan utas a 
vonatvezetővel együtt előre megy a mozdonyhoz, 
és ott megdöbbenve látja, hogy a vezetőfülke üres, 
a mozdony vezetője alighanem leugrott már róla, 
a vonat pedig egyre nagyobb iramban száguld, a se-
bességmérő mind nagyobb sebességet jelez. És meg 
kell érteni, hogy ez a vonat már meg nem állítha-
tó, mert iszonyatos tempóban rohan ijesztő távlatok 
felé, a pusztulás elkerülhetetlen.

Felismerhető, hogy az elbeszélés lezárása ad kul-
csot ehhez a történethez. A „gyorsuló idő” korában, 
a változások száguldó tempójával a jövő egyre bi-
zonytalanabb, mind több félelmet keltő jelenséget 
idéz elő, és ez láthatólag senkit sem idegesít, és nem 
is próbál tenni ellene valamit. A legtöbb ember csak 
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a pillanatnyi jelennel törődik, tetteinek következmé-
nyeit nem akarja tudomásul venni. E közöny ellen, 
a felelősség ébresztéséért szól ez az írás, ugyanúgy, 
mint Ady idézett verse. És mindkettőben érzékel-
hető az érték: a felidézett kép és a mögötte húzó-
dó többletjelentés késztet mélyebb gondolkodásra.

Hasonló eljárással szól olvasóihoz Abe Kóbó, 
japán író regénye, „A homok asszonya”. Történe-
te egy tanár háromnapos szabadságával kezdődik, 
amit ő a tengerparton akar eltölteni, ahol kedvenc 
hobbija, a ritka bogarak gyűjtése töltené ki az ide-
jét. Az első nap elteltével szállást keres, és kap is 
egy rozzant kunyhóban, ahol egy asszony lakik. 
Másnap derül ki, hogy ez a kunyhó egy mély kat-
lanban van, ahonnan annak meredek homokfala 
miatt nem lehet kimenni. Az is kiderül, hogy a 
szállásadó nő egész nap kitartó elszántsággal kan-
nákat tölt meg homokkal, amelyeket falusi fi atalok 
húznak fel a meredek fal fölé. Ezért a munkáért 
kap azután élelmet és vizet. A nála megszálló ven-
dég távozni akar, de be kell látnia, a helybeliek ezt 
nem engedik. Kénytelen az asszonnyal együtt dol-
gozni, s amikor megtagadja a munkát, felülről nem 
kap vizet. A homok állandó pergése miatt lehetet-
lenné válik a tisztálkodása, és hamarosan kínos 
szomjúságot érez. Bele kell nyugodnia a gödörben 
eltöltendő élet rabságába. Visszaemlékezve régeb-
bi életére azonban rádöbben arra, hogy ott is egy-
hangú munkával teltek a napjai, és azokat csak a 
rovarok gyűjtése tette változatosabbá. Mégis meg 
akar szökni a homokfallal körülhatárolt katlanból, 
abban a hiedelemben, hogy akkor szabad lehet. 
Egyszer sikerül is kijutnia a gödörből, de néhány 
órán belül elfogják, és visszaviszik ugyanoda, ahol 
előzőleg volt. Nem adja fel mégsem a távozás re-
ményét, egy csapdát állít fel arra tévedő varjaknak, 
feltételezve, hogy a foglyul ejtett madár lábára 
kötött üzenet eljuthat távolabbra, és lesznek, akik 
kimentik őt. Madarat azonban nem sikerül fog-
nia, a csalétekül kitett szárított hal ellenére sem, 
de amikor ellenőrzi a csapda működését, megle-
petéssel látja, hogy a kis hordóban víz gyűlt ösz-
sze. A homokból szivárgott le a nedvesség ebbe a 
tartályba. És ez a víz sokkal tisztább, mint amilyet 
kapni szoktak. Elkezdi tökéletesíteni a szerkezetet, 
és örömmel látja, hogy egyre több víz tölti meg a 
hordóját. Ez a foglalatosság annyira leköti az ér-
deklődését, hogy amikor az asszonyt betegsége 
miatt kórházba viszik, az ott felejtett hágcsót nem 
használja fel szökésre. Lemond a távozásról, és el-
határozza, hogy a találmányát a helybeliek számá-
ra fogja hasznosítani. A történet azzal zárul, hogy 
az eredeti lakóhelyén hét év elteltével holttá nyil-

vánítják, de az olvasóban fölmerülhet a kérdés, va-
jon nem az új helyén kialakult életformája jelenti, 
hogy csak egyfajta értelemben szűnt meg az élete, 
az valójában most kezdődött meg igazán?

A történet érzékelhetően a szabadságról szól. 
Eszerint a rabságot nem csak a bezártság jelenti, ha-
nem az egyhangú élet is, amit a változatlanul vég-
zendő munkából adódó fásultság mélyít és tartósít. 
És ebből a szabadságot nem a máshová távozás 
és a tetszés szerint végezhető cselekvés (valami-
lyen hobbi) adja meg, hanem egy olyan felfedezés, 
amely javítani tudja az emberek életét. Ez ugyan 
nincs szó szerint megfogalmazva ebben a könyv-
ben, de a történet alakulásából és lezárásából mégis 
kiolvasható. Egy olyan tanulsággal, amely az em-
beri élet alapvető problémája. A könyv címe még-
sem erre utal, hanem a homokot rabszolga módon 
lapátoló asszonyra, aki jelképezi az emberek több-
ségét, az egyhangú tevékenységbe beletörődő, és az 
élete értelmét így elfogadó egyént. Ami ellentéte a 
dolgok megújítására törekvő alkotó magatartásnak. 
Nem véletlenül kapta meg ez a könyv 1966-ban, 
Franciaországban a „legjobb külföldi regény” díját.

Az itt bemutatott példák bizonyíthatják, hogy 
egy irodalmi alkotás értéke akkor mutatkozik meg, 
ha erőteljes hatása van, érzelmileg fogja meg az 
olvasót, de a megértéséhez értelmi feldolgozás is 
kell. Ez elsősorban annak hatására alakul ki, hogy 
a valóság felszíne mögött valami rejtett lényegi vo-
nás észlelhető. A hangulatos, holdfényes éjszaka 
attól lesz kísérteties, hogy a „rossz szekéren” utazó 
emberben felébred a jelenségek szétesettsége, a va-
lóság kiismerhetetlensége, és ettől a táj érzékelése 
is megváltozik. A kényelmes svájci vonat attól lesz 
ijesztő kerete a békésen induló utazásnak, hogy va-
laki ráébred rohanásának megállíthatatlanságára, 
a pusztulás elkerülhetetlenségére. A homokkatlan-
ban megrekedő ember viszont a kilátástalan hely-
zetében döbben rá az élet értelmére a létfenntartás 
érdekében gépiesen végzett munkával szemben. 
Mindhárom idézett példában a történet fonákja 
tárja fel a mű lényegét, és ez arra készteti az olva-
sót, hogy elgondolkozzon az élet mélyebb tanulsá-
gairól. Nem „kikapcsolódást” nyújt tehát, hanem 
„bekapcsolódást” a valóság jobb megértésébe.

Az irodalmi ábrázolásnak e technikája még erő-
sebben tárul fel Örkény István groteszk írásában, 
az „In memoriam dr. K. H. G.” c. rövid elbeszé-
lésében. Már a címe is jelzi, valamilyen tragikus 
eseményről lesz szó, és a mű elolvasása csak meg-
erősíti ezt. Az előbb idézett irodalmi példákkal 
ellentétben itt nem a történet váltása hoz elgon-
dolkoztató tanulságot, hanem az a mód, ahogyan 
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lejátszódik. Érdemes idézni az egészet. „Hölder-
lin ist ihnen unbekannt? – kérdezte dr. K. H. G., 
miközben a lódögnek a gödröt ásta. – Ki volt az? 
– kérdezte a német őr. – Aki a Hyperiont írta – ma-
gyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyaráz-
ni. – A német romantika legnagyobb alakja. És pél-
dául Heine? – Kik ezek? –kérdezte az őr. – Költők 
– mondta dr. K. H. G. – Schiller nevét sem ismeri? 
– De ismerem – mondta a német őr. – És Rilkét? – 
Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös lett, és 
lelőtte dr. K. H. G. -t”.

A pergő párbeszéd éles ellentétekre épül. Már a 
kezdet is így indul, s meglehetősen fonák módon. 
A gödörben ásó ember németül kérdez, noha ő nem 
német. Egy német íróról érdeklődik, akit azonban a 
német őr nem ismer. Nem ismeri a másodszor em-
lítettet sem, és a szóváltás éleződik: aki nem német, 
az járatos a német irodalomban, aki viszont nyelvi-
leg oda tartozna, az tudatlan ezen a területen. Nyil-
vánvalóan ebben a tudakozódásban a kiszolgálta-
tott fogoly kerül felülre, s aki őt őrzi, az marad alul. 
Ezt a helyzetet az őr sem tudja elviselni, s amikor a 
harmadik és negyedik költő nevét hallja, dühében 
fegyvert ránt, és megöli azt, aki őt szégyenbe hozta. 
A groteszk ábrázolás érdeme ennek a feszültségnek 
a fokozatos felépítése, s jóllehet a levonható tanul-
ságot szó szerint nem mondja ki, az magától értető-
dővé válik az olvasóban. Persze fölvethető, vajon a 
kérdező személy nem maga okozta-e a pusztulását 
azzal, hogy a hivalkodó okoskodásával, művelt-
sége fi togtatásával valójában provokálta az őrzé-
sével megbízott fegyverest? De kérdéssora úgy is 
felfogható, hogy valamilyen érintkezési lehetőséget 
keresve szólt a német költőkről, bízva abban, hogy 
egy német ember jó néven veszi, hogy az ő nyel-
vén megjelent írásokról kérdezősködik. Tévedett 
azonban ebben, mert nem fogta fel, hogy az erősza-
kot, mely őt fogolyként kezeli, nem érdekli a kultú-
ra, sőt a rá hivatkozást egyenesen sértőnek tekinti. 
Olyan sérelemnek, amit kegyetlenül meg kell torol-
ni. Ezzel a megoldással az író a háborús helyzet lé-
nyegét ragadta meg.

E példákból talán arra lehetne következtetni, 
hogy az értékes irodalom mindig drámai, sőt tra-
gikus is, a humor nem tartozhat ide. A következő 
példa azonban bizonyíthatja, hogy ez tévedés. Az 
ehhez idézett mű Karinthy Frigyestől való az „Így 
írtok ti” c. könyvéből, amelyben többek közt a XX. 
század elejének egyik népszerű költőjét, Szabolcs-
ka Mihályt parodizálta. Az illető a falu életéről írt 
idilli verseket, amelyben minden szép, minden 
csodálatos hangulatot áraszt. Karinthy eltúlozza 
ennek a költőnek az alkalmazott szóképeit és stí-

lusát, leleplezve egyúttal e verselés szemléleti fo-
gyatékosságait. Túlzásával az eredeti költészet el-
lenkező értékűvé válik, ami ott csupán romantikus 
érzelem, az itt már giccs lesz. Íme a vers Karinthy 
fogalmazásában, Szabolcska Mihály modorában: 
„A mi falunkból jött az üzenet, Áll még a gólya az 
eszterág felett. Nő még a fű a domboldalon, és bent 
az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és 
még rügyeznek ott a fák. És egyre folyik a mezőn 
a munka, a mi falunkba. A mi falunkban ákácfák 
alatt, fehérre meszelt házak állanak. És estefelé, ha a 
nap lehull, bealkonyul. A mi falunkban nyáron nő a 
zab, és éjszaka van, ha lehull a nap. Forgácsot vág ki 
a gyalu, csodálatos, csodálatos falu.” Csupa szép-
ség mindenütt, a baj csak az, hogy minden közhely-
szerű, sehol semmi elgondolkoztató kép, és még 
a rímek is elandalítóak, amit az egyes versszakok 
utolsó sora mottóként meg is erősít. Azzal azonban, 
hogy ezek a sorok valamivel rövidebbek, mint az 
előzőek, valami buktatót adnak, ráadásul a sem-
mitmondást fokozzák, még inkább megerősítve a 
nevetséges hatást. E verselés lényegét jól fejezi ki 
Karinthy másik parodisztikus versének négy sora, 
ugyancsak Szabolcskáról. „Egyszerű és tiszta nóta, 
gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi sem, de 
az legalább érthető”. Aki érzékeli a gúnyt e sorok 
olvasása közben, abból csak kirobbanó nevetést 
válthat ki. Miért mondható ez mégis értékesnek? 
Mert bravúros szóhasználatával, képalkotásával az 
egyes állítások értékét lefokozó módon adja meg 
egy modoros verselés bírálatát. S ha képszerűen 
fogjuk fel rejtett üzenetét, mondhatjuk, a hatást va-
dászó érzelmesség kapott megsemmisítő kritikát.

Az érték illusztrálására azért alkalmas az iro-
dalom néhány példájának bemutatása, mert más 
művészetekkel szemben, ez viszonylag könnyen 
hozzáférhető, közvetlenül elemezhető. Színházi 
előadást, fi lmet csak akkor nézhetünk meg, ha ép-
pen műsoron van valahol. Képzőművészeti alko-
tást, ha egy nyitott kiállításon találkozhatunk vele. 
Igaz, hogy a művek reprodukcióját könyvekben is 
megtalálhatjuk, s egy zenei mű lemezen ugyancsak 
felidézhető, de egyik lehetőség sem tudja jól visz-
szaadni azt a légkört, amit egy kiállítás, egy hang-
verseny ad. Az irodalmi művek viszont könyvtá-
rakban megtalálhatók, elismerve persze, hogy nem 
mindenütt, csak ott, ahol a könyvtárnak széles 
választéka van. Természetesen a szellemi kultúra 
nemcsak irodalmat és művészeteket tartalmaz, ré-
sze a tudomány is. Vélhetnénk, hogy benne az érték 
könnyebben felfedezhető, hiszen egy tudományos 
mű közvetlenül ismerteti az eredményeit. Ám a tu-
dományos művek szakkifejezéseit – még ismeret-
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terjesztő munkák esetében is – csak bizonyos kép-
zettségi szinten lehet megérteni, és ez az elvontság 
akadályozza, hogy sok ember számára hozzáfér-
hetőek legyenek. Érték voltukat ezért csak a szak-
értők bizonyíthatják. Kérdés emellett az is, hogy 
értékes-e a régebbi korok tudománya, ha később 
annak állításait megcáfolták, meghaladták? Ha eze-
ket a teljesítményeket a maguk korában, az emberi 
gondolkodás fejlődéstörténetének részeként néz-
zük, akkor megérthetjük, hogyan váltak alapjaivá 
későbbi korok felfedezéseinek, s miért tekinthetők 
ebben a folyamatban értéknek. Arról nem is szól-
va, hogy a jelen tudományos felismerései sem fel-
tétlenül örök érvényűek, előbb-utóbb azok helyett 
is megjelenhetnek majd jobb eredmények. A tu-
domány lényege a korábbi eredmények folytonos 
tökéletesítése, tudva azt, hogy ennek nincs végső 
határa, tehát a valóság megismerése, megértése 
folytonos korrekciót követel. Karl Popper szerint 
csak azt lehet tudománynak tekinteni, ami cáfol-
ható. (Ez a híres „falszifi kációs” elmélete.) Köznapi 
gondolkodásunk ennek épp az ellenkezőjét fogadja 
el. Azt gondoljuk, csak az lehet tudományos érté-
kű, ami véglegesen tisztázott igazságot mond ki. Ez 
azonban feltételezné, hogy a tudományos kutatás-
nak nem lényege az állandó megújulás, a korábbi 
nézetek felülbírálata az újabb felismerések segítsé-
gével. Ha elfogadnánk ezt a véleményt, akkor ez a 
kutatás megszűnéséhez vezetne, csak ott nem, ahol 
még tisztázatlan kérdések akadnak.

Mi a helyzet az erkölccsel, amelynek eszméi 
ugyancsak a szellemi kultúrához tartoznak? Itt 
nyilván érték az, ami az emberi kapcsolatokat nor-
malizálja, az együttélést segíti. Probléma azonban, 
hogy e szabályok általánosan megfogalmazottak, 
és többnyire azt rögzítik, hogy mit ne tegyen az em-
ber. (Például, hogy „ne lopjon”.) Az általános fo-
galmazásból következik, hogy egyes helyzetekben 
az érdekeltek ellentétesen értelmezhetik a szabályt, 
s ez vitát, esetleg összetűzést válthat ki közöttük. 
Az értékes magatartásnak e bizonytalansága külö-
nösen olyan helyzetekben mutatkozik meg, amikor 
különböző lehetőségek közt lehet választani. Amíg 
ezek a köztudottan jót és rosszat jelenítik meg, köny-
nyen lehet elhatározáshoz jutni. Amikor azonban 
látszólag egyenértékűnek látszó megoldásmódok 
közt kell választani, már jóval nehezebb megítélni, 
melyik megoldás az erkölcsösebb. Jean Paul Sartre 
egyik műve mutat be egy ilyen helyzetet: a máso-
dik világháború idején a francia ellenállók hívnak 
maguk közé egy fi atalembert, rá bízva egy fontos-
nak látszó feladatot. Ő azonban együtt él súlyosan 
beteg anyjával, s ezért el kell döntenie, kit szeressen 

inkább, anyját vagy a hazáját. A kétféle áldozatvál-
lalás időben nem fér össze.

Az erkölcsi szabályok nálunk a vallási tanok közt 
váltak ismertté, így az a látszat, mintha azok csak a 
hívőket köteleznék. Pedig az erkölcs a közösségi, tár-
sadalmi kapcsolatok szabályrendszere, nélküle a har-
monikus együttélés lehetetlen. Mások megbecsülése, 
megértése, segítése a kölcsönösség alapján értéke az 
emberi életnek, s ahol ezt nem fogadják el, sőt meg-
sértik, ott állandósul az érdekellentét és a viszály. 
S ha ez gyűlölködésbe, szándékos kártevésbe csap 
át, ott egy közösségnek is fel kell bomlania. Tanulmá-
nyában Józsa Péter hangsúlyozza az értékek orientáló 
szerepét az életcélok, életmódok, magatartásformák 
vonatkozásában.40 Nyilvánvaló, hogy ez az erkölcs-
re is jellemző, de jellemző az emberek egész életére 
is, hogy mely értékeket fogadják el, s követik életút-
juk során. S noha az erkölcsi szabály elfogadása al-
kalmazkodással jár, a követését megelőző döntéssel 
vállalt felelősség mégis az egyén önállóságáról tanús-
kodik. Feltehetően ez vezette Immanuel Kantot arra a 
meggyőződésre, hogy az erkölcsi törvényt elfogadó 
magatartásban a személyes felelősséget hangsúlyoz-
za. Ezt így fogalmazta meg: „A célok birodalmában 
mindennek vagy ára van vagy méltósága. Aminek 
ára van, annak helyébe másvalami is állítható egyen-
érték gyanánt; ami ellenben minden árnak fölötte áll, 
tehát semmilyen egyenértéket nem tűr, annak méltó-
sága van”.41 Kant szerint a munkabeli jártasságnak, 
a szorgalomnak piaci ára van, ezért külső érték. Az 
ígérethez való hűségnek és az elvi jóakaratnak vi-
szont belső értéke van, tehát „méltósága”. Ebben az 
ember önmaga ura, személyileg független, akit a bel-
ső erkölcsi törvény felszólító ereje motivál, ezért a léte 
hiteles (autentikus), azaz szabad.

Ebből következik, hogy az értéknek nemcsak 
tárgyiasult formája van. Értékes lehet az ember is, 
ha felelősségtudattal él és cselekszik. Felelős ön-
maga egészségéért, készségeinek, képességeinek, 
tudásának fejlesztéséért, felelős a természeti, tárgyi 
környezetének rendezett állapotáért, emberi kap-
csolatainak harmonizálásáért, vállalt társadalmi 
szerepének (foglalkozásának, hivatásának) lelkiis-
meretes végzéséért. Ehhez nem elég a jó szándék, 
kell hozzá az élet ellentmondásainak tárgyilagos 
megítélése, az adódó problémák megoldása, ennek 
érdekében a másokkal lehetséges együttműködés 
vállalása. Az értékes ember egyszerre közösségi és 
önálló, gondolkodásában és tetteiben egyaránt.

40 Józsa P.: Kód, kultúra, kommunikáció. Népművelési 
Propaganda Iroda, évszám nélkül.
41 Idézi Rozsnyai Ervin a „Történelem és fonák tudat” c. 
könyvében. Magvető Kiadó, 1983. 530. o.
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1.
Cigány ügyeink nem úgy folynak, ahogy az elemi 
logika szerint folyniuk kellene. Az elmúlt másfél 
évtizedben mondjuk százszorosára nőtt szellemi 
közfi gyelemnek el kellett volna vezetnie valami-
lyen belátáshoz, felismerésekhez, új érzékenység-
hez, használható nyelvhez, közös gondolatokhoz. 
Mindebből azonban semmi nincs. Mondhatnánk 
teljes a kifulladás. Már mindenki elmondta a ma-
gáét, cigány érdekképviseletek, cigány és nem ci-
gány jogvédők, kutatók, szakértők, politikusok. 
Írók, művészek, újságírók és ezernyi dokumentum 
révén maguk az érintettek is. A cigány sérelem a 
magyar nyilvánosság napi problémája, fontos híre 
volt. Mégis, semmiben nincs egyetértés, azonos 
elkötelezettségű, rokon szakmai csoportokon be-
lül sem. Mondjuk a radikális Zsigó Jenő és a nem 
kevésbé radikális Horváth Aladár vagy éppen Da-
róczi Ágnes mintha három külön etnikumot kép-
viselne, vagy legalábbis mintha nem is egy város-
ban élnének és működnének. Vagy vegyünk négy 
szociológust, Liskó Ilonát, Ladányi Jánost, Forray 
R. Katalint és Kertesi Gábort. Mind a négyen el-
kötelezett, neves kutatói a cigány gyerekek iskolai 
hátrányainak. Mikor megszólalnak, mégis, mint-
ha egyedül lennének, a többiek által semmibe vett 
mondanivalójukkal. Mintha nem is olvasnák egy-
mást. Holott vannak közös kutatásaik. Vagy Bíró 
András és Szuhay Péter. A jeles jogvédő és a ci-
gány kultúra kiváló kutatója. Nem tudnak egymás 
segítségére lenni. Nem értik egymást. És ők még 
egymáséval rokon pozícióban vannak, rokon atti-

* Az írás eredeti megjelenési helye a Heti Ökopol 
internetes portál volt, Elek István volt a főszerkesztője. 
Ma már nem működik, noha elérhető ttfk.hu/hetiokopol 
címen. 2009. áprilisi az utolsó száma. Annak idején 
a naplóból több részt átvettek internetes portálok, 
köztük roma internetes portálok is. A sorszámmal jelölt 
részletek hetenként követték egymást. (A szerk.)

tűddel. De két újságíró két különböző újságtól már 
egyetlen hangsúlyban sem szövetségesek. Nem ol-
vassák egymás történeteit. És még a magukéiból 
sem tanulnak. Még elvileg azonos politikai térfélen 
lévők közt sincs szellemi együttműködés, legfel-
jebb a másik térfélen lévők iránti megvetésben van 
összhang. De az meg semmi.

Talán csak abban volna egyetértés, ha azt mon-
danánk, épp kifulladtunk, már mindenki elmondta 
a magáét, és most ott tartunk, hogy teljes a hang-
zavar. Miközben a tanácstalanság is csak mélyült, 
hiszen nem remélhetjük azt sem, amiben a legin-
kább bizakodhattunk a rendszerváltás pillanatá-
ban, hogy a szükséges tisztázás immár lehetséges 
is, hiszen többé semmi akadálya. Semmiféle külső 
korlátja nincs a tisztázó vitáknak. Lényegében még 
anyagiak sem. És sokan, szerencsére nagyon sokan 
áldoztak időt, energiát a cigány ügyek értelmezé-
sére. Mindez mégsem sikerült. És aligha az idő, 
a konferencia, a buzgóság volt kevés.

Most már nemcsak azt nem tudjuk, hogy mi a 
teendő, hogy foghatnánk hozzá a válaszok meg-
fogalmazásához, hanem már az is teljesen kétsé-
ges, amit nagyjából sejteni véltünk, mi is volna ez 
a cigány kérdés, van-e egyáltalán, mondhatjuk-e 
cigánykérdésnek, írhatjuk-e egybe. Vagy épp ezt 
ne tegyük, semmiképp. S hogy miféle kérdések 
volnának azok, amelyeket mások is valódi kér-
désként tudnának elfogadni, gyanakvás nélkül. 
Hiszen akárhány módszerrel próbálkoztunk, akár-
hány intézmény akárhány kutatást indított, akár-
hány politikai, gazdasági, igazgatási határozat, 
törvény, megállapodás született, sem a helyzet 
nem javult lényegesen, inkább romlott, vagy vál-
tozatlanul nagyon rossz maradt, sem társadalmi-
lag közvetíthető, vállalható, elfogadott konklúziók 
nem születtek. A közbeszédből leginkább azt lehet 
kihámozni, hogy tele vagyunk jó szándékúnak ál-
cázott rasszistákkal és gyűlölködőnek tűnő anti-
rasszistákkal. És a bélyeg már magától bélyegez.

Azt hiszem, kiderült, az akadály mi magunk va-
gyunk.
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Mi, akik érteni szeretnénk őket, mi, akik meg-
értetni szeretnénk magunkat.

Drámákról drámákra bukdácsolunk, tragédi-
áról tragédiára, kétségbeesünk és fogadkozunk, 
aztán a következő pillanatban mintha mindent el-
felejtenénk.

Elhatároztam, hogy megpróbálok legalább ma-
gammal valamire jutni. Nézek, olvasok, élek, gon-
dolkodom. Igyekszem az elbeszélések üresen ha-
gyott réseibe belesni. A fi gyelmen kívül hagyott 
pillanatokra fi gyelni. Minden megfontolást meg-
fontolni.

Szeretnék békét kötni magamban a cigányokkal, 
a cigány Magyarországgal. Hogy ne omoljon össze 
emiatt az én nem cigány Magyarországom. Hogy 
a kettő minél többféleképp lehessen egy, anélkül, 
hogy egyiket vagy másikat vesztesnek kellene te-
kintenünk. Hogy tudjak a cigányoknak segíteni, ha 
kell, és jól. Hogy merjek vitába szállni velük, ró-
luk, legyek hozzá eléggé bátor, felkészült, követke-
zetes, őszinte és földhözragadt. Hogy napi cigány 
ügyeim közt eligazodjam, ne keverjem össze az 
irányokat és az értékeket. Pillanatokkal, monda-
tokkal, helyzetekkel foglalkozom tehát. Egyfajta 
útkeresés lesz ez. Tépelődés a problémák körül. 
Küszködés magammal. Hátha adódik fogódzko-
dó, hátha lesz kapcsolat szó és szó közt.

Elfogadtam Szilvit, a cigány asszonyt olyannak, 
amilyen, meg magamat is, hogy nehezen tudom 
elfogadni, ezáltal kissé könnyebben viselem 
másságunk terheit. Olykor megjelenik, vár va-
lamit, kér valamit, többnyire pénzt, hogy utaz-
hasson valamelyik betegéhez, vagy főzhessen 
ebédet. Nem próbálom már számolni, hányadik 
betegségnél tartunk. Nem zavar az sem, hogy 
tudom, nem az ebédre, nem gyógyszerre kell a 
pénz. Hogy a lobogtatott recept már nagyon ko-
pott. Mert végül is csak ebédre és csak gyógy-
szerre kell a pénz.

Néha dühös vagyok, mert munkába indulás 
előtt csenget, vagy éppen szerelők jönnek, telefont 
várok, ezer dolgomtól vagyok épp összeomolva. 
Ő meg csak nyomja kétszer a csengőt jó erősen, 
mint senki más, noha már nem annyira vérforra-
lóan, mint évekkel ezelőtt, és akkor elküldöm üres 
kézzel, nem durván, de kicsit mégis színpadias 
méltatlankodással, hogy már élni sem lehet, aztán 
legközelebb meg örülök, hogy csenget, hogy nem 
sértődött meg, és többet adok neki, mint szoktam, 
ő meg hálás, és megbocsát, és nekem is könnyebb 
a lelkem.

És meséljük egymásnak, hogy van a család.

2.
Szilviéknél megszületett az unoka. Az apa, Szilvi ki-
sebbik fi a, 15 éves, az anya tizenegy vagy tizenket-
tő. Szilvi talán téved, valamivel mégis csak idősebb 
az anya, de másodszori kérdésemre sem mond 
mást. Az apa lányom ovis társa volt, barátok vol-
tak, sokat játszottak együtt, innen ered családjaink 
kapcsolata.

A gyermekanya a tanyán Szilviék szomszédjá-
nak tizenvalahány gyermeke közül való, a viszony 
a két család közt évek óta rossz, sok a sérelem és az 
ellenségeskedés. A fi atalokat azonban összehozta a 
szél, az eső, a szabadság, a puszta, az ösztön, a ma-
gány. Kinek lett volna ideje, ereje törődni velük? 
Papást-mamást játszottak, papa és mama lettek. 
Minden életszabályt gyom lepett már ott kint. El-
vadult az élet. Visszavadult.

Ilyesféleképp alakult Szilvi élete is. Nagy-
családba született, csecsemő korában intézetbe 
került, Kecskeméten élt egy gyermekotthonban. 
Egyszer eljött valami bulira a mi kis városunk-
ba, aztán nem tudta, merrefelé kellene vonatra 
szállnia, hogy hazajusson. Egy péklegény fogadta 
be éjszakára, aki aztán el is vette feleségül, máig 
együtt élnek.

Az intézet azonban alighanem semmire nem ké-
szítette föl, így aztán Szilvi visszatalált egy hagyo-
mányos női cigánymesterséghez, a kéregetéshez, 
és ezzel tartja el a családját. Mert férje már évek óta 
munkaképtelen, két fi a meg még nem áll meg a sa-
ját lábán, sőt, most már a menye és az unokája is 
velük él.

Szilvi igazi cigány asszony lett, kétszeresen is. 
Egyrészt ő vált családja eltartójává. És ez a prog-
ram mozgatja, hihetetlen energiát ad neki, látom 
sokfelé, az egész várost bekalandozza biciklivel. 
Valaha még Ádámot is magával cipelte, a fi ú egy 
nagy mamlasznak tűnt, élő csomagnak, aki még bi-
ciklizni sem fog megtanulni, mert nem lesz kedve 
hozzá, mindig ott ül majd az anyja mögött. Most 
meg ő az ifjú apa.

Szilvi cigány asszony azért is, mert szabad, sen-
ki nem befolyásolhatja, miközben egyre több ter-
het vesz a nyakába, anélkül, hogy reménye lehet-
ne a megoldásra. Anélkül, hogy tudná, mit is tesz. 
Anélkül, hogy legalább magának ki tudna csikarni 
a sorstól valami könnyebbséget.

Alighanem kisegítő iskolába járhatott, a tekintete 
felszíne csupa ijedtség, értetlenség, tanácstalanság 
és zavar. A mélyén azonban mégis a lét derűje. Örül 
a menyének, örül az újszülöttnek, szinte belepirul, 
ahogy róluk beszél, eső verte arca megszépül. Pedig 
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az újszülött útja szinte ki van kövezve a gondozás-
ba adás felé. Ádám valami pótiskolába jár, dolgoz-
ni sem tanult meg, éppúgy gyerek maradt, mint az 
anyja, csak éppen félő, hogy minden program nél-
kül, a gyermekanya meg bizonyára magántanuló, 
együtt kellene nevelődnie a saját gyermekével, hogy 
nevelhesse. A nagy öröm az áldozatosan összetar-
tott család összeomlásának első jelenete lehet.

Szilvi engem bácsinak szólít. Mintha még 
ugyanaz az intézetis kislány volna. Miközben vol-
taképpen okosan, éretten, felnőtt módra cselekszik. 
Nem hiszem, hogy lett volna más lehetősége, tehe-
tett volna többet a családjáért, mint amit tett. Olyan 
munkához aligha jutott volna hozzá, amivel többet 
szerezhetett volna, mint a kéregetéssel. A kisebbik 
fi át, mint ahogy nyilván a nagyobbikat is, lelkiis-
meretesen hordta az óvodába. Ádám olykor job-
ban ellátottnak tűnt, mint a lányom.

Szilvi volt hivatalos munkanélküli is, büszkén 
lobogtatta a papírt, volt közmunkás is, azzal a 
munkával is elégedett volt, de abból is kiesett már.

Mi történhetett volna másként? Minek kellene tör-
ténnie?

Erre kell megpróbálni válaszolni. Csak hát nem 
tudok eleget róluk. Pedig ez a tudás alighanem 
kulcskérdés. Elemi közösségi érdek volna, hogy ez 
a tudás meglegyen valahol. Külön Szilviékre vo-
natkozóan. És minden egyes nehéz helyzetű csa-
ládra vonatkozóan.

Nem tetszik az, hogy egy család kéregetésből él. 
Még akkor sem tetszik ez, ha tudom, hogy a kére-
getés mennyire ősi és természetes létforma. Nem 
tetszik, mert kín adakozni, és azt fájdalmas lehet 
elfogadni.

Kétségbeejtőnek látszik annak az újszülöttnek a 
sorsa, akinek képzetlen, kulturálatlan, nincstelen, 
alig kamaszkorú szülei vannak.

Ahogy a gyermekből lett szülők is kilátástalan 
élet elé néznek.

Lehettünk volna jobban a segítségükre. Ahogy 
mások is, akikhez Szilvi jár, talán többet tehettek 
volna. Csak hát, ha magunkat nézem, afféle bicikli-
sek voltunk mi is a saját életünkkel. Esélyünk sem 
volt arra, hogy igazán segíthessünk.

Az a középosztály, amelyik napi érintkezésben 
van a lent élőkkel, ha eléggé talpon állna, aligha-
nem egy komplett szociális hálót jelenthetne. Más-
félét, és számos tekintetben hatékonyabbat, mint 
bármely állami szervezet.

Próbálkoztunk a magunk igen szűkös lehetősé-
gei közt bevonni Szilvit és fi ait egy családi mun-

kamegosztásba, hívtuk őket segíteni a ház körüli 
munkákhoz, abban a nem titkolt reményben, hogy 
ez összehozhat bennünket, bizalmat teremthet, 
rendes kapcsolatot, kiút lehet nekik is, s mi is érté-
kes segítséghez juthatunk.

És nincs a jótékonykodás örökös szégyene.
De nem tudtunk annyira óvatosak lenni, hogy 

a fi úk (Szilvi két fi a, meg egy barátjuk a szomszé-
dos nagycsaládból, aki már épp újdonsült apa volt) 
félre ne értsék a helyzetet. Alighanem ezt tanulták, 
és nem tehettek másként, bárhogy is ügyeskedtünk 
volna. Mindig azt a néhány órát akarták kihasznál-
ni, a legravaszabb, leggyermetegebb, legszámítóbb 
és legfelelőtlenebb módon, amit épp nálunk töltöt-
tek. Megragadva az alkalmat a buta paraszt meg-
kopasztására. Viselkedésüket nem tudtam nem így 
érteni. Egyáltalán nem akartak sem tanulni, sem 
alkalmazkodni, sem együttműködni.

Hiába élnek szegénységben, az a pénz, amit 
adni tudtunk nekik, csak akkor ért volna valamit, 
ha van türelmük rendszeres munkára. Viszont 
alkalmi ügyletekkel, nálunk például a lecserélt 
radiátorok elkunyerálásával könnyű, gyors pénz-
hez jutottak. Ha csak percekre is. Nem látták be, 
nem vették észre, nem voltak érzékenyek rá, hogy 
talán megéri vállalni a napi küszködést. Hogy 
mi nem balekok volnánk a számukra, hanem egy 
lehetőség, egy lehetséges minta, egy lehetséges 
kapcsolat.

Elképesztő volt, mindjárt az első alkalommal, 
hogy a gonddal elkészített reggeli maradékát szét-
dobálták a kertben. Mindenfelé kenyérdarabokat 
találtam utánuk a földön.

Valószínűtlen volt, mennyire nem érdekli őket 
az, amit megbeszéltünk, hogy másnap jönnek, de 
nem jöttek, vagy hogy másnap ne jöjjenek, de ők 
mégis csak beállítottak.

Talán melléjük kellett volna állni teljesen, mun-
ka és kaja közben is.

De az már semmiképpen nem lehetett volna a 
mi életünk. Erre már nem telt volna.

Itt vagyunk tehát, mi is, mások is, sok ellátat-
lan munkával, kerttel, szőlővel, gyümölcsössel, 
háztartással, gyerekekkel, idős szülőkkel, meg 
ők, akik ácsorognak a kerítés mellett, és pénztele-
nek, és munka kellene nekik, de nem tudunk egy-
másra találni. Pedig ami nekik hiányzik, az ne-
künk is veszteség lesz. Mindenképp ki kell majd 
fi zetni.

Meg kell fi zetni érte.
És ha nem tudunk barátságosak lenni, akkor 

előbb-utóbb bizalmatlanok és ellenségesek leszünk 
egymáshoz.
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3.
Gergő cigány fi ú, egészen sötét a bőre, koromfekete 
a haja. Épp olyan, mint egy indiai kamasz. Amúgy 
kisgyermekkora óta ideiglenes állami gondozás-
ban van. Néhány lakótársával a játszótéren por-
tyáznak, van ott egy gördülőhinta vagy mi is a 
neve, azt nyúzzák, van a közelben két lány is, akik 
talán egyidősek lehetnek Gergővel. A kezükből 
egy pillanatra ki nem kerülő mobil, az izgatott be-
szédmód, váratlan kacagások, elharapott monda-
tok, a szépen domborodó kis keblek, a nőies sze-
relés egyaránt arra utal, hogy nekik már a fi úk a 
legizgalmasabb témájuk, ha mindez talán még ép-
penséggel fi úk nélkül is. Miközben Gergő még tesz 
a lányokra, noha a lányok kiskora óta kedvelt, dé-
delgetett Kisgergője, de még jól elvan ezzel a sze-
reppel. Most is önfeledten csúszik végig a drótkö-
télen, noha persze érzi, hogy a lányok felfi gyeltek 
rá, de ez inkább kicsit zavarja, mint hevíti.

Így hát néhány perc múlva el is viharzik a ki-
sebb társai után a tér másik sarka felé.

A lányok azonban nem adják föl olyan könnyen. 
Érzik Gergőben a könnyű zsákmányt, a kockázat 
nélküli kalandot. A játék lehetőségét. Addig is, amíg 
kisütnek valamit, együtt csúsznak le, a kis korong-
ra felül az egyik, szembe vele, az ölébe felugrik a 
másik. Újra és újra. Ez a sikongatós, tréfás csúszás 
maga is erotikus töltésű, a lányok, talán épp azért, 
mert igazi nagyfi úk nincsenek a közelben, akiktől 
tartani lehetne, önfeledtek és gátlástalanok. Kóstol-
gatják lényük ismeretlen, új és izgalmas titkait.

Aztán jön a nagy ötlet. Kiáltva hívják Gergőt, 
hogy segítsen, mert elakadtak. Nem bírnak leszáll-
ni. Ő persze szalad, noha valójában tudja, nincs ott 
semmi elakadás, de a látszat szerint neki most nincs 
más választása. Ahhoz, hogy elutasíthassa őket, le 
kellene lepleznie a lányokat. De alighanem nem is 
gondolkodik ezen, készséges fi ú, szeret segíteni, ha 
nem nagy fáradtság, mert szereti az érte járó hálát.

De hát a segítés módja itt nem más, mint visz-
szafelé tolni a lányokat, vagyis megfogni őket, lá-
bukat, derekukat, támasztani a hátukat. Nekivesel-
kedik becsülettel, vigyorogva, hisz érzi, hogy egy 
csíny részese, de azt is, hogy ez nem ellene irányul. 
A korongon ülő lányok pörögnek, forognak, Ger-
gő keze ide-oda csúszik. A lányok egyenként sem 
könnyebbek nála, hisz Gergő, bár talán kissé ma-
gasabb náluk, de nagyon karcsú, nagyon vékony 
srác. Derekasan birkózik a feladatával, vissza is tol-
ja a lányokat az induló padig, közben a fogdosódás 
legártatlanabb és legzüllöttebb szertartása zajlik. 
A lányok ennél könnyebben talán még sosem arat-

tak diadalt. És aligha élvezhetik máskor ilyen ön-
feledten és kockázat nélkül egy fi úkéz alapos gyö-
möszköléseit.

A jelenet még kétszer megismétlődik, aztán ki-
fullad, ami sok az sok, a két csitri ugyan nem tudja 
megállni, hogy ne kiabálják oda harmadszorra is 
Gergőt, de ebben a kalandban ennyi volt, leugra-
nak a korongról. Ami egyikőjük esetében nem si-
kerül hibátlanul, a szoknya első szegélye fennakad, 
ő meg már lent áll a földön, s pár pillanatig, bár-
hogy ügyeskedik, bizony minden napvilágra ke-
rül, ami az imént még a szoknya alatt volt. Végül 
a szoknya csak kiszabadul, a bugyi eltűnik, majd 
felhangzik a záró mondat:

„Figyelj, az előbb ugye nem láttál semmit?”

Hát eddig tartott az idill egy szolid pesti villane-
gyedben, ahol a lányok otthon vannak, Gergő meg 
itt kapaszkodhat meg majd valamiben, az iskolá-
ban, az itteni lányokban, a templomban, valamelyik 
műhelyben, hogy aztán akár idevaló is lehessen.

A játszótéri jelenet azonban nem csak erről szól. 
Arról is, hogy két fehér lány olyan természetesen 
kezdett el kacérkodni egy cigány fi úval, mintha 
semmit nem tudnának a társadalmi csoportjaik 
közt dúló nagy háborúról.

Pedig ha igaz az erről a háborúról szóló hír, ha 
pontosak a haditudósítások, akkor aligha láthat-
nám azt, amit láttam. Akkor ez a két kislány a ta-
nult előítéleteit és félelmeit nem függeszthetné fel a 
játszótéren egy meleg szempár kedvéért. És persze 
nem is bírná ezt a szempárt vonzónak látni.

Jó, mondjuk csoda történt. Csak hát ezt a fi út az 
iskolájában is nagyon szeretik, és soha nem volt ki-
rekesztve, voltaképp sosem volt cigány. Mármint 
úgy értve, ahogy nem jó cigánynak lenni. S ha ép-
pen cigányként lett volna jelen az osztályban, mert 
kedve lett volna vállalnia magát, ha tudta volna, 
hogy teheti, ha biztatást, segítséget kapott volna 
hozzá, akkor ugyanott tartana. Talán még egy ki-
csit előbbre is. Hisz valami furcsaság persze zajlik 
körülötte, meg benne is motoz, tudja, hogy ő nem 
csak ő, hanem valaki más is, akit még nem ismer, 
csak csodálkozva tapasztalja, és nem tudja, hogy 
meg kellene ismernie, meg kellene szólítania, szelí-
dítenie, mielőtt még összezördülnének.

A villamoson sem cigány és a boltban sem. Any-
nyira a megszokott nagyvárosi fi ú minden ízében, 
hogy puszta cigánysága, származás szerinti ci-
gánysága, bármely látványos amúgy, a bőre sze-
rint, sehol nincs hátrányára. Egzotikusan fi nom 
vonásai révén inkább előnyére. Kedvenc, bármer-
re jár. Könnyen elválasztódik a cigányokkal kap-
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csolatos rossz élmények körétől, sőt, azok gyakori 
durva általánosításaitól is. (Talán csak arról van 
szó, hogy mozdulatai, viselkedése, öltözködése, 
tekintete bizalmat ébreszt. Mert bizalommal van 
a nem cigányok iránt. Mert nem tesz különbséget. 
Mert számára nincs különbség. Nincs különbséget 
teremtő élmény, nevelődés, ideológia.)

Hogy másként is lehetne, azt Gergő legelőször 
a sorstársaitól, a vele együtt élő állami gondozot-
taktól tudhatta meg. Hogy volna itt egy háború, 
melyben ő csak egy kis eltakarítandó piszok. De 
azt gondolom, hogy még ezt az agressziót se tekin-
tette másnak, mint a lányok játszótéri enyelgését: 
egy számára nem egészen érthető önkifejezésnek, 
mely ha kellemes, ha kellemetlen, s ha ő éppen a 
címzettje is, valójában nem róla és nem neki szól.

Most az a kérdés, Gergőt mire tanítjuk meg. 
A lelke, cigánysága még tiszta lap.

Azt a cigányságot, melyet otthonról hozott vol-
na, maga sem kívánja, az intézetben elkényeztet-
ték. Vagy nem talál majd más utat, és visszakerül, 
eltűnik majd abba a homályos zónába, ahol sokan 
keresgélnek boldogulást az ezerfelé szakadt ma-
gyar társadalomban?

Beletanul majd a cigányellenesség közérzületé-
be, hiszen a boldoguló cigányok könnyebben ráz-
zák le a fájdalmas kötelékeket, hogy aztán végül 
semmire se menjenek vele?

Vagy igazi asszimiláns lesz, aki mosolyogva 
hallgatja majd a cigányokról szóló történeteket, 
mert sose neki mondják, mert neki ugyan mond-
hatják, hiszen ő megmarad kivételnek, s tényleg 
inkább gondol majd magára, kicsit meghatódva, 
indiaiként, aki egyszerű magyar, mint cigányként?

Vagy hallgat az idők szavára – félek, lesz az még 
az idők szava –, és megtanulja sokasodó gyermekei 
mellett vagy éppen szigorlatra készülve a nagy el-
nyomást felismerni, mely alatt népe senyved ezer 
éve, és megtanulja ezt látni? Átértékeli majd sa-
ját gyermekkorát is, hogy majdnem janicsár lett, 
jaj, szinte észre sem vette, és elmegy a háborúba, 
odaverve jól a dárdát a földhöz, hogy ne hallja ön-
magát sem? És elátkozza majd ezeket a játszótéri 
lányokat is, utólag, hogy ők is a cigány csávót aláz-
ták meg benne?

4.
Ülünk a Ferenc utcában, a jóravaló, sokat megélt 
öreg épületben, az apa kiment rágyújtani, meg va-
lami ismerőst is talált, akihez majd oda fogja hív-
ni nagy hangon a fi át, Sanyikát, aki azonban épp 
mellém húzódik, noha itt semmi hatalmam fölöt-

te, többnyire semmibe is vesz, a helyzetnek meg-
felelően. A kölyök épp kólát próbál tölteni a vízi-
pisztolyába. A félliteres palackból a kupakba tölti 
az italt, aztán onnan meg a pisztolyba. Erőtlenül 
tiltakozom. Másutt szó nélkül engedelmeskedne, 
pontosabban eszébe sem jutna ilyet csinálni, de itt, 
az apával való találkozás idejére mindent szabad. 
Ez a minden persze nem valami sok, hiszen mégis 
csak egy gyermekvédelmi intézményben vagyunk, 
ő meg ideiglenes gondozásban, és most éppen lá-
togatóba hoztam az apjához, az engedélyezett heti 
két órára, de azért, ami belefér, azt nem mulasztja 
el megtenni. Agressziója főleg az apja ellen irányul, 
hisz azt éppen az apa hívja elő, aki a látogatások 
alkalmával elönti minden földi jóval (ami a kisfi út 
egyre kevésbé tudja kielégíteni), és mindenféle ha-
mis ígéretekkel a jövőre nézve (melyeket az apá-
nak sosem lesz módjában beváltani), így hát a fi ú 
dacosan dúl a javak közt, most épp újra és újra a 
nadrágjára önti a kólát, hiszen akkor sem volna 
könnyű a kupakba töltögetni, kicsordulás nélkül, 
ha törekedne is rá.

A megszokott cigány történetek szomorú paró-
diája ez. Nem a szegénység, nem a munkanélküli-
ség, nem a gyermek elhanyagolása volt az állami 
beavatkozás oka, hanem épp ellenkezőleg, a gyer-
mek veszélyeztetése, a lelki kényszerből fakadó 
túlgondoskodás révén. Sanyikát tehát azért kellett 
gondozásba venni, mert az apja nem akarta letenni 
a kezéből, majdnem szó szerint, mindig az ölébe 
tartotta volna, úgy féltette.

Nem tudom nem úgy nézni ezt a történetet, mint 
annak esetét, ahogy egy kultúra a nevelés ügyében 
teljesen összezavarodik. A gyermek, akit az anyja 
az árokszélen hagy, tönkretesz, az a mindene.

Sanyika édesapja valami szent paranoiával kere-
si a megváltást. De ilyesfajta megváltás persze nincs.

Mindenesetre az apa gondozása töredékébe ke-
rülne a fi a védelmének, és hatékonyságban is for-
dított a viszony, amit az apáért tennénk, az azonnal 
a fi ú javára lenne, amit a fi úért teszünk, az mindig 
kétes értékű, pillanatnyilag épp az apai paranoi-
át ültetjük át a fi ú lelkébe, meglehetős hatékony-
sággal és igen nagy költséggel, sok fájdalom árán.

Az anya (Sanyika anyja) vezet az új otthona felé, sze-
retné nekem megmutatni. Látok egy bérházat, 
csupasz, lerongyolt, csúf téglatest. A ház alagsori 
ablakai előtt rémes szemétkupacok. Mindegyik ab-
lak előtt egy. Mintha istállókból hányták volna ki 
a trágyát. Színes, szörnyű emberi lomot. Nem is 
bírok igazán fölnézni, nem akarom, hogy lássa az 
asszony, hogy én is látom.
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A lépcsőházban sem látok semmi vigasztalót, 
befalazott ajtók, ablakok, vagy éppen kiszedve min-
den, és a valahai lakás inkább csak afféle barlang. 
És mindenütt lakók. Többnyire láthatóan cigányok.

Aztán megérkezünk a felújított lakásba. Mely 
kívülről éppúgy nem ígér semmit, mint az egész 
ház, a fal vakolatlan, csak az ajtó új. Meg rajta a 
rács. Azonban az ajtó mögött a huszonegyedik szá-
zadba lépek. Minden kicsi az egyszobás lakásban, 
de minden új, modern és célszerű. Már itt vannak 
a bútorok is, mintha azokat is most vásárolták vol-
na. Nincs még rend, de látszik, hogy ez a lakás már 
egy másik dimenzióban van, mint a ház. Ma volt 
a költözködés, az asszony büszke, boldog, és per-
sze tele van szorongással és szégyennel, hiszen az 
útja, melyen engem is vezetett, a pusztulás kertjén 
és lépcsőházán át vezetett.

A felújítás, a rehabilitáció egy uniós projekt kere-
tében zajlik, a kis lakás azt mutatja, van pénz bőven, 
és azon az oldalon sok lakás elkészült már, míg a ház 
másik fele meg világvégi elhanyagoltságban. Bizo-
nyára nem a mértéktelen cinizmus idézte elő ezt a 
helyzetet, hogy egy házba, egy élettérbe kényszerít 

megkapaszkodni képeseket és leszakadtakat. Ren-
det és káoszt. Nem a rontás szelleme idézte fel a kis 
álomlakást a nyomortelepen. Mégis, valahogy a pro-
jekt ütemezése azt sugallja, hogy valakik, akik ennek 
a munkának a tervezői, mintha nem gondolnának az 
emberre, akire épp milliókat költenek. Nem hinné-
nek neki. Nem hinnének benne. Észre sem vennék. 
Mintha úgy gondolnának az építkezésre, hogy an-
nak a vége az elejébe ér. Úgyis. Nyomorból, nyomor-
ba. És ha már amúgy sincs megváltás, akkor a kivi-
telezés megoldásaival hatékonyan akadályozzák is.

Miközben a szegény asszony nem győz magya-
rázkodni és elhatárolódni attól, ami a régi-új ott-
honát körülveszi. Hogy már kész a kerítés, és majd 
egyszer nem is jöhet be akárki, nem lesz itt az a ren-
geteg szemét, és az alkalmi lakók is elmennek majd, 
de látom, maga sem hiszi, noha a lakása épp elég 
biztosíték lehetne, és munkája is van, menye, fi a, 
csinos fi atalok, de kint a gangon ők is elfogódottak.

Még az is lehet, hogy ez az eljárásmód nem is 
a felelőtlenség és az érzéketlenség terméke, hanem 
a tervezett humánum maga. Nem látom át. Nem 
látok rajta túl.

A 2001-ben készült képen Balogh Ibolya óvónő látható a Dzsumbujban kialakított Dzsumbuj Help nevű szociális 

segítő intézmény pótóvodájában a gyerekekkel. (Forrás: www. amarodrom. hu/archivum/2001/0102/text5. htm)
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Az intézmény, a kerületi családsegítő kihelyezett 
részlegeként 97-től működik az Illatos- és a Gu-
bacsi út sarkán levő gettóvá, nyomorteleppé váló 
egykori állami telep volt hentesüzletében. A szer-
vezet első csapata hamar feladta, a helybeliek nem 
akartak sem közösséggé szerveződni, sem magu-
kon segíteni.

Az intézményt aztán Dzsumbuj Help Közösség-
fejlesztő Központnak nevezik. Ebből válik ki 2001-
ben a Dzsumbuj Egyesület, mely közös pályázaton 
indul a 2005-ben a Ferencvárosi Tanodával, vagyis 
a Dzsumbujban élő gyerekek iskolai pályafutását 
segítő egyesülettel.

A tanoda a Molnár Ferenc Általános Iskolába 
járó, illetve inkább nem nagyon járó gyerekekkel 
foglalkozik. És nagy lehetőségnek tekinti, hogy az 
önkormányzattól kapott kis bérlemény, egy egyko-
ri üzlethelyiség átalakításával sikerült a kilépnie a 
Dzsumbujból.

Idén tavasszal a két szervezet összeolvadt Fe-
rencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület néven.

Fehérvári Szilvia, a tanoda vezetője írja az első 
félévet összegző tanulmányában:

„Az nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendelke-
zésünkre álló tér nehezen „visel el” 15, túlnyomó-
részt magatartászavaros gyereket – akik ráadásul 
a kezdeti időszakban a poroszos iskolai keretekből 
kikerülve mást sem csináltak, csak a határokat pró-
bálgatták. Az általunk jónak gondolt napirendről 
is a gyakorlatban derült ki, mennyi buktatót jelent. 
Az állandó átszervezés, változtatás, munkatársi 
egyeztetések hetei voltak ezek – s az első két hó-
napban 7 fő kimaradt.”

„Szükségletfelmérés ide, szükségletfelmérés 
oda, a tanodai program hiába reagál az adott tár-
sadalmi réteg VALÓS, és nagyon nagy veszélye-
ket magában rejtő problémájára – ha ezt maguk 
az érintettek EGYÁLTALÁN NEM ÉLIK MEG 
PROBLÉMAKÉNT. Biztos közhelyes, amit írok, de 
nagyon kiábrándító annak megélése, hogy kvázi 
„felülről” valóban nem lehet segíteni.”

Nem tudom, Balogh Ibolya óvónő a helyén 
van-e még vagy már rég máshova került. Akár-
hogy is, egyszer végre be kellene látnunk (tanul-
nunk kellene abból, ami már megtörtént ezerszer, 
és mind az ezerszer kudarccal végződött), hogy a 
segítés sosem csak a segítő odaadásának, ugyan-
annyira, vagy még annál is jobban a segítettek 
igyekezetének a mértékében lehet sikeres. Épp 
ezért nem kellene, nem szabadna jóravaló, védte-
len, felkészületlen fi atalokat kihajtani a szegénység 
és a kultúravesztés aknamezőire.

A c-press. hu honlap híre 2007, jún. 27-én:

A Dzsumbuj újabb részére került lakat
A ferencvárosi polgármester az Illatos úti telep 
újabb részére tett lakatot csütörtök délelőtt, így az 
épületet még az idén le lehet bontani. A főváros 
IX. kerületi önkormányzata 2004 óta csaknem 600 
millió forintot költött arra, hogy „Dzsumbuj”-ban 
élőket máshol elhelyezze és a kiürített épületeket 
megóvja az önkényes lakásfoglalóktól.

Hozzászólások (1)

Írta: Magdi, June 29, 2007

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy ennek meg 
kellett történnie. Én is ott nőttem fel, de abban az 
időben nem bűnözők laktak ott, hanem olyan volt 
az egész telep, mint egy nagy család. Igaz, azóta 
közel 40 év telt el :)

5.
Egy cigány nemzetiségű férfi , Kállai Ernő lett a ki-
sebbségi jogok új biztosa. Aki szakmája szerint 
kisebbségkutató, tanár, jogász. A köztársasági 
elnök jelöltjét a pártok képviselői nagy szavazat-
többséggel elfogadták. Csak némi politikai gya-
korlottságot, ismertséget hiányoltak a meghall-
gatáson, de ez manapság éppenséggel dicsérettel 
felérő kritika.

Hivatalosan minden cigány szervezet és közéle-
ti szereplő örömmel üdvözölte.

Érdekes mozzanat azonban, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok, a cigányt kivéve, mindannyian 
ellene voltak, úgy érvelve, hogy ezzel alighanem a 
kisebbségi ügy a cigány ügyre korlátozódik majd.

Az érintett elhárította a kritikát, mondván, Kal-
tenbach Jenő német nemzetiségű volt, mégsem 
gyanakodott senki, hogy saját nemzetisége ügyeit 
előbbre venné a többieknél.

A hárítás azonban nem megnyugtató. Kállai 
kutatói érdeklődése kifejezetten a cigányságra irá-
nyult, nem lesz tehát könnyű nézőpontot váltania. 
Ráadásul a cigány ügyek a problémás kisebbségi 
ügyeknek egy sajátos, domináns körét jelentik. Me-
lyek képviselete külön is több, súlyosabb és más, 
mint ami az ombudsmani feladatkörben ellátható. 
Ha Kállai tehát semmi mást nem tesz, magában 
véve nagyon helyesen, mint hogy súlyozva látja el 
az ügyek képviseletét, nem cigány ügyre akkor is 
aligha juthat ideje.
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Nem véletlen, hogy két felvetése az első inter-
júkban, az ombudsman jogkörének szélesítéséről 
és a kisebbségek parlamenti képviseletének ren-
dezetlenségéről elsőrendűen cigány témák. Noha 
formálisan természetesen általános kisebbségi kér-
dések.

Kaltenbach esetében természetes volt, hogy ha 
több a cigány kisebbségi ügy, akkor több fi gyel-
met kap. Kállai esetében kissé nehezebb, hogy ezt 
az egyoldalúságot ellensúlyoznia kell a hitelesség, 
a tárgyilagosság látszatáért.

Az se jó, ha teszi, az se jó, ha nem, hogy fog ta-
lálni jó megoldást?

Kállai pályája szép karrier, a ’69-es születé-
sű történelem-ének szakos általános iskolai tanár 
hallatlan tudatossággal és nagyon gyorsan haladt 
előre a tudományos pályán, melyet most jelentős 
közéleti megbízatással jutalmazott a magyar par-
lament.

Kállainak, mivel nem valamely politikai párt 
szövetségeseként került magas állami méltóság-
ba, hanem erkölcsi és szakmai kiválósága érde-
meként, a köztársasági elnök jelöltjeként, esélye 
lehet arra, és hivatala is kötelezi, hogy kisebbségi 
ügyekben, mindenekelőtt roma ügyben segítse a 
tisztánlátást.

Szellemileg független, roma származású szak-
értő lett a köztársaság képviselője. Ha neki nem 
sikerül a roma kérdésben új reményt adnia a jog-
fosztottaknak, a szegényeknek, ha nem tudja önér-
zetre, az önmagáért való helytállásra felbátorítani, 
fellelkesíteni a reményt vesztett cigány társadal-
mat, ha nem lesz ereje, bátorsága lecsillapítani a 
harcos jogvédőket, ha nem lesz képes elválasztani 
a sérelmek népét a hőzöngések népétől, a sértett 
méltóságot a kupecek méltóságától, ha nem bírja 
majd nyílt és tiszta beszédre szorítani a kormány-
zatot, visszaszorítani az álságos közbeszédet: ha 
nem lesz képes elősegíteni, hogy ne ellenségként 
lássuk egymást, akiknek egymással nem elszá-
molni és számon kérni valójuk van, hanem meg-
beszélni valójuk, akkor sokáig senki másnak sem 
lesz erre esélye. És menthetetlenül úgy lesz felnőtt 
a rendszerváltás után született első cigány nemze-
dék, hogy háborús évekként gondol majd vissza az 
elmúlt két évtizedre, és tele lesz sérülésekkel. És 
magának sem hiszi el, ha nem voltak rossz tapasz-
talatai, élményei magáról, mint cigányról, meg a 
másikról, mint magyarról. És persze a felnőtt cigá-
nyok többsége, aki nem lehetett olyan szerencsés, 
hogy elfogadható élete legyen, munkával, meg-
becsüléssel, biztonsággal, jövedelemmel, minden 

problémáját a magyarokkal azonosítja majd, ahogy 
a magyar is, ami bajt lát, abból egyre többet hárít 
majd át a cigányokra.

Kállai tehát egy személyben megállíthatja a 
történelem, a cigány-magyar együttélés rossz 
felé haladó szekerét. (Minden szokásos híreszte-
léssel szemben az a meggyőződésem, hogy azért 
kevés, azért elégtelen cigány ügyben bármi, mert 
országos lelki zárlatok bénítják a lelki, szellemi 
forgalmat.) Lehet a magyar-roma kiegyezés atyja, 
menedzsere, szakembere, animátora. És persze 
elvesztegethet hiábavaló csatározásokra újabb 
éveket, úgy, hogy a nevét is csak legyintve em-
lítjük majd.

Ráadásul a két szerepfelfogás közt kezdetben, 
látszólag csak fi nom különbségek lesznek.

Az egyetlen igazi aggodalmam az áttekintés 
után, hogy konkrét roma ügyekben nincsenek 
megnyilatkozásai. Pedig a megértés és az értel-
messég épp itt dől el. Manapság azt látni, hogy 
az értelmesség roma ügyekben csődbe jutott. Aki 
konkrét ügyeket felvállal, elemez, minősít, mint-
ha elvesztené józan eszét. Az okos elemző, ha a 
maga felkészültségében és tisztességében bízva 
kilép a nyilvánosság elé, hogy napi konfl iktuso-
kat tisztázzon, és nem látja be, hogy egyetlen ere-
deti megfontolását sem tekintheti biztos alapnak, 
percek alatt ítéleteinek csapdájába kerül. Aki nem 
próbált még utcai roma ügyben nyíltan, tárgysze-
rűen beszélni, félretéve a mellébeszélés, célozga-
tás, túlbeszélés megszokott rendjét, és aztán nem 
csalódott magában, mindenkiben, a lehetőségei 
megítélésben, a nyilvánosságban, hogy itt mint-
ha mindenki megőrült volna, az könnyen óvatlan 
lehet. Gondoljunk csak a Strassbourgba menekült 
romák melletti nagy értelmiségi demonstrációra, 
vagy a Moszkva téri merénylet ügyében lezajlott 
tüntetés teljes és kétségbeejtő tévedésére. Ha Kál-
lai tudósként, szakemberként kellően felkészült-
nek érzi magát, biztos szellemi talajt tudván a 
lába alatt, félig már veszített. Ha belátja, hogy a 
megértés előtte áll, még a megszólalás nyelvét is 
neki kell majd megteremtenie, még csak nem is 
a semmiből, hanem egyenesen a káoszból, akkor 
minden jó megtörténhet.

Amikor az előbbi bekezdést javítgattam, kere-
kítgettem, már tudtam, hogy Kállai máris belete-
nyerelt a legelső szellemi pocsolyába. Nem részle-
tezem tehát tovább a képzelt veszedelmeket, mert 
alighanem a zajló vihar ismeretében kissé teátrális 
volnék. Vagy az voltam máris.
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Mi is történt? Remélem, nem azt mondta még-
sem a hevesi roma verekedések ügyében, amit sza-
laghírként a Hír TV közvetített, hogy ez nem cigány 
ügy, hanem szociológiai háttere van. Remélem a Hír 
TV eltorzította, leegyszerűsítette a mondandóját. 
Sajnos azonban a hevesi ügy előzményeivel kap-
csolatos korábbi megjegyzése alapján valószínű, 
hogy ez a korrekt értelmiségi butaság mégis csak 
tőle való, hogy csak ne cigányozzunk, mert az min-
dennek az oka, mert az eleve bűn.

Az első kisebbségi ügy, amellyel foglalkozott, a he-
vesi roma család és a rendőrség konfl iktusa volt, 
melyet a Tizenhat órában, nagyon helytelenül, ál-
talános kisebbségi problémaként tárgyalt, hogy 
tudniillik „gyakori a kisebbségek és a hatóságok 
konfl iktusa”, holott efféle konfl iktus csak a cigány 
kisebbségek és a hatóságok között van. A többi 
kisebbségnek ilyesfajta konfl iktusa nincs. Ezzel a 
kényszerrel azonban, hogy kisebbségi ombuds-
manhoz illően beszéljen, oda juthat, hogy cigány 
ügyeket általános kisebbségi ügyként kezel, álta-
lános kisebbségi üggyé stilizál, ez pedig sem a ci-
gány ügynek, sem a kisebbségi ügyeknek, sem a 
köztársaságnak nem volna jó, aligha segíti majd a 
megértésben, ahogy a megoldásban sem.

Annál is kevésbé, mert az efféle, a kifejezés alatt 
mindig a cigányokat értő kisebbségezés éppen a 
cigányellenes közérzülettel bíró lakossági közbe-
szédben szokásos.

Hevesen olyan történet zajlik, és sajnos, aligha-
nem, ha még kevésbé attraktívan, sokfelé másutt 
is, mely a cigány társadalom egyes szegmensei-
nek átalakulása, formálódása termékeként merő-
ben új és mélységesen régi jelenségeket produkál. 
A nagy idai cigányokig kell visszamennünk, hogy 
legyen valami fogódzónk, miközben amúgy a tör-
ténet minden eleme az utóbbi évek újraértelmezé-
sét kívánja meg.

És természetesen a rendőrség is merőben új kép-
let, noha itt is meglehetősen régiek a gyökerek. Lát-
tuk a tanácstalan és az agresszív, a szorongó és a 
dühöngő rendőrséget tavaly ősszel Budapest köz-
terein, nem pusztán politikai játszma zajlott akkor 
sem, ahogy a hevesi előállítás sem rasszista tombo-
lás volt, még ha erőszakosak lettek volna is a rend-
őrök az előállításkor. Egy szervezet lelki összeom-
lása van a háttérben. Egy önmagával tisztázatlan 
viszonyban levő társadalom rendvédelme minden 
bajt felnagyítva mutat meg, de ennek beismerése, 
vizsgálata, értelmezése, kezelése összehasonlítha-
tatlanul nehezebb, mint alkalmi ideológiákkal ha-
dakozni, ördögöt űzni.

Kállai, amilyen okosan hallgatott korábban, 
mint kutató, olyan meggondolatlanul nyilatko-
zott, mint ombudsman, pedig kutatóként tanúsí-
tott óvatossága segíthetné, tanácstalanságának és 
értetlenségének pontos elbeszélése általános föl-
lélegzéshez vezethetne, hogy végre valaki felhagy 
az üres dumával. A heveny ítélkezési kényszerrel. 
Figyel és gondolkodik. A köztársasági elnök alig-
hanem ezt várja tőle.

Ha azért mondta, hogy nem roma ügy a heve-
siek törzsi háborúja, mert magát nem tudná el-
képzelni, hogy valaha is kaszára, kapára kapjon, 
pedig ő is roma, akkor itt az ideje az első leckének. 
A hevesi romák valóban nem azért tépik egymást, 
mert cigányok, de nem is azért, mert cigányok-
nak tartják őket. Az a közösségi háló azonban, 
mely egy efféle szervezett magánháború feltéte-
le, ugyanannak a cigány premodern tradíciónak a 
hajtása, fattyúhajtása persze, melyet amúgy, más 
tekintetben az etnikum történelmi túlélésének zá-
logaként, feltételeként azonosítottak a kutatók, és 
ezer érték forrása volt és lehetne ma is. (És ez az a 
közösségi háló, melynek mind premodern, mind 
modern változatait a magyar lakosság szinte 
nyom nélkül elvesztette, s amelyet posztmodern 
szituációban majdnem a semmiből kénytelen új-
raszőni. És amíg képes nem lesz rá, addig a cigá-
nyoknak sem tud segíteni. Vagy nem tudja nem 
bántani őket, nem tud nem félni tőlük, nem fojt-
hatja el gyanakvását, stb.)

Hogy aztán a cigány közösségek a családi sérel-
mek megbosszulására aktivizálódnak, rombolásra 
és hajtépésre, vagy a kisiskolák és gyerekeik taná-
rainak védelmére (erre is akad példa), alighanem 
ez (is) a sorsdöntő.

Mit mond Kállai a bemutatkozásképp a Ma-
gyar Hírlapban: „A romák társadalmi helyzete évszá-
zadok óta felemás, a többségi társadalom kirekesztése 
sújtja őket.”

A portréműsorban a rádióban pedig azt teszi fel 
költői kérdésként, amit diákjainak is szokott mon-
dani, hogy képzeljük el, mi volna, ha nem volna sze-
génység, akkor nem volna cigányellenesség? Evidens-
nek tekinti tehát a rasszizmust, az elnyomást, mint 
a magyar cigánytársadalom nyomorúságának ma-
gyarázatát.

Ha beéri ezzel, sosem fog tudni segíteni sen-
kinek.

Mindezeken túl is fel van adva a lecke Kállai-
nak. Miközben kisebbségi ombudsman lett, Hor-
váth Aladárt alig valamivel korábban a Szociális 
Minisztérium esélyegyenlőségi biztosának nevez-
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ték ki. Konkrét ügyekben Horváth virtuóz jogvé-
dő, valószínűleg a magyar lakosság sarokba térde-
peltetése nyugtatná csak meg cigány sérelmektől 
feldúlt szívét. Kállai készülhet arra, hogy az első 
csatát vele kell megvívnia. Ha kitér előle, mint a 

hevesi konfl iktus ügyében tette, miközben Hor-
váth Aladár azonnal akcióba lépett és meg is hoz-
ta a maga szokásos, gyors ítéletét, akkor marad a 
kontrás szerep. Egy nem igazán jó muzsikát játszó 
zenekarban.

Jelenet az Experidence Táncszínház Nagyidai cigányok előadásából

A nagyidai cigányokat épp a napokban olvastam 
újra, azért merészeltem utalni rá a szövegben, aztán 
nézem a tévét, és látom, hogy épp Nagyidán játssza 
a nagyidai cigányoknak a táncjáték változatát az Ex-
peridance táncegyüttes. (Július elején lehetett látni az 

előadást a Margitszigeten.) Van tehát Nagyida, iga-
zán, nem csak az eposzban, és a cigányok sem hagy-
ták el. Noha a nagyidai cigányok, ahogy a tévériport 
mutatta, ma aligha lennének képesek átvenni a várat. 
Pedig sokkal többen vannak. De a vár is hol van már.



A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta, és be-
folyásolja ma is, az „írástudó”, rendszeresen olvasó 
emberek száma, a nemzet „pallérozottság”-ának, 
a köznép művelődésének az ügye. A Ratio Educa-
tionis is megfogalmazta 155. §-ában, hogy „Nem 
csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok 
műveltségét, és nem ritkán bő hasznot szerez szá-
mukra azoknak az eseményeknek az ismerete, me-
lyek nap mint nap történnek a földkerekség külön-
böző részein”1

A 18. és 19. század fordulóján már számos ma-
gyar volt, akiknek lehetőségük nyílt összehasonlí-
tani hazánkat, a nyugati országokat, sőt az akkor 
sokak előtt már példaképnek számító Amerika 
kulturális helyzetét. A legtöbben a bajok gyökerét 
abban látták, hogy hazánkban az irodalmi és tudo-
mányos élet virágzásához hiányzik a széles olvasó-
közönség.2 Több felvilágosodott író és értelmiségi, 
(sőt a főrendűek közül is néhányan) elmélkedett 
azon, hogyan lehetne az analfabéta „köznép” mű-
veltségét emelni, és emellett a latinos műveltségű, 
de korszerű tudással nem rendelkező köznemes-
ség érdeklődését felkelteni a magyar nyelv- és iro-
dalom fejlesztése, a hasznos ismeretek megszerzé-
se iránt.

1 Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás 
magyar nyelvű fordítása. Ford., jegyz., és mutatók: 
Mészáros István. Bp., 1981. Akadémiai Kiadó. p. 122. 
2 „A magyar főrendek nagy része, mint hazájokból 
száműzötteknél történni szokott, nemzeti nyelvét 
elfeledte. A közép és alsó nemesség nem szeretett 
könyvekkel foglalkozni: s a tudományos Karban 
azok, kikre a franczia vagy német nyelv szeretete nem 
ragadott, a deákot kedvelték. A magyar író néhány 
oskolai ifjakat kivéve, alig talált olvasó közönséget.” Kis 
János szuperintendens emlékezései életéből. Maga által 
feljegyezve. 2. kiad. Bp., 1898. Franklin Társulat. p. 313. 
Idézi: Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján. 
Bp., 1943. Egyetemi ny. pp. 73–74. 

A felvilágosodás korában volt egy folyóirat, 
amelyet szerkesztője kifejezetten abból a célból ho-
zott létre, hogy a hasznos ismeretek terjesztését, az 
olvasás népszerűsítését akarta szolgálni, olyan ré-
tegek körében, akik a kalendáriumokon kívül más 
egyéb irodalomhoz nem jutottak. Célja volt továb-
bá az is, hogy „az asszonyokat és a még eddig ol-
vasásban kevésbé gyönyörködő nemeseinket” az 
olvasásra és a művelődésre buzdítsa.

E lap, Péczeli József3 Komáromban, 1789 és 
1792 között megjelent folyóirata, a „Mindenes 
Gyűjtemény”4 volt, mely elsősorban tudomány-
népszerűsítéssel, valamint a mindennapi életben 
szükséges és hasznos ismeretek terjesztésével fog-
lalkozott. Azok igényeit tartotta szem előtt, akik 
tudtak ugyan olvasni, de tájékozatlanok voltak az 
irodalom, a természettudományok, a gazdaság, az 
egészségügy területén.

A lap hetenként, hétfőn és csütörtökön, jelent 
meg, egy ív terjedelemben, nyolcadrét formában. 

3 Péczeli József (1750–1792) református papi családból 
született. A debreceni kollégium elvégzése után 
Lipcsében, Jénában és Bernben folytatta tanulmányait. 
Hazatérését követően Komárom prédikátora lett. 
Egyházi elfoglaltsága mellett létrehozta a Komáromi 
Tudós Társaságot, és az első magyar nyelvű tudomány 
népszerűsítő folyóiratot, a ’Mindenes Gyűjtemény’-t 
(1789–1792). Az 1790 körüli nemesi-nemzeti mozgalom 
támogatói közé tartozott. Főleg fordításaival szerzett 
nevet magának (Voltaire: Zayr. Győr, 1784; Voltaire: 
Henrias. Győr, 1786; Yung éjtzakáji és egyéb munkáji. 
1–2. köt. Győr, 1787). 
4 A lapról: Kókay György: A komáromi Mindenes 
Gyűjtemény. In: Kókay György: A magyar 
hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780–1795). 
Bp., 1970. Akadémiai Kiadó. pp. 452–465.; Batári 
Gyula: A Mindenes Gyűjtemény. In: Batári Gyula: 
A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon. 
(1721–1867). Bp., 1994. OSZK. pp. 19–26. (Az Országos 
Széchényi Könyvtár füzetei)
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Hogy egy számból mennyi jelent meg, arra vonat-
kozóan feljegyzés nem maradt ránk, de kezdetben 
feltehetően 900–1000 előfi zető járatta. A „Minde-
nes Gyűjtemény” címe egyúttal a tartalmát is meg-
határozta, a „mindenes” jelzővel utalva arra, hogy 
minden, ami a kor emberét érdekelte, vagy érde-
kelhette, megtalálható volt a lapban.

Milyen témákkal foglakozott a „Mindenes 
Gyűjtemény”? A földrajzi tárgyú közleményekben 
megfogalmazódik a haza megismertetését célzó 
szándék. Olyan közlemények ezek, „mellyek ked-
ves Hazánknak természeti Históriáját, ugymint 
nevezetes forrásait, bányáit, egészséges vizeit, 
köveit‚ s egyéb ritkaságait foglalják magokban.” 
Cikksorozat foglalkozik Magyarország négy nagy 
„Folyó Vizének”, és mellékfolyóiknak leírásával, 
a közelükben épült nevezetesebb településeknek, 
városoknak történeti ismertetésével, tavaival (a lap 
Balatont már magyar tengernek nevezve) és bor-
termő vidékeivel. Hazánk szomszédos országai-
nak ismertetésén túl a távoli országok (Korea, Ja-
pán, India, Amerika stb.) világába, szokásaiba is 
bepillantást adott.

Tájékoztatást kapott az olvasó hazánk egyházi 
és világi tisztségeiről, ezek rövid történetéről és ol-
vashatunk a lapban Európa népeiről, az államok 
igazgatásának történetével és formáival, a törvé-
nyek kialakulásával. Közölt a folyóirat élet- és jel-
lemrajzokat az ókor nagyjairól – írókról és hadve-
zérekről, a történelem nevezetes személyiségeiről.

Tág teret kapnak a „Mindenes Gyűjtemény”-ben 
a természettudományos közlemények, amelyek az 
állat- és növényvilág, a geológia egyes kérdéseivel 
foglalkoznak. Folytatásokban közölte a lap Ko-
váts Ferenc írásait a méhekről, a „bujdosó” vagyis 
a vándormadarak és halak szokásairól, „bujdosá-
suk” okairól.

A világegyetem, a Föld és a bolygók leírása mel-
lett felvetette a világ elöregedésének gondolatát, 
ismertette a „Föld szelelő Lyukait”, vagyis a vul-
kánokat és az általuk okozott természeti katasztró-
fákat.

„Találmányos dólgok” címszó alatt a korszak 
új találmányairól és felfedezéseiről tájékoztat. (Pl. 
a puskapor és hatékonyságának növelése, mester-
séges jég előállítása, a mikroszkóp; a „meszszelátó 
űveg-tsők” és jelentőségük, vagy „Aeronautica” 
összefoglaló címen „A Levegő-égben való utazás” 
első kísérleteit közli folytatásokban. A természe-
ti jelenségek eredete és ismertetése mellett még 
„A Levegő-égnek megtisztításáról” is szó esik.

Mezőgazdasági vonatkozásban megfi gyelé-
seket, tapasztalatokat közölt, tanácsokat adott a 

szántás-vetéssel, növénytermesztéssel, növény-
védelemmel és az állattenyésztéssel kapcsolatban. 
Hasznos tanácsokat kaptak a „Mindenes Gyűjte-
mény” olvasói, főképpen a nők, háztartási (pl. ital 
hűtése nyáron, „bor-etzet készitése és haszna”, 
„ténta-motsok” eltávolítása a ruhából, hogyan kell 
tojás helyett friss hóval tésztát készíteni stb.) vo-
natkozásokban is.

Az egészségügy kiemelt helyet foglalt el a lap-
ban. A különböző betegségekre hasznos gyógysze-
rek házi elkészítésének receptjét adta meg, bevált 
népi gyógymódokat írt le, a betegségek tüneteinek 
leírása, elsősegélynyújtás, betegápolás, bábák kép-
zésének szükségessége, a „ferdés” jelentősége is 
szerepelt, mint fontos téma.

Mivel a folyóirat egyik fő célja az volt, hogy az 
asszonyokat is az olvasásra, a művelődésre szok-
tassa, sok közlemény jelent meg kifejezetten ilyen 
szándékkal. A hazai történelem tudós asszonyai-
nak példáival, a külföldi nők tetteinek ismerte-
tésével igyekezett célját elérni. Helyet biztosított 
olyan írásoknak, amelyekben szövetek, csipkék, 
gyöngyök leírásáról, a hajviseletről, az öltözködés-
ről – egyszóval a divatról tájékoztatta női olvasóit. 
Hasonló célt szolgáltak a háztartási tanácsok is.

A szórakoztatást szolgálták a minden számában 
megjelent találós kérdések, szórejtvények, ame-
lyeket „Találós Mese”, és „Rejtett Szó” cím foglalt 
egybe. Ezek közlésével is a fi atal felnőttekre és a 
nőkre gondoltak a szerkesztők. Az első négy Ne-
gyedben minden számban közöltek rejtvényeket, 
megfejtésüket a következő szám hozta. A verses 
formában írott rejtvények szerzője többnyire Édes 
Gergely5 volt. Az egyes Levelekben szépirodalom-
mal is találkozunk, főleg versekkel, amelyeknek 
legnagyobb része alkalmi jellegű, nevezetes szemé-
lyiségek üdvözlésére, dicsőítésére, halálára vagy 
más eseményekre íródtak.6

Érdekes, hogy a kor neves írói és költői – annak 
ellenére, hogy a „Mindenes Gyűjtemény” jelentő-
ségét elismerték – Kazinczy és Barczafalvi Szabó 

5 Édes Gergely (1763–1847) református lelkész, költő. 
A köznép felvilágosítását szolgáló munkája: Természet 
könyve, avagy a természetből kimeríttetett betses 
halhatatlanság… Kassán, 1793. Ny. Ellinger János. 163, 
1 p. 
6 1790-ben jelent meg Kis János ’Belgrád meg-
vételekor’ írott verse, mely Péczeli megjegyzése 
miatt érdemel fi gyelmet: „Ezen Verseket irta eggy 
Kis János nevű Soproni Tanuló, aki 18. esztendős. 
Ha illyen Ifjunak jó Vezérei ’s Mecénásai akadnának, 
ki-ki elgondolhatja, mire mehetne 40. ’s 50. esztendős 
koráig.” – A későbbiekben Kis Jánost Kazinczy és köre a 
legtehetségesebb magyar költők egyikének tartotta. 
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Dávid egy-egy versének kivételével nem képvisel-
tették magukat a lapban. A cikkek jelentős hánya-
da – a kor szokásainak megfelelően – névtelenül, 
vagy monogrammal, jelent meg. Esetenként a szer-
zők csak lakóhelyüket jelezték. A cikkek tanúsága 
szerint a „Mindenes Gyűjtemény”-nek az egész 
országra kiterjedő szerzőgárdája volt. Érkeztek 
cikkek Kolozsvárról, Debrecenből, Sárospatakról, 
Pápáról, Nagyenyedről, Kőszegről, Pozsonyból, 
Pestről, Vukovárról, Nagykállóról stb. Írt a lap-
ba: Barczafalvi Szabó Dávid író, nyelvújító, Édes 
Gergely költő, lelkész, akinek verseit rendszeresen 
közölték; Fejér György teológus, a pesti egyetem 
tanára, a Tudományos Gyűjtemény későbbi szer-
kesztője, akkor pozsonyi papnövendék, Földi Já-
nos orvos, Szatmár város rendes orvosa, később a 
debreceni irodalmi kör egyik alapítója, Csokonai 
barátja, Kis János teológus, költő, később az aka-
démia és a Kisfaludy Társaság tagja, akkor a sop-
roni kollégium diákja, a Soproni Magyar Társaság 
megalapítója, Kováts Ferenc mérnök Pápáról és 
Szombati János, a sárospataki kollégium tanára, és 
mások.

A felsorolt témák mellett állandóan visszaté-
rő motívuma a „Mindenes Gyűjtemény”- nek a 
nemzet kiművelése. A lap többször visszatért erre 
a témára, és úgy tekintett erre a kérdésre, mely 
minden másnak az alapját képezi. „A Köz-nép-
nek tévelygéseiről” szóló cikk7 azt hangsúlyozta, 
hogy a köznép mindent könnyen elhisz, közülük 
kevesen vannak olyanok, akik „visgálódnak” gon-
dolkodnak, olvasnak. A fő cél „a Könyveknek és 
azoknak olvasása által” nyelvünk s nemzetünk 
„pallérozása.”

A magyar nyelv ápolása a nemzet boldogulá-
sa egyik legfőbb útja. A magyar nyelvet fejleszteni 
kell. „Nemzetünk ditsősége áll fő-képpen Nyel-
vünk virágzásában Nyelvünk pedig nem virágoz-
hat, hanem-ha jó Könyvek iratnak rajta”

A lap az irodalmi élet fejlesztése miatt sürgette 
egy tudós társaság létrehozását, különös jelentősé-
get tulajdonított a „Játék-Néző Helyek”-nek vagyis 
a színháznak, színjátszásnak, mivel „Ennél nints 
eggy-eggy jobb eszköz Nyelvünk gyarapitására s 
a jó izlésnek terjesztésére.”

A nemzet pallérozásának másik legfontosabb 
eszköze az olvasás, de a könyvek megvásárlását 
azok magas ára akadályozta. Nyomdák szaporí-
tását, a könyvkereskedelem megszervezését, „Ol-
vasó-Cabinet”-ek felállítását sürgette a lap külföldi 
és részben hazai példák alapján. A megjelenő vagy 
7 A’ Köz-népnek tévelygéseiröl. = Mindenes 
Gyűjtemény, 1789. I. negyed. VII. levél. pp. 106–108. 

már megjelent könyvekről – hazaiakról és külföl-
diekről – a Mindenes Gyűjtemény rendszeresen tá-
jékoztatott. Az olvasók a hirdetések által értesültek 
az újdonságokról.8

A nép kiművelése érdekében a lap elsődleges-
nek tartotta a hasznos és olcsó könyvek kiadását, és 
emellett népiskolai reformokat is javasolt. A „Min-
denes Gyűjtemény” szerkesztője sokat foglalko-
zott népnevelési problémákkal is.9 Egyértelműen 
a nemzeti nyelvű kultúra és oktatás mellett szállt 
síkra, igyekezett folyamatosan tájékoztatni olva-
sóit a legújabb külföldi pedagógiai eredményekről, 
fontosnak tartotta, hogy nevelési tárgyú könyveket 
ismertessen.

Egy kortársnak, Rochownak (1734–1805) nagy 
hírnévre szert tett iskoláját is ismertette a folyóirat. 
Rochow birtokán – a brandenburgi Rekahnban – 
egy olyan falusi népiskolát hozott létre és tartott 
fenn, melyben az alapismeretek mellett korszerű 
mezőgazdasági ismeretekre is oktatták a gyerme-
keket. Rochow „Kinderfreund” címmel 1776-ban 
egy olvasókönyvet is kiadott, melyet az első vilá-
gi tartalmú iskolai olvasókönyvként tart számon a 
szakirodalom.10 A folytatólagosan közölt írás rész-
letesen szólt az iskolát alapító és annak felügye-
letét ellátó földesúrról, aki a felvilágosodás szel-
lemében törődött a népoktatással. A tudósításból 
képet kaphatunk az iskolában folyó munkáról, 
az iskolamester személyiségéről, a gyermekekkel 
való emberséges bánásmódjáról, az oktatott tan-
tárgyak tartalmáról, a tanítás módszeréről. A szer-
kesztő hangsúlyozta, hogy a tanító nem engedte, 
hogy a gyermekek bármit is könyv nélkül meg-

8 Ezek a könyvismertetések az esetek többségében 
csak recenziót tartalmaztak, bírálatot nagyon ritkán. 
De nem is ez volt a cél, hanem a tájékoztatás. Nagyon 
érdekesek olyan szempontból is, hogy képet kaphatunk 
a könyvtermésről, a könyvek nyomdai átfutási idejéről, 
ugyanis többnyire kétszer ad hírt a lap: először amikor a 
kézirat elkészült, vagy a fordítás elkezdődött, és amikor 
a könyv piacra került. Képet alkothatunk a könyvek 
akkori áráról, a könyvkereskedelem kereteiről, mivel 
a lap minden alkalommal közli a mű árát és beszerzési 
helyét is. 
9 A témáról megjelent publikációink: Fehér Katalin: 
A Mindenes Gyűjtemény és a felvilágosodás kori 
pedagógia kérdései. = Magyar Könyvszemle 106 (1990) 
No. 3–4. pp. 134–137.; Fehér Katalin: A felvilágosodás 
pedagógiai eszméi a 18. század végi Komáromban. = 
Limes 7 (1994) No. 1. pp. 5–13. 
10 A Tessedik Sámuelre is hatást gyakorló Rochow 
népnevelési reformkísérletéről egy útirajz, valószínűleg 
Anton Fridrich Büsching ’Beschreibung seiner Reise von 
Berlin über Potsdam nach Reckahn’ (Frankfurt–Lipcse, 
1780) című műve alapján számoltak be. 
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tanuljanak, amit nem értenek. A lap szerkesztője 
követendő példaként állítja a hazai földbirtokosok 
elé Rochow felvilágosult szellemű kezdeményezé-
sét: „Ki-ki el-gondolhatja, melly szerentsés válto-
zást szerezne ez az egész Országában; ha minden 
Földes-Urak ollyanok vólnának mint Rochow; ha 
az Oskolákra így viselnének gondot. … Sok Föl-
des-Urak pedig, a mit sokszor tsak eggy estve 
el-báloznak vagy kártyáznak, azon egy Oskolát 
építhetnének.”11

A köznép műveltségének gyarapítása a felvilá-
gosodás korának alapvető kérdése volt. A „Minde-
nes Gyűjtemény” 1789. december 19-i számában12 
jelent meg Kováts Ferenc pápai mérnök13 cikke, 
melyben elképzeléseket fogalmazott meg a sze-
gény nép, a jobbágyság művelődési viszonyainak 
emelésével kapcsolatban.

Első cikke javaslatokat tartalmazott „Nyelvünk 
és Nemzetünk pallérozására”, melyet elsősorban az 
olvasás általánossá tételével kívánt elérni. A hazai 
népesség nagy többséget kitevő egyszerű, „mezei 
emberek” számára lenne a legfontosabb a műve-
lődés,14 írta Kováts Ferenc, éppen azért, hogy ki-
látástalan helyzetén javítani tudjon. A nemzet mű-
velését Kováts Ferenc szerint alulról kell elkezdeni, 
a népen. Első lépésként megemlíti azt a gyakorla-
tot, ami néhány magyar faluban már meggyökere-
sedett, hogy a jobbágyok vasárnaponként kisebb 
csoportokban könyveket olvasnak, megbeszélik 
az olvasottakat, ahelyett hogy „tsap-házak”-ban 
töltenék idejüket. A fi atal pásztorlegényeknek és 
gyermekeknek a falu papja, tanítója, vagy egy idő-

11 Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed. XIII. levél. 
p. 198. 
12 Mindenes Gyűjtemény, 1789. II. negyed. XXIII. levél. 
pp. 353–363. 
13 Kováts Ferencz (1746–1819) ifjú korában hosszabb 
időt töltött külföldön, mérnöki tanulmányokkal 
foglalkozva. Nemcsak műszerekkel, hanem egy kis 
könyvtárral tért haza, melyben helyet kaptak Lafontaine, 
Boileau és Voltaire művei. Levelezett Csokonaival, 
Péczelyvel, Horváth Ádámmal és Kazinczyval. 
Nyelvismerete a magyaron kívül: latin, német és francia. 
Előbb megyei főmérnökként működött Veszprémben, 
később Festetich Antal királyi kamarás jószágigazgatója 
volt. 
14 A megjelenő magyar könyvek drágák voltak, így 
a szegény emberek közül, aki olvasni akart, csak a 
kétes értékű, ún. „népkönyv”-eket vehette kézbe. Ezek 
olcsó, szórakoztató prózai vagy verses művek voltak, 
melyeket ebben az időben tömegesen adtak ki olcsó 
áron (2–3 krajcár), amit még a szegény emberek is 
megengedhettek maguknak. Ám ezek a művek nem 
fejlesztették az emberek gondolkodását, ízlését, pusztán 
értéktelen, olcsó szórakozást jelentettek. 

sebb, olvasni tudó parasztember olvashatna fel, és 
így veszekedés, verekedés és káromkodás helyett 
hasznos ismeretekhez jutnának. Ezt a mozgalmat 
országossá kívánta szélesíteni.

A legsürgősebb feladatnak azonban „a falusi 
és Városi apróbb oskoláknak más, és jobb rend-
be hozását” tartja, „mert ezek a pallérozott Tár-
saságoknak nevelőházaik”. „Tudni való dolog az, 
hogy kevés falusi és Városi apróbb oskoláinkat 
kivévén, azokban még ma is a Deák nyelvnek ta-
nulásával gyötrettetnek a szegény tanuló gyerme-
kek; még pedig sok helyeken tsak holmi jött ment 
óltsó Mesterek által.” Ezért javasolja: válogassák 
meg jól azokat a személyeket, akikre az ifjúság ne-
velését bízzák; minden falusi gyermek járjon isko-
lába, a szegényeket tanítsák ingyen; a tananyagból 
a falusi iskolákban teljesen iktassák ki a latint, és 
vegyenek be olyan gyakorlati tárgyakat, mint pl. 
a helyes magyar írás, olvasás, történelem, földrajz, 
fi zika, gazdaságtan stb.

A népiskolákban folyó oktatás színvonalának 
emelésén kívül Kováts Ferenc mérnök, a könyvek 
elterjesztésében látja a legfontosabb eszközt a nép 
művelésére. Fontosnak tartja „a jó, magokat ked-
veltető és hasznos könyveknek a szaporítását” is, 
de úgy, hogy azok ne legyenek túlságosan terjedel-
mesek és drágák, és „se nagyságok se árokkal ne 
igen haladják fellyül az eddig a köz-nép előtt ked-
ves, de kevés hasznú könyvetskéket.”

Ilyen hasznos műveknek tartja Marmontel „er-
kölcsi írásait”, amelyek Kónyi János, és Báróczi 
Sándor fordításában is olvashatók, és „igen kedve-
sek mind a köznép, mind a főbb rendűek előtt.”. 
Marmontel művei mellett Gellert, Schlegel és má-
sok meséit javasolja kiadásra. A kiadandó munkák 
közé sorolja még a vígjátékokat, szomorújátékokat, 
valamint az anekdotákat is.

Kováts Ferenc cikkének hátralévő részében még 
három érdekes gyakorlati javaslatot tesz. Mivel a 
legfontosabb feladatnak a köznép művelődésé-
nek emelését látja, többször is hangoztatja: ennek 
egyik legfőbb feltétele az, „hogy a könyvek olcsók, 
a szegények számára is megfi zethetők legyenek”. 
Rámutat arra, hogy a könyvek árát főleg a nyom-
dák, és a kiadók túlzott nyerészkedési vágya drá-
gítja meg, és ezért azt kívánja, hogy a kormányzat 
rendelettel korlátozza a könyvek árait. Ha olcsób-
bak is lesznek a könyvek, „akkor sem szerezhet 
meg a szegény köznép mindent; nintsen is min-
denre szüksége”. Azok számára azonban, akik 
mégis igényt tartanának más, számukra nehezen 
megszerezhető drágább könyvek elolvasására is, 
a papok és a lelkészek segítségét szeretné igénybe 
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venni. Azt javasolja, hogy ezeket az egyházi férfi ak 
szerezzék be, és csekély összegért kölcsönözzék 
az olvasni vágyóknak. „A nyelveket, Nemzetsé-
geket s azoknak boldogulásokat igazán szerető és 
előmozdítani kívánó Pap, Káplány és Prédikátor 
Urak, hogy a nevezetesebb Magyar könyveket ma-
goknak bé-szereznék és a hallgatóikkal közlenék, 
ha mindjárt valami tsekély jutalomért is; mellyet a 
köznép örömest tselekedne, tsak jutalom kívánás 
az ö tehetségekhez légyen mérsékelve”15.

Végül még egy érdekes javaslatot tesz. A könyv-
olvasásnak a nép körében való elterjedése előtt álló 
utolsó akadályt abban látja, hogy a kocsmák el-
csalogatják a falusi embereket vasárnaponként és 
ünnepnapokon, éppen akkor, amikor idejük és al-
kalmuk lenne könyvet olvasni és művelődni: „Az 
Innep- és Vasárnapokon vólna a falusi köz-népnek 
leg-több ideje az olvasáshoz, és a téli hosszú éjtsza-
kákon. Innepeken pedig bort kell a tsap-házaknál, 
a vendég-fogadókban inni, mert már úgy a szo-
kás.” Felteszi a kérdést: „Vajha nálunk is bé-ho-
zattatnék az a szent szokás, mellyel némely idegen 
Nemzetek gyakorolnak, hogy ezen részegeskedés-
nek műhelyei Innep- és Vasárnapokon bézárattat-
nának. Miért nem lehetne kinek kinek a ház-népé-
vel, saját házánál hasznosabban költeni azt el, amit 
ott elveszteget?”

Kováts Ferencnek fenti javaslatokat tartalmazó 
cikke visszhangot váltott ki. A ’Mindenes Gyűj-

15 A papság konzervatív része elutasítóan lépett fel 
a felvilágosodással és a könyvolvasás terjedésével 
szemben. – Vö. pl. Alexovics Vazul ’A könyvek 
szabados olvasásáról’ (Pest, 1792) c. művét, valamint 
azokat a megnyilatkozásokat, amelyek azt mutatják, 
milyen ellenszenvvel fi gyelték az első magyar 
kölcsönkönyvtárak működését. Vö.: Kókay György: 
Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. = 
Magyar Könyvszemle 73 (1957) No. 3. pp. 271–275. 
– Ugyanakkor az alsópapság és a szerzetesek közül 
sokan voltak olyanok, akikre hatottak a felvilágosodás 
eszméi, és akik lelkes támogatói lettek nemzeti 
mozgalmainknak. Őrájuk gondolhatott Kováts Ferenc, 
amikor arról írt, hogy a lelkészek és a papok támogatását 
kell megszerezni a nép könyvekkel való ellátása 
érdekében. Kazinczy levelezéséből tudjuk: Erdélyben 
is az volt a helyzet, hogy „még a tehetösebb urak is”, 
amennyiben egyáltalán könyvet vesznek kezükbe, 
azokat is a „…szegény papoktól kéregetik”. Lásd: 
Kazinczy Ferenc levelezése. 1. köt. 1763–1789. Közread.: 
Váczy János. Bp., 1890. Akadémia. p. 485. – Érdemes 
megemlíteni még azt, hogy Kováts javaslatai során nem 
említi az olvasókabineteket, pedig éppen a ’Mindenes 
Gyűjtemény’-ben ezek jelentőségéről többször is volt 
szó ezekben az években, és e közlemények azt is 
hangsúlyozták, hogy általuk olcsón lehet könyvekhez 
jutni. 

temény’ 1790. március 20-i számában,16 a szerző 
megjelölése nélkül, egy cikk jelent meg, amely 
szintén azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miként 
lehetne az olvasást a nép körében elterjeszteni. 
A cikkíró részben Kováts Ferenc javaslatait ismét-
li, részben pedig újakkal egészíti ki azokat: „Mint-
hogy hála légyen Istennek a mind inkább derülni s 
ragyogni kezd Anyai nyelvünknek fényes tsillaga: 
semmi sem vólna most szükségesebb, mint ha az 
olvasásnak a szeretetet, mellytöl még Nemzetünk 
nagy részént idegen, még a szegénység köztt is el-
hatalmazza.” E cikk is utal arra, hogy ennek érde-
kében a plébánosok és a prédikátorok tehetnének 
a legtöbbet. Ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy 
vannak már, akiket példaképül lehet állítani: „Dit-
sérettel említhetnénk mi is némelly érdemes Ura-
kat s T. Prédikátorokat, akik a Magyar könyveket 
nemcsak magok megszerzik, hanem hallgatóikkal 
is megszereztetik. Vagynak olyanok, akik mikor a 
Gyűjteményt, Hadi Történetet vagy Magyar Kurírt 
veszik, s ollyat látnak benne, melly a szegénység-
nek is hasznára vagyon, tizet tizenkettőt magok-
hoz hivatnak, s elolvassák elöttök. Tegyük fel, 
hogy minden T. T. Plébános és Prédikátor Urak ezt 
tselekednék, mennyire mehetnének csak hat esz-
tendeig!!”17

A lelkészeken kívül a cikk írója a tanárok és a 
tanítók fontos szerepét is felismeri az olvasás sze-
retetének elterjesztésében: „Az oskolába járó gyer-
mekeket kellene arra édesgetni hogy a Magyar 
könyveket szeressék, s azokat estvénként szüléik 
előtt olvasgassák, hogy azok is azoknak szépsé-
geket megízelíthessék.” Majd – hasonlóan Kováts 
Ferenchez – az olcsó könyvek fontosságát hangsú-
lyozza, és francia, valamint angol példákra hivat-
kozik. Ezekben az országokban már évtizedekkel 
korábban felismerték, hogy érdemes olcsó de ér-
tékes irodalmi alkotásokat a nép kezébe adni, így 
gyorsan terjed a kultúra a nép között.

Kováts Ferenc javaslatai, és a cikkhez kapcso-
lódó hozzászólások elsősorban azért fi gyelemre 
méltóak, mert sok szempontból túlmentek a kor 
hasonló jellegű, a közművelődés fejlesztését szor-
galmazó elképzelésein. A szerzők a nép művelő-
dési kérdéseivel foglalkoztak. Népen – a korabeli 
nemesi értelmezéstől eltérően – nem a köznemes-
séget, hanem a jobbágyokat, az „együgyű, mezei 
emberek”-et értették a cikkírók, és bennük látták 

16 Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed. XXIII. levél. 
pp. 365–368. 
17 Vö.: Kókay György: A hazai újságolvasás 
történetéhez. = Magyar Könyvszemle 75 (1959) No. 4. 
pp. 357–360. 
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azt az osztályt, amely a nemzeti irodalom támasza 
lehet majd idővel. Jól látták azonban azt is, hogy a 
népet előbb műveltté kell tenni; ennek pedig első-
sorban anyagi feltételei vannak. Ezért javasolták a 
könyvek árainak jelentős csökkentését, az igényes 
tartalmú irodalmi és tudományos művek olcsó ki-
adását, a szegények gyermekei számára az ingye-
nes alapszintű oktatást.

Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik Bertits 
Ferenc írása, amelyet a Mindenes Gyűjtemény 
folytatásokban közölt. A szerző megpróbál vá-
laszt keresni arra kérdésre: „Mitől van az, hogy 
ebben a megvilágosodott században is, ebben a 
minden-féle tudományoknak tavaszában is a mi 
Magyar Hazánknak Literatúrája elő nem mehet?” 
Nézete szerint kora oktatásügyének legfőbb hiá-
nyossága az, hogy az iskolázás korai szakaszában, 
de a későbbiekben sem szerettetik meg a gyerme-
kekkel az olvasást, az irodalmat, a tudományokat. 
Hogyan is tehetnénk ezt? Hiszen a „…kezünkre bí-
zottakat alíg tanítottuk-meg a AB abot, és BA bát 
ki-ejteni, hogy már erőszakosan kezdtük fejekbe 
verni” a latin grammatikát.18 Így nem is várható el 
– szögezi le a szerző – hogy az irodalom és a tudo-
mányok iránt érdeklődő, sőt esetleg ezeket műve-
lő nemzedék nőjön fel. Az oktatásügy vezetőinek, 
az iskolákat irányító testületeknek, és maguknak a 
mindennapi pedagógiai munkát végző tanároknak 
is hatalmas a felelőssége az egész magyarság jövő-
jének alakításában. Bertits az angol, a francia és a 
német példára hivatkozik. Ezek a nemzetek idő-
ben felismerték, hogy a nemzeti nyelven történő 
közoktatás az alapja a helyes irányú fejlődésnek, 
a nép művelésének, a tudományos és irodalmi élet 
virágzásának. A szerző követeli: „Adjunk a Ha-
zai Nyelvnek elsőbbséget, mellyet eddig Nemze-
tünk kárára egy idegen foglalt el, oltsuk azzal az 
olvasásnak és tanulásnak szeretetét gyermekeink 
szívébe… Szaporítsuk hasznos és gyönyörködte-
tő írásainkat azon a nyelven, melly a Magyarnak 
kényes, de nemes ízlésű szívét és száját leginkább 
ketsegteti, és szemlátomást nevekedni fog azok-
nak a számok, kik a tehetősebb lelkeket ébresz-
teni semmi ki-telhető úton-módon se drágállják. 
Szabadítsuk ki a Deákság és más idegen nyelvek 
fogságából a kisded esztendőket, oldozzuk – fel 
gyenge tehetségeiket el-viselhetetlen lántzaikból, 
eresszük, hadd futtathassák kényekre a Magyar 
pályán tüzes gondolatjokat, és rövid nap múlva 
tapasztaljok, hogy a felséges elméknek s tsuda te-
hetségeknek szint ollyan szülő Hazájok s dajkájok 
18 Mindenes Gyűjtemény, 1790. IV. negyed. XI. levél. p. 
175. 

Magyar Ország, mint az Égnek akár melly boldog 
sarka alatt fekvő tartomány.”19

Az előzőekből kitűnik, hogy a felvilágosodás 
pedagógiai eszméi közül a nemzeti nyelven törté-
nő oktatás követelése és fontosságának kiemelése 
hazánkban különös hangsúlyt kap a 18. század 
utolsó évtizedében. Íróink, tudósaink minden al-
kalmat megragadnak, a legkülönbözőbb fórumok 
adta lehetőségeket is kihasználják a magyar nyelvű 
oktatás eszméjének népszerűsítése ügyében, mely 
alapja a felnőttek művelésének is.

A Mindenes Gyűjtemény megszűnése után 
négy évvel, 1796. január 1-én indult meg Magyar 
Újság címmel az a hetilap, melyet az első magyar 
nyelvű ismeretterjesztő mezőgazdasági szaklap-
ként tart számon sajtótörténetünk. Ez a hetilap 
kifejezetten a gazdálkodást folytató felnőttekhez 
szólt. Első szerkesztője Schönfeld János Ferdinánd 
volt, aki fél év után átadta a lap szerkesztését Pet-
he Ferencnek.20 A 25. szám 1796. június 28-án je-

19 Mindenes Gyűjtemény, 1790. IV. negyed. XII. levél. 
p. 177. 
20 Pethe Ferenc (1762–1832) természettudományi 
szakíró, lapszerkesztő. Elszegényedett nemesi családból 
származott, tanulmányait szülőfalujában, majd a 
Debreceni Református Kollégiumban szolgadiákként 
folytatta. Egy évi tanítóskodás után külföldre ment. 
1788-ban indult útnak, s nyolc éven át Európa 
valamennyi fejlett országában megfordult. Hollandia 
után Angliába, aztán Francia- és Olaszországba, 
Svájcba ment. Hazatérése után Bécsben telepedett 
le, mezőgazdasági szaklapot szerkesztett. Előfi zetők 
hiányában a lap megbukott. Pethe ezután Keszthelyen 
tanított a Georgikonban négy és fél éven át, emellett 
vezette a tangazdaságot. Saját kérésére szolgálatába 
fogadta Festetics György, aki a szerveződő 
Georgikonhoz másodtanári állásban Keszthelyt 1801 
őszén hagyta el. 1805-ig a herceg Esterházy család 
uradalmaiban alkalmazták inspektornak. Esterházy 
nyújtott anyagi segítséget a ’Pallérozott mezei gazdaság’ 
kiadásához is. 1812-ben adta ki az ugyancsak kétkötetes 
’Mathesis’-t. inspektori szolgálatból kilépve, a 6–7 
esztendőn át bérlőként gazdálkodott. 1813-ban ismét 
Bécsbe költözött. 1814-ben jelent meg a ’Pallérozott 
mezei gazdaság’ utolsó kötete. 1814-ben Bécsben 
megindította új hetilapját ’Nemzeti Gazda’ címmel. 
A lapot négy és fél éven át tudta életben tartani, 
1816-tól már Pestre költözve, itt szerkesztette és adta 
ki, 1818. június 30-án azonban előfi zetők hiányában 
kénytelen volt a szaklapot megszüntetni. Közben 
alapító tagja lett a Pesten létesülő Magyar Tudós 
Társaságnak. A ’Természethistória’ című, 1815-ben 
kiadott könyve 1817 őszén elnyerte az először kiosztásra 
kerülő Marczibányi jutalom egyik díját. 1818-tól 
ismét földet bérelt, szőlőt telepített a budai vár alatt. 
Később Kolozsvárra ment, ahol nyomdaalapítási és 
lapindítási tervekkel foglalkozva, a szükséges anyagiak 
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lent meg, Gazdaságot Tzélozó Újság címmel.21 Ekkor 
már ott olvashatjuk Pethe nevét is a lap élén. Ek-
kor vette át teljes jogkörrel a lap irányítását, amely 
a 36. számtól, (szeptember 6-tól) Visgálódó Magyar 
Gazda címmel jelent meg 1797. december 21-i meg-
szűnéséig.

A gazdaság minden ágával, a növénytermesz-
téstől az állattenyésztésig, a technikai kérdések-
től a kereskedelemig számos kérdéssel foglalkozó 
lap, a külföldi sajtóból átvett írásokat (ezeket Pethe 
maga fordította) éppúgy közölt, mint eredeti cik-
keket. A sok értékes, megfontolandó és követen-
dő gondolat mellett azonban sok érdektelen írás is 
helyet kapott benne. A rövid életű lap egész fenn-
állása alatt anyagi gondokkal küszködött. Valódi 
támogatók nem álltak a vállalkozás mögött, a ke-
vés előfi zető pedig nem volt képes fenntartani azt.

1814-ben, hosszú hányattatás után, Pethe is-
mét Bécsben kezdett új vállalkozásba. Lapot indí-
tott, Nemzeti Gazda címmel, mely mezőgazdasági 
szaklapként négy és fél évig jelent meg, hetenként, 
32 oldal terjedelemben. 1816-ban a lap szerkeszté-
se és kiadása Pesten folytatódott, egészen 1818 jú-
niusában bekövetkezett megszűnéséig. A laphoz a 
szerkesztő többször csatolt hosszabb fordításokat. 
A Nemzeti Gazda 1814. évi 9. száma melléklete-
ként jelent meg Graffe pestisről szóló népszerű 
művének magyar fordítása, Pestis ragadvány cím-
mel mely a népnek szóló gyakorlati tanácsokat ad 
a szörnyű betegséggel kapcsolatban.

1814-ben, ugyancsak a Nemzeti Gazda mellék-
leteként adta ki Pethe folytatásokban Rohlwes: Ba-
romorvoskönyv című munkáját, melyet az akkor 
Bécsben egyetemi tanulmányokat folytató volt deb-
receni szolgadiák, Kerekes Ferenc, (a későbbi nagy-
nevű debreceni professzor) fordított magyarra.

1814-ben jelent meg az Időpróféta22 a fran-
cia Quatremer Disjonoval népszerű kis könyvé-
előteremtése céljából – protestáns és tudós létére – 
beállt a katolikus plébánia kocsmájába italt mérni. 
Végül nyomdát hozott létre a Farkas utcában, és 1827 
januárjában ’Hazai Híradó’ címmel lapot alapított. 
A lap 1828 júniusától ’Erdélyi Híradó’ néven jelent 
meg, melynek mellékleteként 1830-tól a ’Nemzeti 
Társalkodó’-t is kiadta. 1831 őszén a lap szerkesztését 
átadta Méhes Sámuelnek, ő maga pedig Szilágysomlyóra 
vonult vissza, ahol hamarosan meghalt. 
21 Dezsényi Béla: Pethe Ferenc „Gazdaságoz 
Tzélozó Ujság”-jának néhány problémája. = Magyar 
Könyvszemle 67 (1943) No. 3. pp. 288–291. 
22 Időpróféta vagy időváltozást jövendölő pókok. 
A Quatremere-Disjonval értelmei szerént. Unalmas 
várakozás közben írta, tulajdon költségén kiadta. 
Magyar Gazda sorsosinak készen ajánlja Pethe Ferencz. 
Pesten, 1814. (2. kiad.: uo., 1817. Táblázattal)

nek fordítása, melyben meteorológiai ismereteket 
nyújt olvasóinak. Lefordította Davy: Elements of 
Agricultural Chemistry című művét, mely Földmí-
velési Kímia címmel jelent meg a Nemzeti Gazda 
mellékleteként folytatásokban, 1815 januárjától jú-
niusig. Az alapvetőnek számító agrokémiai mű a 
növények, a talaj, a levegő kémiai elemzéseiről is 
közölt kísérleteket. Szólt a talajjavítás módjairól, az 
öntözés kémiai vonatkozásairól.

Bármennyire is értékes, és felvilágosító jellege 
miatt hasznos volt a Nemzeti Gazda, a szerkesz-
tő 1818. június 10-én az előfi zetők kis száma miatt 
kénytelen volt megszüntetni azt.23

A hasznos, és a közművelődést elősegítő javas-
latok gyakorlati megvalósításáról az 1790-es évek 
közepétől egészen az 1830-as évekig szó sem lehe-
tett. A jakobinus mozgalom elfojtása nemzeti kul-
túránk fejlesztésének mozgalmát is megbénította; 
és egészen kicsire zsugorodott a magyar könyv-
olvasók száma. Csokonai így ír erről: „Az olvasás 
nemzetünkben újra hűlni kezd; az új könyvek szá-
ma is minden esztendőben kevesbedik; oda amaz 
elevenség, amely csak 1790 táján is úgy lelkesített 
bennünket: eltűnt, elrepült, s egész nemzetünk hal-
dokló zsibbadásba vesztegel…”24 I. Ferenc rendőr-
államának a légkörében már szó sem eshetett arról, 
hogy valaki olvasómozgalomról, különösen nem 
a nép körében szervezendő olvasómozgalomról 
beszéljen. Hosszú idő telt el, amikor végre ismét 
népfelvilágosító céllal folyóiratok jelenhettek meg.

Az 1830-as évek elején jelentős fordulat követ-
kezett be az európai sajtó történetében. A fejlett 
nyugati polgári államokban ekkor alakult ki a 
tömegsajtó első formája: megjelentek a fi lléres új-
ságok. Ezt a változást a technikai forradalom és a 
politikai-társadalmi átalakulás idézte elő. A ver-
senyképes termelés elengedhetetlen feltételévé 
vált, hogy az ipari munkások több és főként kor-
szerűbb ismeretekre tegyenek szert.25 A technikai 

23 A magyar nemzethez intézett búcsúszavában ezt 
írja: „Ezen heti munkának legutolsó árkusa az én 
részemről ez. Semmi ok nem kénszeríte engem ezen 
kéntelen lépésre kevésbé, mint az, mint talán némelyek 
vélekedhetnének, hogy mintha én kedves nemzetemnek 
tovább is szolgálni restellenék. Én a munkát ma is 
bírom, és azon buzgó forrósággal fojtatnám, a mint azt 
mindennek tudtára 20 esztendő alatt bírtam és tettem. 
Számtalan hejjes és igaz okait ezen lépésemnek azért 
nem adhatom itt nyilván elő, a miért sok más hasznos 
írásaim örökre eltemettettek.”
24 Idézi: Kulcsár Adorján id. műve p. 81. 
25 Átalakították a közoktatást, amelyben a 
természettudományos képzés nagyobb szerepet 
kapott. A társadalmi szükséglet hívta életre Angliában 
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fejlődés eredményeként a könyvnyomtatás költ-
ségei csökkentek, a lapok előállítása a korábbinál 
lényegesen gyorsabb és korszerűbb lett. Az ekkor 
induló újságok érdekessége az illusztráció, amely 
szervesen kapcsolódott a szöveghez. Módosították 
és tökéletesítették a fametszés technikáját és így a 
képet a szöveggel együtt nyomtathatták. Együtt 
volt tehát a két alapfeltétel, a technikai lehetőségek 
és a közönség igénye, hogy az új vállalkozásokat 
siker kísérje.

1832 márciusában, Angliában jelent meg a 
Penny Magazine a The Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge kiadásában. A sajtótörténetben 
új korszak kezdetét jelentő Penny Magazine után 
tömegesen jelentkeztek a legkülönbözőbb variá-
ciók és utánzatok. Némelyikük még „közhasznú 
ismereteket terjesztő társasághoz” tartozott, de 
többségüket már a sikeres üzleti vállalkozás ígére-
te hozta napvilágra. Angliát elárasztották a fi lléres 
újságok. Franciaországban a néplapok versenyé-
ben két fi lléres újság vette ki leginkább a részét, 
a Magasin Pittoresque és a Magasin Universel, me-
lyeket 1833-ban indítottak.

A Pfennig Magazin megjelenésével még ugyan-
ebben az évben német nyelvterületen is elterjedt 
ez a laptípus. A magazinok szombatonként, álta-
lában nyolc oldalon jelentek meg. Beszámoltak a 
legújabb felfedezésekről, technikai találmányokról, 
az új közlekedési eszközökről: a gőzhajókról, moz-
donyokról, a „gőzszekerekről”. Rendszeresen tájé-
koztatták az olvasókat a közhasznú ismeretek ter-
jesztésének legújabb kísérleteiről. Látványos képek 
kíséretében rendszeresen közöltek növényleíráso-
kat és állatismertetéseket. A vegyes, sokirányú tá-
jékoztatás az új, főleg a természettudomány iránt 
érdeklődő közönség kíváncsiságát elégítette ki. 
A kor divatját követve sok írást közöltek a távoli, 
egzotikus világokról. A cikkeknek legalább a fele 
a Kelet, az európaiak számára ismeretlen furcsasá-
gairól számolt be. Már az első számok után teljes 
volt a siker. A Penny Magazine például hamarosan 
elérte a kétszázezres példányszámot, így a kiadók 
körülbelül egymillió olvasóra számíthattak. Mivel 

azt az iskolatípust – a Mechanics Institutes –, ahol a 
munkásokat főleg természettudományos tárgyakra 
oktatták. Ezek az iskolák honosították meg először széles 
körben az olvasást. A mozgalom tovább gyűrűzött 
és egyre szélesebb rétegek jutottak művelődési 
lehetőségekhez. A tömegek sokirányú érdeklődését 
természetesen nem lehetett a korábbi módszerekkel, 
tehát a régi típusú folyóiratokkal kielégíteni, mert azok 
elsősorban a művelt rétegekhez szóltak. Az új igény 
döntő mértékben befolyásolta az úgynevezett fi lléres 
újságok kialakulását. 

a lapokat főleg a köznépnek olvasni tudó rétegei-
nek szánták, a cikkek stílusa világos és könnyen 
érthető volt.26

A kialakulóban levő olvasótábor nem igényelt 
tudományos szintű fejtegetést, megelégedett a 
gyakran felszínes alapismeretek megszerzésével. 
Az újságírók kénytelenek voltak közérthető nyel-
ven fogalmazni. Míg Angliában, Franciaországban 
és Németországban a már kialakult polgárság és 
munkásság műveltségének fokozására indították 
meg az új lapokat, addig nálunk, a reformkorban a 
köznép nevelését tűzték ki célul.

Első fi lléres lapunk, a Garasos Tár 1834. janu-
ár 4-től március 22-ig jelent meg szombatonként, 
Lipcsében. Kiadója Otto Wigand,27 szerkesztője és 
szinte egyedüli írója Vajda Péter volt.28 Vajda Pé-
ter Heckenast és Wigand segítségével könyvkötő 
legényként bejárta Németországot, Hollandiát és 
Angliát. Ez az utazás döntő jelentőségű volt ké-
sőbbi pályája szempontjából. Megismerkedhetett 
a legfejlettebb polgári államok életével, a British 
Museum könyvtárában könyvújdonságokat ol-
vashatott, Lipcsében bekapcsolódhatott a leg-
korszerűbb újságok munkájába. A Garasos Tár 
szerkesztőjeként szoros kapcsolatot tartott fenn a 
Pfennig Magazinnal is.

A „Minden Magyarhoz” című bevezetőjében 
Vajda Péter összefoglalta a Garasos Tár célját, 
a cikkek tárgyát, ismertette forrásait. A lap prog-
ramját a következőképpen határozta meg: „Gyújt-
sák tovább és tovább az olvasni szeretés tüzét; 
terjesszék az édes honi nyelv szeretetét, a nyelvet 
magát; ébresszék társainkat a gondolkozásra, a ku-
tatásra, a tapasztalásra; szélesszék az esméreteket, 
kedveltessék meg a hasznosat, a jót, a szépet; mu-
tassák meg az akaratnak az erények útját”.

A Garasos Tár olyan írásokat közölt, melyeket 
a szerkesztő a londoni, párizsi és lipcsei lapokban 
26 Minden hasonló jellegű újság programjában 
visszatérő mondat: „Writing as clear as possible!” (Írni 
tisztán, amennyire csak lehet!)
27 A lap terjesztésével Wigand pesti könyvlerakata 
foglalkozott. Nyolcadíves lapokra nyomták, egy szám 
nyolc oldalból állt. Teljes évfolyamát 3 forintos árban 
hirdették. A megmaradt számokat Heckenast Gusztáv 
füzetekbe kötve 1835-ben pesti üzletében árulta. 
Wigand Otto 1817 és 1825 között Kassán működött, 
majd amikor az irodalom fellendülése egyre több 
kiadót és könyvkereskedőt csábított Pestre, ő is üzletet 
vásárolt a Váci utca 15. számú házban. A következő 
számok mutatják, hogy milyen anyagi lehetőséget rejtett 
magában az új iparág. A 600 pengőforintért vásárolt 
üzletet 1832-ben sógora, Heckenast Gusztáv már 125 
ezerért vette át. 
28 Vajda Péter (1808–1846) költő, író, tanár. 
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„hasznosnak és szépnek” talált, valamint „önnön-
honunk nevezetességeit” ismertette. Vajda szerint 
„mi sokban csak visszhangzói lehetünk azon esme-
reteknek, melyek a Themse és Seine partjain ezer 
főkön mentek, jártak már keresztül, de az önnéze-
tek mezeje sincs tőlünk elzárva.”

A programcikkben azt ígérte, hogy a lap témái 
a következők lesznek: „a két haza magyar történe-
tei, a Föld leírása, nevezetességei; a világ általános 
történetei; az általános földleírás, statisztika, né-
pek különösségei, szokásai; a természettudomány 
egész kiterjedésében, ide számlálván a fi zikát, csil-
lagtudományt, mechanikát, statikát; mulattató el-
beszélések, bohózatok, s általában mindaz, ami ol-
vasóinkat gyönyörködteti, mulatja, oktatja, ami az 
emberiségnek hasznot ígér.”

A szerkesztő ezekkel akarta összekapcsolni 
azokat a hasznosnak ítélt témákat, amelyeket már 
a fejlődés következő lépcsőfokán álló államok ol-
vasói igényeltek. A Garasos Tár közvetlen forrá-
sa a Pfennig-Magasin volt, de közölt cikkeket a 
Penny-Magasine-ból, a Magasin Pittoresque-ből és 
a Magasin Universel-ből is. A képek szinte kivétel 
nélkül a Penny-Magasine fametszeteinek alapján 
készültek.29

Vajda Péter tudatos szerkesztői tevékenységé-
nek eredményeként azonban szinte valamennyi 
– önálló és fordításban átvett – cikkéből rendkívül 
felvilágosult, a kor politikai, társadalmi, gazdasá-
gi kérdéseire érzékenyen reagáló szellemiség su-
gárzik. Történeti jellegű írásaiban Vajda felfogása 
szervesen kapcsolódik a reformkor szemléletéhez. 
Eötvöshöz hasonlóan vallja: „A történetek szent 
tudománya a jelent kormányozza, a jövőbe mag-
vakat vet.”

A Garasos Tár földrajzzal, statisztikával, nép-
szokásokkal foglalkozó rovatában Vajda gyakran 
közölt írásokat keleti népek életéről. Ezeket a cik-
keket is felvilágosításra, a babona és előítéletek el-
leni harcra használta fel, s arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a „szemfényvesztésnek Távol-Kelet a hazá-
ja”, a vallásos megnyilvánulások gyakran „balvé-
lekedések”.

Egyik legérdekesebb írása a „Sétálás az Éjszaki 
tenger alján” című útirajz, amiben úti élményeit 
mesélte el. Nemcsak a tengeri utazás szépsége ra-

29 A ’Garasos Tár’ képei fametszet-technikával 
készültek, illusztrációk voltak a szó legszorosabb 
értelmében. Számonként 4–5, a szöveg közé tördelt kép 
jelent meg. Szemléltetés volt a feladatuk és nem díszítés, 
a kép és a szöveg szoros egységet alkotott. Előfordult, 
hogy egy-egy szám teljes oldal terjedelmű különösen jól 
sikerült metszettel kezdődött. 

gadja meg a szerzőt, hanem felfi gyel a raktárak 
tömegére, az eleven kikötői életre, vagyis a fejlett 
gazdaság jeleire is.

A természettudományi kérdésekkel foglalko-
zó rovat „A természettudomány egész kiterjedé-
sében” tartalma is arra vall, hogy Vajda Péter az 
aktualitásokra felfi gyelő szerkesztő volt, számos 
kortársánál előbbre látott, és jól válogatott a bősé-
ges anyagból, hisz a kor természettudományos ér-
deklődéséből fakadóan a magazinok ontották az 
ilyen jellegű ismertetéseket.

Külön ki kell emelnünk Vajda Péter korsze-
rű szemléletét azoknak az írásoknak az alapján, 
amelyekben az új energiaforrások jelentőségére 
fi gyelmeztet. A többi magazin közleményeihez 
viszonyítva is sok írása foglalkozik a villannyal, 
a „gőzszekerekkel”, tehát a legfrissebb és leg-
jelentősebb felfedezésekkel. Magyarországon az 
elsők között hívta fel a fi gyelmet az energiaforrá-
sok jelentőségére. Vajda nagy szerepet szánt a gőz 
energiájának, és a kőszénnek a jövő alakításában. 
Sorozatban ismertette a cukorkészítés módját, ami-
nek az a magyarázata, hogy a harmincas években 
az élelmiszeripar, abban is a cukoripar vette át a 
vezető szerepet a magyar gazdasági életben. Új-
szerű „növényhonosítási javaslatot” is tett közzé a 
11. számban. Azt ajánlotta, hogy alapítsanak „nö-
vénytenyésztő társaságot”, amely gondoskodna 
arról, hogy több növényt hozzanak be Európába, 
például Amerikából.

Közismert, hogy Vajda Péter munkásságában 
milyen jelentős helyet foglalt el a Kelet iránti ér-
deklődés. Nem véletlen tehát, hogy a Garasos 
Tárban közölt 7 elbeszélés közül 4, a 33 ismeret-
terjesztő cikkből 17, az útleírások egy része és 
valamennyi mese kapcsolódik a távoli egzotikus 
világhoz.

A Garasos Tár irodalmi rovatában Vajda né-
hány elbeszélését és prózaversét, Kisfaludy Sán-
dor, Kunoss Endre, Székács József, Kovács Pál 
költeményeit és oktató, nevelő jellegű meséket 
közölt.

„Mulattató elbeszélések, bohózatok, s álta-
lában mindaz, ami olvasóinkat gyönyörködteti, 
mulatja, oktatja, ami az emberiségnek hasznot 
ígér.” Ez a rovat a legkülönbözőbb jellegű írások 
gyűjtőhelye. Tartalmazza a szerkesztő eredeti 
irodalmi alkotásait, barátai verseit, továbbá me-
séket, közmondásokat, tréfákat.

A Garasos Tár csak ötszáz példányban jelent 
meg. Az alacsony példányszám azt mutatja, hogy a 
néplapok alapvető célkitűzésének nem tehetett ele-
get, a lap nem azok kezébe került, akiknek a szer-
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kesztő szánta, nem a köznép olvasta.30 A számba 
vehető olvasók között az akkoriban születő, még 
szűk kispolgári réteg és a vidéki kisnemesi kúri-
ák olvasni tudó lakói jelenthették csak azt a bázist, 
amelyre a kiadó számíthatott.

Elegendő számú előfi zető hiányában Wigand 
nem látta érdemesnek folytatni a lap kiadását, és 
az a 12. szám után, március 22-én megszűnt.

Megszűnése után már elindult egy másik ma-
gyar nyelvű ismeretterjesztő lap Pozsonyban, 
Orosz József szerkesztésében, Schmidt Antal ki-
adásában, Fillértár címmel.31

A bevezetőben azt hangsúlyozta a kiadó, hogy 
ilyen lap, mint amit ők szándékoznak kiadni, 
„hasznos ismeretek terjesztésére a legszebb aján-
dék”. A nép „sokaságának” szánta tehát ezt a lapot 
is a szerkesztő, hogy „a hazafi ak se legyenek a kül-
föld művelődésének s előre menetelének e segéd-
eszköze híjával”.

A Garasos Tár és a Fillértár célkitűzése szinte 
teljesen megegyezett. A Garasos Tárhoz viszonyít-
va a Fillértár sokkal több magyar vonatkozású írást 
és képet közölt.

Magyar városokat bemutató, képekkel is il-
lusztrált cikksorozatot indítottak. 1834. május 24-
én, a 13. számban ismertetést olvashatunk Pestről, 
amely „óriási léptekkel halad a nevezetesség főbb 
polcai felé”. A cikkíró felveti annak fontosságát, 
hogy Pozsony helyett „diétáink Pesten tartassa-
nak”. Büszkén sorolja fel az utóbbi években alakult 
intézményeket, de hozzáteszi: „gyáraink még nin-
csenek oly virágzásban, mint kívánatos volna”. Ké-
pet közölt az épülő Nemzeti Színházról, rajzokkal 
illusztrálva mutatta be a magyar koronaékszereket. 
A Fillértár Napló című rovatában a következő hét 
megemlékezésre méltó eseményeivel foglalkozott. 
Hazai és külföldi történelmi eseményekről, tudó-

30 Az európai fi lléres lapok kifejezetten néplapok 
voltak, tehát az olvasni tudó néphez szóltak. Épp azért 
árulták fi llérekért, garasokért, hogy a legszegényebbek 
is megvásárolhassák. Ismertetéseik, cikkeik nem a 
művelt, értelmiségi közönség ízlése szerint íródtak. 
Angliában és Franciaországban már százezres 
tömegekből állt az újságolvasók tábora. Nálunk a 
munkásság száma ekkor még rendkívül csekély, 
a lakosság közel 80%-a írástudatlan, vagy félanalfabéta 
jobbágy. 
31 A ’Fillértár’ szintén „szombati lap” volt, nyolcadíves 
lapokon jelent meg. Előfi zetési díja a ’Garasos Tár’-
énak kétszerese, tehát 5, illetve postai díjjal 6 frt volt. 
Képeinek jó része a többi magazinban már megjelent, 
de ezek külön lapra nyomva litográfi ával készültek, 
így teljesen elszakadtak a szövegtől. A kép és a szöveg 
egységét a ’Fillértár’ nem tudta megvalósítani. 

sok, művészek életével kapcsolatos évfordulókról 
közölt rövid ismertetéseket.

A Fillértár a magyar tárgyú, történelmi és föld-
rajzi vonatkozású metszetek tömegét közölte és 
az egykorú történelem fontos alakjainak arcképei, 
nagy értékű ikonografi kus forrássá teszik.

Kisebb számban jelent meg itt technikai újdon-
ságot, természettudományos felfedezést ismertető 
cikk, mint a Garasos Tárban.

A Hazai és Külföldi Tudósításokban, több ízben 
hirdették a pozsonyi lapot, először 1834 júniusá-
ban ajánlották az olvasók fi gyelmébe a Fillértárat. 
Schmidt Antal ekkor még bizakodva arról írt, hogy 
a lap, „oly kedves fogadtatást nyere, mint a hason-
ló külföldi levelek saját honjaikban, ami legszebb 
bizonsága annak, hogy az igyekezet karöltve a 
többi európai tartományokéval, szellemi kifejlődé-
sével előre hat, s Magyarországban is közönsége-
sebbé válik”.

1835-ben a lap elvesztette még azt a frissessé-
get is, amellyel korábban rendelkezett. 1836. feb-
ruár 29-én megjelent a „Végszó”, amelyben Orosz 
József szerkesztő elbúcsúzott olvasóközönségtől.32

Bölöni Farkas Sándor,33 amerikai útjáról vissza-
térve megszervezte a Kolozsvári Casinot, egy ön-
műveléssel foglakozó társaságot. Az ő ötlete alapján 
indult meg Erdélyben, első magyar népújság, a Va-
sárnapi Újság.34 A lap az Erdélyi Híradó melléklap-

32 Ebben a cikkben érdekes adatokat olvashatunk. 
Megtudhatjuk, hogy a kiadó Schmidt 5000 
példányszámra tervezte a lapot, de csak 1700 jelent meg 
belőle, a második félévben pedig már csak 1300. A lap 
kiadója nem sajnálta a nagyobb költséget sem, a cél az 
volt, hogy a többi lapnál szebb kiállításban jelenjen meg 
a ’Fillértár’. Az olvasók száma ennek ellenére csökkent, 
így kénytelen volt „berekeszteni” a vállalkozást. 
33 Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) jogász, író. 1830 
és 1832 között hosszabb utazást tett Franciaországban, 
Belgiumban, Hollandiában, Angliában és az Egyesült 
Államokban. Utazásának emlékeit rögzíti fő műve, 
az „Utazás Észak-Amerikában” (Kolozsvár, 1834). 
Az útleírás tartalmazza az Amerikai Függetlenségi 
Nyilatkozat fordítását is. Az útinapló nyugat-európai 
része csak jóval később jelent meg teljes terjedelemben 
’Nyugat-európai utazás’ (Kolozsvár, 1943) címmel. Az ő 
kezdeményezésére Kolozsvárott Nemzeti Casino, Vívó 
Intézet, és Asszonyi Olvasó Egylet alakult. Javaslatára 
indult meg a ’Vasárnapi Újság’ című lap Brassai Sámuel 
szerkesztésében. 
34 A Vasárnapi Újság-ról és Brassai szerkesztői 
tevékenységéről lásd: Hlatky Endre: Új adat Brassai 
Sámuel „Vasárnapi Újságja” történetéhez. = A Sajtó 
3 (1929) pp. 433–435.; Ugrin Aranka: Közhasznú 
ismereteket terjesztő hetilapok a reformkorban. = 
Magyar Könyvszemle 91 (1975) No. 2. pp. 137–153.; 
A magyar sajtó története. 1705–1848. 1. köt. Főszerk.: 
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jaként, jelent meg hetenként, 1834. április 6-tól. Szer-
kesztésére a Kolozsvári Casino Brassai Sámuelt35 
kérte fel, akinek széles körű ismeretei, a népnevelés-
ben való tapasztalatai, a nyugati példákra való uta-
lásai érdekessé, tanulságossá tették a lapot, emellett 
ez volt a század első felének legolcsóbb hetilapja.36

Brassai a szegényebb, kevésbé művelt nép mű-
velését tűzte ki célul. A Hazai és Külföldi Tudósí-
tásokban közzétett hirdetésben a Vasárnapi Újság 
tartalmát a következőkben jelölte meg a szerkesz-
tő: „Alapjában minden, aminek tudása az embert 
érdekelheti, tiszta, egyszerű és tanulatlantól is 
megérthető írás módjával elő fog adatni”.

A lap tizennégy éven át tájékoztatta (hetenként 
tizenhat oldalon) az olvasókat a politikai helyzet-
ről, hirdette a reformkor haladó eszméit, népsze-
rűsítette a korabeli tudomány és technika legújabb 
vívmányait, korszerű mezőgazdasági ismereteket 
nyújtott, sok „házi és mezei gazdaságot” érin-
tő hasznos tanácsot közölt. Találtak az olvasók a 
„barom-orvosság” körébe tartozó írásokat éppúgy, 
mint olyan tanácsokat, hogyan lehet a „cseresznyét 
és medgyet a madaroktól menteni”, tehát a lap a 
hazai viszonyokhoz alkalmazkodó, „házi és mezei 
gazdaságot” érintő írásokat közölt. Ízelítőt adott 
a kortárs irodalomból, pedagógiai, sőt a felnőttek 
művelődését sürgető cikkeket is közölt.37

A Vasárnapi Újság 1837. évfolyamában hosz-
szabb cikket közölt a népnevelés feladatairól. Cik-
kében Brougham lord munkájából s az angliai 
társadalmi viszonyokból indul ki, és mutat rá a ha-
zánkban is megvalósítható feladatokra.

A cikket valószínűleg Brassai Sámuel maga 
írta, aki részletes reformjavaslatokat tesz a nép 
neveléséről.38 Nézete szerint a legnagyobb baj a 

Szabolcsi Miklós, szerk.: Kókay György. Bp., 1979. 
Akadémiai Kiadó. pp. 494–495. 
35 Brassai Sámuel (1797–1897) író, szerkesztő, tanár, 
az „utolsó erdélyi polihisztor”. Róla: Kőváry László: 
A száz évet élt Dr. Brassai Sámuel pályafutása és 
munkái. 1797–1897 (Kolozsvár, 1897); Fitz József: Brassai 
Sámuel (Bp., 1911); Boros György: Dr. Brassai Sámuel 
élete (Cluj-Kolozsvár, 1927); Gál Kelemen: Brassai 
Sámuel (Kolozsvár, 1932); Mikó Imre: Az utolsó erdélyi 
polihisztor. Száz dokumentum és történet Brassai 
Sámuelről (Bukarest, 1971); Gazda István (szerk.): 
Brassai Sámuel emlékezete. Tanulmányok a száz éve 
elhunyt sokoldalú erdélyi tudós munkásságáról (Bp., 
1997). 
36 A Vasárnapi Újság félévi előfi zetési díja 1 frt 36 
krajcár volt. 
37 A kitűnő magyarságú cikkek legtöbbjét a szerkesztő 
maga írta, többnyire névtelenül. 
38 Valami az iskolákról. = Vasárnapi Újság 4 (1837) No. 
173. pp. 249–252.; No. 174. pp. 257–259. 

népiskolákban az olvasás tanításával van. A gyer-
mekek nem tanulnak meg értelemmel olvasni, hi-
szen többségüknek fogalma sincs, miről szól az 
elolvasott szöveg. Az olvasás tanítása csak akkor 
fejeződhet be, ha minden gyermek képessé válik 
arra, hogy „egy tőle soha sem látott történetecskét 
tisztán, hallható és értelmes szózattal folyvást el-
olvasni, és az elolvasottakat tüstént nagyjából el-
mondani nem tudná.” Az is komoly gond, hogy 
az iskolából kikerült növendékek többé nem ol-
vasnak. Ezért a szerző új rendszabályt vezetne be. 
Minden falusi ifjú csak akkor köthetne házasságot, 
ha a keresztlevele, a népiskolai bizonyítványa mel-
lett bemutatna egy igazolást arról, hogy az iskola 
befejezése óta „minden évben legalább egy köny-
vet elolvasott, és annak tartalmáról a papnak vagy 
iskola tanítónak számot adott.” A szerző megjegy-
zi, hogy „ez alól a rendszabás alól semmi rangú 
ember” a nemesi származású sem mentesülhetne, 
„ha csak az alsóbb iskolát tanulta ki.”

Az írás oktatása „csak kézzsibbasztó foglalatos-
ság” a népiskolákban. Ne a gyermek számára ért-
hetetlen bibliai idézeteket másoltassanak a tanítók 
a növendékekkel, hanem „okos ézopusi mesét, ter-
mészettudományi, históriai, vagy földleírási hasz-
nos ismereteket tartalmazó szövegeket.” Emellett 
tanuljanak meg kötelezvényeket, nyugtákat, lajst-
romokat írni, mert ennek felnőtt korukban majd 
hasznát veszik.

A számtan tanítását is új alapokra kellene he-
lyezni a szerző szerint, hiszen az olyan elvont mó-
don folyik, hogy a legtöbb gyermek „egy kosár 
almát sem tudna tanuló társai egyenlőleg feloszta-
ni.” Ezért a számtan tanítását a gyakorlat oldaláról 
kell megközelíteni, „az élet köréből vett példákon.” 
Nem a táblára írt számokkal kell kezdeni a taní-
tást, hanem „törökbúza vagy paszuly szemekkel” 
tanuljon a kisgyermek számolni. Hasonlóképpen 
gyakorlatiasan kell a földrajzot, a természetrajzot 
és a történelmet is tanítani.

A falusi iskolákba járó gyermekek legtöbbje 
földműves lesz, aki szüleitől, nagyszüleitől tanul-
ja meg a legfontosabb tudnivalókat. A mezőgaz-
daság azonban gyorsan fejlődik, és az új dolgokat 
„az okszerű gazdálkodás elemeit” nem sajátítják 
el a gyermekek, mert nincs kitől tanulniuk. Éppen 
ezért javasolja a szerző, hogy a falusi iskolák mel-
lett kapjon a tanító egy darab földet, hogy azon 
gazdálkodjon, és ott tanítsa meg a tanulóknak a 
korszerű gazdálkodás tudnivalóit. A földön „foly-
tattassék gyümölcstenyésztés, termesztessenek 
gazdasági és kereskedési plánták, mák, sáfrány, 
lóhere, ültettessenek eperfák, míveltessék szőlő, 
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a gyermek oltson, kapáljon, öntözzen, nyessen, 
szedjen hernyót, pusztítson ártalmas állatot, ismer-
kedjék meg a gazdasági mívelés minden ágaival.” 
Nagy haszonnal járna az ilyesfajta oktatás. A mun-
kák végzése közben a tanító számos természettu-
dományi ismeretet közvetíthetne tanítványainak, 
emellett a gyermekek korán megtanulnák a termé-
szet szeretetét, a munka tiszteletét. A szerző sze-
rint ez a megoldás elősegítené, hogy a szülők ne 
csak a téli hónapokban, hanem egész évben küld-
jék gyermekeiket az iskolába, hiszen látnák, hogy 
ott jövendő élete szempontjából hasznos dolgokat 
tanul, sőt a tanultakat a szülők munkájának segíté-
sére is felhasználhatja.

A Vasárnapi Újság számos értékes cikke közül 
kiemelhetjük Brassainak a nép neveléséről, önne-
veléséről, a felnőttek művelődéséről szóló eszme-
futtatását, melyben arról ír, mennyire fontos, hogy 
a népiskolából tíz-tizenkét éves korában kikerült 
gyermek tovább művelődjön. Ha erre az intézmé-
nyes iskolázás keretei között már nincs lehetősége, 

olvasson szabad idejében, szerezze meg önmaga 
számára a szükséges tudást.39

A Vasárnapi Újság népszerű lap volt. Ajánlásai 
nyomán Erdélyben sorra alakultak olyan egyesü-
letek, melyek a nép köréből indultak ki, és céljuk 
az önművelés, valamint egymás segítése volt.40 
A falusi közművelődésben fontos szerepet ját-
szott az is, hogy egy-egy jobb elemi iskolának (pl. 
Torockó, Barátos, Hídelve, Retteg) könyvtára, ol-
vasóköre, veteményeskertje, esetleg gyümölcsöse 
volt, és benne hasznos gazdasági ismereteket is 
tanítottak.

A Vasárnapi Újság utolsó száma 1848. novem-
ber 9-én jelent meg anélkül, hogy a szerkesztő a 
lap megszüntetésének szándékát előre bejelentette 
volna.

39 Brassai Sámuel: A kimívelt elmének hasznai. = 
Vasárnapi Újság 2 (1835) febr. 1. pp. 34–39. 
40 1838 októberében a Vasárnapi Újság kis falvakban 
létrejött a művelődési egyesületek megszervezéséről 
számolt be. 



Az öregdiák-mozgalom az iskola társadalmi hatás-
mechanizmusának egyfajta fokmérője. Az oktatás 
és nevelés terén elért eredmények egy tanintézet 
számára ugyanis nem csak a végzett tanulók egyé-
ni sorsának jobb vagy rosszabb alakulásában tük-
röződnek. Fontos mutató, s egyben visszacsatolást 
jelentő kapocs az egykori növendékek összetartó 
erejét bizonyító önszerveződés, az egymást váltó 
nemzedékek évtizedes távlatokban fennmaradó 
barátsága. Az erős öregdiák-bázis az anyaintéz-
mény társadalmi elfogadottságát, rangját is befo-
lyásolja, hírnevét erősíti.

A pataki öregdiák-mozgalom szempontjából a 
„pataki iskola” kifejezésen az 1531-ben alapított 
Sárospataki Református Kollégium keretében vagy 
utódjaként létező tanintézeteket értem. A Kollégi-
um mai értelemben vett intézményi ágai a 18. szá-
zad végére szilárdultak meg. Ezek: a gimnázium az 
1952-es államosításig, majd az 1990-es újraindulás-
tól; a teológiai akadémia az 1951-es bezárásig, majd 
az 1991-es újraindulástól; a tanítóképző 1857–1869 
és 1929–1950 között; a jogakadémia 1793–1923 kö-
zött; a népfőiskola 1936–1950 között. Jogutód álla-
mi intézmények: a Rákóczi Gimnázium 1952–1990 
között, valamint a tanítóképző 1869–1929 között és 
1950-től (2000 óta, mint a Miskolci Egyetem főis-
kolai kara).

Ami az öregdiák szervezeteket illeti, a Kollégi-
um számára a fennállás első három évszázadában 
sem volt ismeretlen a végzett növendékek iskolá-
juk iránti ragaszkodása, bár intézményes öregdiák 
mozgalomról csak a 19. század második felétől 
beszélhetünk. Az 1945 előtt alakult szervezetek 
között baráti és érdekvédelmi csoportosulások 
egyaránt megtalálhatóak. Ezek: 1871: Sárospataki 
Kör, Buda. 1916: Sárospatakot Oltalmazó Liga, Bu-
dapest. 1917: Pataki Diákok Országos Szövetsége, 
Budapest (érdemi működést nem fejtett ki). 1921: 
Pataki Diákok Szövetsége, Budapest. 1928: Pata-
ki Diákok Országos Szövetsége, Sárospatak; illet-

ve ennek fi ókegyesületei: 1929: Budapest (a PDSZ 
átalakulásával), 1930: Debrecen, Miskolc és Nyír-
egyháza. A legjelentősebb ezek közül az 1928–43 
között működött Pataki Diákok Országos Szövet-
sége volt.

Az 1945 után alakult szervezetek alapvetően te-
rületi alapon szerveződő baráti körök voltak, ame-
lyek közül néhány az évek folyamán egyesületté 
alakult (a felsorolásban a jelenlegi, illetve a meg-
szűnéskor fennálló elnevezést adjuk meg). 1952: 
Pataki Diákok Baráti Társasága, Miskolc; 1960: 
Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete; 1963: 
Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete; illetve e 
három város és a sárospatakiak összefogó szerve-
zete: 1963: Pataki Diákok Baráti Társasága, Sáros-
patak. 1983–2004: Pataki Öregdiákok Sárospataki 
Baráti Köre, Sárospatak. 1987: Sárospataki Diákok 
Baráti Köre, Nyíregyháza. 1989–1991: Sárospataki 
Diákegylet, Sárospatak.

Az 1989-ben Sárospatak székhellyel, de Buda-
pesten megalakult Sárospataki Református Kol-
légium Alapítvány minőségi változást jelentett a 
pataki öregdiák-mozgalom történetében, ugyanis 
kifejezetten pénzügyi forrásgyűjtő céllal jött létre, 
a Kollégium visszaállítása érdekében. Az 1989 után 
alapított szervezetek között további alapítványokat 
találunk: 1991: Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány, 
Sárospatak; 1991: A Református Kollégium Gim-
náziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Ala-
pítványa, Sárospatak. Továbbá: 1995: Pataki Öreg-
diákok Ózdi Köre, Ózd; 1997–2003: Sárospataki 
Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület, Budapest. 
Az elsősorban koordinációs funkciót betöltő Pataki 
Diá kok Szövetségét, mint a mozgalom csúcsszervét, 
az öregdiák-mozgalom és a pataki iskolák 1996-
ban közösen hozták létre Sárospatakon. Eltérően az 
1928-ban alakult PDOSZ-tól, ezt nem magánszemé-
lyek, hanem 14 intézmény és szervezet alapította.

A pataki öregdiák-mozgalom közművelődési 
dimenziójának elemei már évszázadokkal ezelőtt 
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körvonalazódtak. A külföldről visszatért diákok 
könyvekkel gazdagították a Kollégium könyvtá-
rát, ők jelentették a tanári kar utánpótlását, és kü-
lönösen a 19. század második felétől rendszeresen 
adományoztak, vagy tettek alapítványokat az isko-
la javára. Ennek alapját az eredendő kulturális ér-
téktöbblet jelentette, amely a pataki iskola oktatási 
és nevelési elveiben gyökerezett, s amely mind a 
nevelők, mind a diákok vonatkozásában minőségi 
személyi bázison alapult. Ezek segítségével a köz-
művelődési dimenzió lényegében négy tevékeny-
ségi formában alakult ki, és van jelen napjaink-
ban is: a lobbi-tevékenység, a tényleges kulturális 
produktumok, a közművelődési szervezőerő és 
az egyesület-szervezési multiplikátor hatás. A to-
vábbiakban, néhány példával, ezeket illusztrálom.

A lobbi-tevékenység legfontosabb 20. századi 
eredményei a következők voltak: 1916: a jogakadé-
mia bezárásának átmeneti megakadályozása. 1929: 
a tanítóképző egyházi kezelésbe történő visszavé-
tele. 1931: az Angol Internátus megnyitása. 1962: 
a gimnáziumi angol nyelvoktatás újraindítása. 
1964: a gimnázium UNESCO-asszociált iskolává 
válása. 1966: emelt óraszámú, országos beiskolázá-
sú angol tagozat a gimnáziumban. 1968: Sárospa-
tak várossá nyilvánítása. 1981: a Zempléni Tájvé-
delmi Körzet létrehozása. 1983: A Művelődés Háza 
megnyitása Sárospatakon. 1987: magyar-angol két 
tannyelvű oktatás a gimnáziumban. 1990: a Sáros-
pataki Református Kollégium visszaállítása.

A kulturális produktumok közül legrégebbi 
múlttal és folyamatossággal az ösztöndíjak ren-
delkeznek. Jól szemlélteti két adat: az iskolában 
az 1900/1901-es tanévben több mint negyven, 
a 2005/2006-os tanévben közel húsz ösztöndíj 
alapítvány működött. A nem kevésbé számotte-
vő, legismertebb adományok, illetve hagyatékok 
a Béres Ferenc által alapított Sárospataki Képtár, 
a kollégiumi Nagykönyvtár Szathmáry Lajos-gyűj-
teménye, illetve Király István-könyvtára. A sáros-
pataki köztéri szobrok közül öregdiákok adomá-
nyaihoz köthető egyebek mellett Béres Ferenc, 
Egressy Béni, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Gábor, 
Komáromi János, Móricz Zsigmond, II. Rákóczi 
Ferenc, Tóth Ede portréja, illetve a Pataki Diákság 
Emlékoszlopa. Az emléktáblák sorából az I. Rákó-
czi György – Lorántffy Zsuzsanna, valamint Kövy 
Sándor – Kossuth Lajos domborműveket, továbbá 
az első világháború pataki diákáldozatainak már-
ványlapját és – legújabban – Finkey Ferenc, Jászay 
Pál, Péchy Tamás, Teleki József emléktábláit emel-
jük ki. A kiadványok közül a könyvekre A pataki 
diákvilág anekdotakincse sorozat kötetei a legjellem-

zőbb példák: az első kötet 1927-ben, a továbbiak 
1930-ban, 1996-ban és 2001-ben jelentek meg. A pe-
riodikák közül a Sárospatakot Oltalmazó Liga ál-
tal 1916-ban alapított Sárospataki Hírlapra, illetve az 
öregdiákok által 2001-ben indított Zempléni Múzsa 
társadalomtudományi és kulturális folyóiratra hí-
vom fel a fi gyelmet.

A közművelődési szervezőerő fontosabb meg-
nyilvánulásai a következő rendezvények voltak: 
1948-ban: Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. 
1972-től: Sárospataki Nyári Kollégium, az Anya-
nyelvi Konferencia védnökségével. 1972-től: „Te-
gyünk valamit Sárospatakért!” mozgalom. 1976-
tól: Sárospataki Népfőiskolai Találkozók. 1987-től: 
Sárospataki Téli Népfőiskolai tanfolyamok. 1990-
től Sárospataki Nyári Népfőiskolai tanfolyamok. 
2001-től: Pataki Diákok Emléknapja rendezvény-
sorozat. 2008-tól: a Pataki Diákok Szövetsége Bálja 
(Budapest).

Az egyéb, nem öregdiák szervezetek létreho-
zásában kimutatható öregdiák közreműködés, 
tehát az egyesület-szervezési multiplikátor hatás 
eredményei: 1973: Sárospataki Városvédő és -szé-
pítő Egyesület; 1985: Kazinczy Ferenc Társaság, 
Sátoraljaújhely; 1986: Magyar Comenius Társaság, 
Sárospatak; 1992: Sárospataki Népfőiskolai Egye-
sület; 1995: Bodrogközi Művelődési Egyesület, Sá-
rospatak – Királyhelmec; 2006: Sárospataki Lokál-
patrióták Egyesülete.

Az elmúlt századokra visszatekintve tehát két-
séget kizáróan megállapítható, hogy a sárospataki 
öregdiák-mozgalom komoly közművelődési ér-
tékmentő és -teremtő missziót teljesített, s eköz-
ben hozzájárult a civil társadalom alapértékeinek 
megerősödéséhez. Mindezek miatt évek óta fon-
tosnak tartottam a mozgalom történetének do-
kumentálását, és 2011. október 31-én elkészültem 
A sárospataki öregdiák-mozgalom 19–21. századi kro-
nológiája. Intézménytörténet és közművelődési dimen-
ziók című, több mint 650 ezer n terjedelmű adat-
tárral, amely jelenleg digitálisan hozzáférhető a 
http://patakidiak. hu/patakidiak/oldal/a-saros-
pataki-oregdiak-mozgalom-19-21-szazadi-krono-
logiaja, valamint a http://www. zemplenimuzsa. 
hu/oreg_diak_krono. htm honlapokon. A kutató-
munkát a Sárospataki Református Kollégium Ala-
pítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelő-
dési Szakmai Kollégiuma támogatta. Munkámban 
a pataki öregdiák-mozgalom intézményesülésével, 
illetve kulturális értékteremtő és értékközvetítő 
szerepével összefüggő események történeti krono-
lógiáját állítottam össze. A felvett adatok tematikai 
határait úgy alakítottam ki, hogy helyet kapjanak a 
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pataki iskolák életében kulcsfontosságú dátumok 
(intézményi átszervezések, megnyitások, bezárá-
sok, fenntartó-változások, új épületek); az öreg-
diákok szellemi köréhez kapcsolódó egyesületek, 
társaságok; az ezzel összefüggő kezdeményezések, 
rendezvények, iskolai programok; az öregdiák- 
mozgalom kiadványai és sajtója; az olyan kiad-
ványok és periodikák, amelyeknek van öregdiák 
vonatkozása; a mozgalom jeles személyiségeinek 
tisztségei, illetve főbb életrajzi adatai; és a mind-
ezeknek keretet adó magyarországi egyesületi és 
alapítványi jogi környezet általános változásai.

Forrásként elsősorban primer kútfőket hasz-
náltam. Kutattam a Sárospataki Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteményeinek Levéltárá-
ban, Adattárában és Nagykönyvtárában (mások 
mellett Bertalan Imre, Harsányi István, Ködöböcz 
József, Palumby Gyula, Panka Károly, Újszászy 

Kálmán irathagyatékát), a Magyar Országos Levél-
tárban, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban, a Fővá-
rosi Levéltárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltárban. Felhasználtam a magánszemélyeknél 
őrzött dokumentumokat, elsősorban saját, 1985 óta 
gyarapodó irattáramat, továbbá Darányi Lajosnak 
a debreceni és ifj. Újszászy Kálmánnak a budapesti 
öregdiák baráti egyesületekkel kapcsolatos doku-
mentumait. A forrásként is használt kiadványok, 
periodikák adatai a kronológiában a megjelenésük 
événél szerepelnek.

Munkám több mint tízéves kutatás eredménye, 
s valószínűleg mind formájában, mind megközelí-
tési módjában országosan egyedülálló. Ám koránt-
sem teljes. A pataki öregdiák-mozgalom szereplői-
nél lappangó források beépítése, a sajtótermékek 
teljes körű áttekintése további fontos feladat.



A hitelesség
A hitelesség valósághű kommunikáció és cselek-
vés, a helyzetnek, a társadalom és kisebb közössé-
gei normarendszerének megfelelő emberi, intéz-
ményi magatartás.

Hitelesnek tartjuk azt a személyt, információt, 
hírt, aki vagy ami megbízható, szavahihető tényt 
állít, hatékony együttműködésre ösztönöz. A köz-
művelődés szolgáltató tevékenységében a hiteles-
ség sokágú tényező. Fő szereplője a szervező, aki 
olyan programot kínál, amely az adott közösség, 
egyén(ek) aktuális kívánságaira, problémáira ad-
hat optimális hatékonyságú információt, készség-
fejlesztési lehetőséget. Kéttényezős bizalom esete. 
Ha valamely oldalon sérül a megállapodás, nagy 
csalódásokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez, 
a képviselő hitelességének megkérdőjelezéséhez 
vezet. Társadalmi szerepet vállaló személyek 
(szervezők, előadók, közreműködők, helyi fontos 
emberek) linksége, közbotránya, hitelességének 
elvesztése a közművelődési intézmény szervező-
jének évtizedek bizalomépítő munkáját semmisít-
heti meg.

A siker
A siker egyszeri objektív és szubjektív élmény, 
ugyanúgy soha nem ismétlődik meg. Előzménye a 
bizonytalanságból, a kiszámíthatatlanságból faka-
dó érzemény, amely egy vállalt jó ügy érdekében 
kifejtett erőfeszítés(ek) eredményeként teljesen, 
vagy részleges módon megvalósul. A közműve-

lődés sokoldalú ága-boga szerint lehet művészi 
siker, amely az alkotóművészet valamely ágában 
magát megmutatni akaró művész vagy amatőr al-
kotó teljesítményének fel- és elismertetése. Lehet 
csoportos művészi megmutatkozás döbbenete, 
egy helyi produkció széleskörű méltánylása. Lehet 
a mindennapi élethez aktuálisan hatékony segítség 
A siker a szervezetben boldogsághormonokat (opi-
át peptideket) termel, amelyek intenzívebbé teszik 
az érintett terület művelése iránti vágyat és növelik 
az életkedvet Akkor jelent igaz örömet, ha sokan 
vettek részt a megvalósulás folyamatában.

A kudarc
A kudarc a valóság tiszta üzenete, az egyik legjobb 
tanító. Egy tervezett tevékenység, erőfeszítés nega-
tív alakulása, nem várt eredménye. A közművelő-
désben számos rizikófaktora lehet, kezdve a hely- 
és emberismeret, a valóságos információ hiányától, 
a program napján a síkossá vált utak állapotától, 
a társintézmények vonzóbb kínálatától, a várt al-
kotók távolmaradásáig, a szervezés hiányosságáig. 
Szörnyű élmény az alkotóművésznek, a szervező-
nek és a kisszámú résztvevőnek, a kiadás-bevétel 
egyenetlenségéig egyaránt. A kudarc lehet egy-egy 
esemény drámája, mert ha többször ismétlődik, 
akkor megkérdőjeleződik az intézmény, a szerve-
ző szakmai hitelessége. Napjaink közművelődési 
kudarcai az elit és köznapi kultúra kínálatának 
aránytalanságaiból, alkalmanként egy kis csoport 
önmegvalósítási agresszióiból is következhetnek.

53

SZÍN SZÓKINCSTÁR 

AZ ÖNMŰVELÉSI KEDV 

ÖSZTÖNZÉSÉHEZ

Gelencsér Katalin

S
Z
E
L
L
E
M

I 
T
E
R

M
E
L
É
S
I M

Ó
D



54

A

R

C

K

É

P

E

K

Soós Kálmán

(1962-2011)

A kitüntetést átadó Németh Zsolt, a Külügy-
minisztérium parlamenti államtitkára a követke-
zőképp méltatta: Soós Kálmán rendkívül fontos 
szerepet játszott a kárpátaljai magyar nyelvű fel-
sőoktatás és tudományosság megteremtésében, 
és mindenekelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola létrehozásában. A kitüntetett kez-
dettől fogva heroikus küzdelmet folytatott azért, 
hogy a kárpátaljai magyarság jövője szempontjá-
ból kulcsfontosságú felsőoktatási intézmény fenn-
maradjon, és színvonalas képzést biztosítson. Soós 
Kálmán munkássága, kitartása, tudományos és 
közéleti szerepvállalása méltán állítható követendő 
példaként mind a kárpátaljai, mind az egész külho-
ni, mind pedig az anyaországi magyarság elé.

A kárpátaljai magyar hírportál búcsúztatója szerint 
dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség Ungvári Járási Alapszerveze-
tének elnöke jelentős szerepet vállalt a kárpátaljai 
magyar közösség és felsőoktatás megteremtésé-
ben, tudományos munkássága által is maradandó 
értékeket teremtett az utókor számára.

Dr. Soós Kálmán 1962. június 14-én született 
Szalókán. 1979-ben érettségizett az Eszenyi Kö-
zépiskolában. Tehetsége és az akkori divat szerint 
középiskolai tanulmányait folytathatta volna az 
akkortájt magasabb presztízsűnek számító közeli 
városok oktatási intézményeiben, de a rá mindig is 
jellemző lokálpatriotizmusa szerint döntött. Kitar-
tása példamutatóvá vált az utána következő fi ata-
lok számára, mert felvételt nyert az Ungvári Álla-
mi Egyetem történelem szakára. Kutatási területe a 
reformáció terjedése Kárpátalján az 1517–1600 kö-
zötti években volt. Témaválasztása abban a korban 
merésznek tűnt, és nem volt szokványos az sem, 
hogy mindezt levéltári kutatásokra alapozta. Az 
egyetem befejezése után 1984-től a Nagydobronyi 
Középiskolában történelmet tanított, és közben ke-
reste a lehetőséget, hogyan és hol folytathatná ta-
nulmányait aspirantúrán a magyar nép története 
témakörében.

A Magyar Köztársaság kezdeményezésére és tá-
mogatásával megalapított ungvári Hungarológiai 
Központ létrejöttében is szerepet vállalt. A Hunga-
rológiai Intézetben 1995-ig dolgozott tudományos 
munkatársként. A központ igazgatóhelyetteseként 
nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy az intézetben 
folyó kutatási tevékenység szakítson a szovjet ha-
gyományokkal, és a hiteles forrásokra épülő valós 
helyzetet tárják fel szűkebb régiónk és ezen belül a 
magyar nemzet múltjával, jelenével kapcsolatban. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
rektora történész, közéleti személyiség, a kárpátal-
jai magyar nemzetrész kiemelkedő alakja.

Ahogy azt róla Bakos István a Bethlen Gábor 
Alapítvány Kuratóriuma nevében, ügyvezető ku-
rátorként írta, „alkotó élete teljében ragadta el a ha-
lál, az embernek és tanárnak egyaránt kiváló veze-
tőt Soós Kálmánt. Halála nagy vesztesége nemcsak 
az egyetlen ottani, a beregszászi magyar főisko-
lának, hanem Kárpátalja és a nagyvilág magyar-
ságának is. Emlékszem, amikor vezetőtársaival 
közösen vette át 2004-ben, a Bethlen Gábor-díjat, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
magyarságszolgálatáért. Szerény büszkeséggel. 
Rendkívül nehéz körülmények közepette, rektori 
feladatát egy évtizeden át felelősen végezte. Föl-
mérhetetlen, amit részben szakmai karrierje hát-
térbe szorításával, intézményvezetőként végzett.”

2011-ben, a nemzeti összetartozás napja alkalmá-
ból Soós Kálmán magyar állami kitüntetést kapott. 
A kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtése érdekében 
kifejtett erőfeszítéseinek elismeréseként a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
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Lelkes fi atal és elkötelezett magyar történészként 
oktatta Magyarország történetét az Ungvári Álla-
mi Egyetem magyar karán. Érdekes előadásainak, 
tudásának hamar híre ment az egyetem nem ma-
gyar szakos hallgatói között, és óráit más szakokról 
is látogatták a diákok. Részt vett a II. világháború 
utáni első kárpátaljai magyar nyelvű „Magyaror-
szág története” című tankönyv megírásában.

Tudományos munkásságát még középiskolai 
tanárként kezdte. Ez irányú tevékenysége a Kár-
pát-medencében élő népek etnikai viszonyainak 
kutatásához kapcsolódott. Tudományos fokozatát 
az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és 
Balkanisztikai Intézetében kapta 1993-ban. Kan-
didátusi disszertációját „Politikai harc Magyaror-
szágon a 17. század második felében” címmel írta.

Dr. Soós Kálmán nemzetközi tudományos kon-
ferenciák előadója és résztvevője volt Magyaror-
szágon, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában.

1996-tól a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Fő-
iskola (ma a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola) tudományos munkáért felelős főigaz-
gató-helyettese lett, majd 2000 novemberétől a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rek-
toraként tevékenykedett. A főiskola megalapítá-
sától kezdve aktívan részt vett a fi atal intézmény 
kiépítésében. Az ő vezetésével valósult meg az in-
tézmény első sikeres akkreditációja. Önként vállalt 
kötelességét felelősen, bölcsen, higgadtan és jóin-
dulattal látta el.

Munkásságát több kitüntetéssel elismerték:
– Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapít-

vány Kuratóriuma által Kemény Zsigmond díj, 
a helyi és az anyaországi kultúra kapcsolatának 

építéséért, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
2006.

– Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése, ezüst 
emlékérem, a nemzeti kulturális értékek őrzése és 
közkinccsé tétele érdekében kifejtett munkássága 
elismeréséül a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
2006.

– A Megyei Közigazgatás és a Megyei Tanács 
dicsérő oklevele az Ungvári Járási Tanács KMKSZ 
frakciójának vezetőjeként a szakbizottságokban ki-
fejtett munkájáért, 2007.

– A Magyar Tudományos Akadémia oklevele a 
magyar tudományosság, a kárpátaljai magyar kö-
zösség érdekében és támogatására végzett munká-
jáért, 2010.

– A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje, 2011.

Dr. Soós Kálmán tagja volt különböző, az oktatás 
és tudomány kérdéseivel foglalkozó tanácsadó tes-
tületnek és helyi szervezetnek.

Közéleti szerepét 1996-ban a KMKSZ Ungvá-
ri Középszintű Szervezetének elnökeként kezdte. 
2006-ban, majd 2010-ben a KMKSZ jelöltjeként az 
Ungvári Járási Tanács tagjává választották, ahol a 
KMKSZ frakcióvezetőjeként tevékenykedett.

Dr. Soós Kálmán pedagógus, iskola- és közös-
ségszervező is volt egyben, közéleti személyiség és 
jó értelemben vett politikus. Élete és munkássága 
méltán tekinthető követendő példának a kárpátal-
jai és az összmagyarság számára. Racionális, körül-
tekintő, igazságszerető jelleme, valamint az élete 
során tanúsított türelem és kitartás elkísérte utolsó 
küzdelmében is.
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Takáts Gyula

(1911-2008)

Pannon-krónika
A pannon szellem nagy költői megvalósítója, Ta-
káts Gyula 100 éves lenne idén.1 A 97 éves korá-
ban elhunyt Kossuth-díjas költő, író, műfordító, 
kritikus, tanár előtt tiszteleg az Életünk folyóirat 
februári száma, amit Kaposváron mutattak be. 
A folyóirat mindenki másnál előbb emlékezik meg 
a kerek évfordulóról. A Vas megyei Életünk gesz-
tusa egyfelől nagyvonalúnak látszik, másfelől a 
belügyekbe való beavatkozásnak, valójában pedig 
egyik sem, hiszen az ügy közös. A két megyét ép-
pen Takáts Gyula és Berzsenyi kultusza kapcsolja 
össze, mélységében és tágasságában a pannon táj 
hozza közös nevezőre a somogyiakat és a vasiakat. 
A februári Életünk létrehozásában vendégszer-
kesztőként a kaposvári illetőségű Kelemen Lajos 
működött közre.

– 1993 óta ismertem Takáts Gyulát, amikor el-
jött a rendszerváltás táján létrejött Berzsenyi-ün-
nepre, Egyházashetyére. Takáts Gyula Berzsenyi 
nagy tisztelője volt. A Berzsenyi Társaság nevében 

1 A 100 éves évforduló 2011-re esett. Közlésünk a 
Vas Népe 2011. február. 19-i számában megjelent írás 
szerkesztett változata. 

hívtuk meg őt, hogy a somogyi és a vasi Berzse-
nyi-kultusz találkozzon – tudjuk meg Alexa Ká-
rolytól, az Életünk főszerkesztőjétől.

– Többször kértem és kaptam tőle verset a folyó-
iratunk számára. Kedves, derék, férfi as magyar úr 
volt, remek irodalmi szellem. Otthonos volt a pan-
non tájban, a „dunántúliságot” élte, írta. A Dunán-
túl déli, dél-nyugati régióját belakta, jól ismerte az 
itteni városiasságot, a mediterráneumhoz fűződő 
kapcsolatot. A 20. századi modern szellemiség is 
ott van a költészetében, az édes, izgalmas, szagga-
tott, elomló pannonság. Takáts Gyula élete utolsó 
korszakából modernül szabdalt, kemény versbe-
szédét ismerjük. Az utolsó jelentős költő volt, aki 
megmaradt vidéken. Számára meghatározó volt a 
„nem budapestiség”. Pedig Vörösmartyék óta Pes-
ten kell élni, ha valaki érvényesülni akar. Ő meg-
maradt vidéken, de nem volt vidéki, hanem na-
gyon is európai fi gura.

Az Életünk februári számában Bakonyi István 
így fogalmaz: Gyula bátyánk a sokszor szóba ho-
zott „égi kávéház” tagja lett… Alexa Károly pedig 
a „szőlőhegyi ember” képét festi. Vajon melyik jel-
lemzőbb?

– Ez a kettősség megvolt a magyar életben, a ká-
véház és a szőlőhegy. Meghatározó elem volt a pol-
gári, civil, lateiner, író-olvasgató értelmiségi maga-
tartás, a latinos műveltség – mondja Alexa Károly. 
– De minden város határában ott van a szőlőhegy; 
lásd Pécs, Sümeg, Kaposvár, Szekszárd. A városi 
értelmiségnek általában volt szőlője, Takáts Gyulá-
nak a Bece-hegyen. Babits leírja, hogy Szekszárdon 
az számított komoly embernek, akinek saját bora 
volt. Ő maga a legjobb regényét, a Halálfi ait egy 
présház előtt írta, Mészöly Miklós a Saulust a szek-
szárdi szőlőhegyen. Takáts Gyula a Badacsonyhoz 
kötődött, a Badacsony hozta össze Tatay Sándorral, 
akinek szintén most ünnepeltük születése századik 
évfordulóját. Két százéves vidéki magyar író, aki-
nek ugyanaz az „élőhelye”, akik tudják, milyen a 
hegy. Távoli rokoni szálak is összekapcsolták őket, 
famíliájuk egy nagy dunántúli hálót alkotott.

Az Életünk februári számának bemutatóját a 
megyei múzeumban tartották Kaposváron, mint-
hogy Takáts Gyula 1949-71 között a Somogy Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója volt. 
A helyiek azt vallják: „Takáts Gyula olyan esz-
ményképet hagyott, ami ma is vállalható”. Dr. Bo-
kányi Péter, az Életünk főszerkesztő-helyettese a 
premieren arról beszélt, hogy e számnak két szer-
zői köre van, a somogyi, és a vasi. Utóbbiak Takáts 
Gyula Vas megyei kötődését is bemutatják. Szá-
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mos fontos verse, írása itt jelent meg, sok író-olva-
só találkozón részt vett nálunk.

Pete György, az Életünk korábbi főszerkesztője 
úgy emlékszik Takáts Gyulára, mint „akit sohasem 
lehetett látni egyedül”. Mert mindig körülvették. Ő 
volt a központ, az állandóság, a folytonosság, az 
otthonosság. A működtető, a fenntartó. Patriarchá-
lis családfő… Ha valaki hozzá fordult, tudta, kéz-
ben van az ügye, lesz valami megoldás. Biztonsá-
got tudott sugározni és derűt. Ha valahova ment, 
úgy éreztem egy jégtörő hajó orra mar bele, hasítja 
a jégtáblákat, melyek szótlan kettéhasadnak. Mó-
zes mehetett neki népével így a tengernek. A Vörös 
tenger nem is tehetett mást, kettényílt…

Ambrus Lajos, az Életünk korábbi szerkesztője 
Takáts Gyula emlékének szentelt írásában azt idé-
zi fel, miért is lehetett olyan derűs Gyula bátyánk 
matuzsálem-korában is. Mert – saját bevallása sze-
rint – 17 éves korában ivott utoljára vizet. Bokányi 
Péter Takáts Gyula naplójával, Berzsenyi-szerete-
tével foglalkozik, onnan indítva, hogy Berzsenyi a 
„dunántúliság” a pannon vidék kultuszának emb-
lematikus fi gurája Hamvas Béla Öt géniusza óta.

Az Életünk februári száma szerzőinek sorából 
kiemelhetjük még Ágh István, Csűrös Miklós, Oláh 
János, Prágai Tamás, Mezey Katalin és Szentmárto-
ni János nevét.

Merklin Tímea



„Csak nehogy az éjszaka végig akarjál menni az utcán a 
hangszereddel!”

Szép könyv az Egy sor cigány, sok jeles cigány (ma-
gyar) ember bemutatása, de kinek való? Engem 
ez izgatott, miután kezembe vettem. Gondoltam, 
megmutatom majd cigány és nem cigány diák-
jaimnak, ismerkedjenek felnőtt, sikeres cigány sor-
sokkal, hátha inspirálja majd őket gondolkodásra, 
utánzásra. De nem fogom a kezükbe adni, már a 
címe miatt sem, nem tudom, ismerik-e diákjaim a 
viccet, amire válaszol a könyv címe, de nem sze-
retném nekik sem elismételni, sem megtanítani. 
Ha ezen a, megengedem, némileg gyermeteg ide-
genkedésen valahogy mégis túltenném magam, 
bár nem szívesen tenném, mert a gonosszal az is-
kolában nagyon körültekintően kell bánni, még 
legyőzve sem tenném kirakatba, a könyv akkor is 
használhatatlan volna, mert az egyenlő hosszúsá-
gúra (érdemi bemutatónak túl rövidre, jelzésnek 
túl hosszúra) szabott életút ismertetések egy-két 
hangulatfestő idézet vagy értékelő, összefoglaló 
szerzői mondattól eltekintve megelevenedni nem 
nagyon tudó adatsorok felmenőkről, iskolákról, la-
kóhelyekről, munkahelyekről, család és tervalaku-
lásokról. Épp az nem fért be a kitalált keretek közé, 
ami megfoghatná a gyerekeket, egy-egy hiteles, 
személyes életkép, végigvitt gondolatsor.

Na jó, hát akkor nem a diákok könyve, hanem 
a tanároké, majd ők okulnak és muníciót kapnak a 
kötetből mindennapos harcukhoz az előítéletekkel, 
leegyszerűsítésekkel, sablonokkal, indulatokkal 
szemben. (Ezekre a szellemi-lelki kártevőkre ma-
napság jó idők járnak, jól jönne minden segítség.) 

Csak hát a könyv annyira tárgyilagos, hogy önfe-
ledt, kusza, refl ektálatlan vélekedéseket is megha-
gyott, mint afféle muskátlikat az ablakban, hogy 
lássuk, íme, ez maga az élet. A kíváncsi gyermek 
azonban visszakérdez, ha valamit nem ért ponto-
san, amit a „cigánysort” faggató szerzőnek, beszél-
getőtársnak, Závada Pálnak is meg kellett volna 
tennie, mert így a tanár találgatni kénytelen az ér-
telmek és motívumok tekintetében, hogy pl. miért 
is szeretne néha üvölteni a villamoson az őt meg-
néző emberekre az egyik fővárosi gyermekvédel-
mi szolgálat vezetőnője, ha különben az élete során 
mindig sikerült befogadó környezetbe keverednie?

Vagy például azt mondja a tiszteletes úr, va-
laha, még gyermekkorában azt látta, hogy ötven 
cigány családból egy-kettő nem iparkodott csak, 
a többi mindent megtett a család boldogulásáért, 
ma fordított az arány, egy-két család küzd csak, 
a többi nem. Miért gondolja ezt, hol látja ezt, ho-
gyan értsük ezt? Závada azonban csak rögzít, vagy 
ami még ennél is rosszabb, összefoglal. Pedig alap-
kérdés ez, vagy legalábbis alapkérdésnek tűnik, 
s ha mind a huszonnégyen beszélnének erről, hogy 
így van-e, miért látszik úgy, mintha így lenne, mi-
ért nem pusztán látszat ez, miért nem ez a lényeg 
mégsem, vagy talán mégis… a tanár ebből tudna 
okosodni és okítani. Ma már a kisdiákoknak is kell 
forrást elemezni, de ebből a könyvből csak az de-
rül ki, hogy a szerző valamiért nem hallgatja meg 
igazán azokat, akiket kérdez. És nem faggatózik to-
vább, amikor az olvasó ezt várná.

Jó, hagyjuk az iskolát, maradjunk Závada hívei-
nél. Én azonban lebeszélném őket is erről a kötet-
ről, ennyi rossz mondatot egyetlen „kuncsaftjáról” 
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(a szerző eredeti megnevezése) sem írt még, mint 
ebben a kötetben. Egy kezdést idézek, mintha pa-
ródia lenne: „B B-nek (itt a nevet illendőségből 
hagytam el – TG) a törekvő szorgalom, a szakér-
telem és a minőségi munka a vezérlő csillaga…” 
Hagyjuk hát Závadát.

De sajnos Korniss Péter fotóművészetének hívei 
számára sincs jó hírem, Korniss alighanem belátta, 
hogy itt nem fotográfusi érzékenységére, hanem a 
nevére van szükség, ebbe a könyvbe egyenfotók 
kellenek – úgy lett kitalálva. (Az egyenfotók készí-
tőjét azonban nem szokták a címlapon kiemelni.)

Fájdalom, hogy a huszonnégy kiváló vagy leg-
alábbis vélelmezhetően kiváló magyar polgár tit-
kairól és teljesítményéről – akiknek bemutatására 
vállalkozott a könyv, cigány katonáról, rendőrről, 
orvosról, zenészről stb. –, igazából nem lehet tű-
nődni, gondolkodni, mert épp csak az értékek te-
kintetében nem tudtam eligazodni a bemutató szö-
vegekben, hogy például a szóba került építőipari 
alvállalkozás valóban a szorgalomról szól-e, vagy 
inkább olyan, mint sok más efféle, melyben az 
élelmesebb főnök durván kihasználja a rászoruló 
társait. S azt sem tudom, higgyem-e, hogy Orsós 
János (és Derdák Tibor) iskolaszervezési kudarcait 
pusztán az egyházak mohósága okozta?

Még szó lehetne a természetes címzettekről, 
a cigánygyűlölőkről, hogy ők tán belátnák, a köny-
vet forgatva, hogy nem minden cigány bűnöző. 
Olyat azonban, aki ezt állította volna, hogy nincs 
huszonnégy rendes, tehetséges, sikeres magyar ci-
gány sem, még nem láttam. Ugyanakkor nem lep-
ne meg, ha a cigány ügyben leegyszerűsítésekkel, 
hamis általánosításokkal érvelők, otromba viccek-
kel élők szeretnék ezt a kötetet, mint dokumentu-
mot, és felemelnék mutatóban, hogy lám, itt a bi-
zonyíték, nem ők írták: aki igyekszik, az boldogul, 
még ha cigány is. S joggal tehetnék, mert ez tényleg 
benne van a könyvben.

Azt gondolom, rossz úton jár, aki az amerikai 
feketék felemelkedésének a történetét szeretné ma-
gyarországi roma változatban előállítani (a kötet a 
Blacklist projekt keretében készült, egy amerikai 
könyv mintájára), nem fog addig semmi stimmel-
ni, amíg a néhány száz évnyi restanciánkat rab-
szolgaság ügyben be nem pótoljuk. (A jó ügyet ne-
héz rossz könyvekkel szolgálni.)

Nem értem, miért olyan nagy a lelkesedés a 
könyvért, a bemutatója szinte értelmiségi de-
monstráció volt. Szále László Kitörők című 2009-es 
könyvének alig volt visszhangja, holott az ő tizen-
öt interjúja cigány értelmiségiekkel tartalmasabb 
volt, mint a Závada-Korniss kötet, s persze azt 

sem értem, hogy Závada miért nem utal a két év-
vel korábbi, még külsőségekben is eléggé hasonló 
kötetre.

Hogy aztán ez a siker igazolja-e Závada beve-
zetőjének furcsa értelmező mondatait, nem tudom, 
bár heves antirasszista lelkülettel lelkesítő lehet ol-
vasni azt a mondatot, mely arról szól, hogy százez-
reknek „pokoli keserves” cigánynak lenni Magyar-
országon. Ha a szegénységre utal, abban kevés a 
hazai specifi kum, ha a mindennapi diszkrimináci-
óra, a pokoli stádium még szerencsére jó messze 
van, valamelyest messzebb, mint környezetünk-
ben. Ha a cigányok elleni gyilkosságsorozatra, 
az bármilyen szörnyű is volt, nem jellemzi a ma-
gyar cigányság léthelyzetét és létbiztonságát. Mint 
ahogy az olaszliszkai lincselést sem általánosíthat-
juk a nem cigányok oldaláról. Legalább azt vette 
volna komolyan, amire épp felhívta a fi gyelmet, 
amit huszonnégy cigány embert hallgatva megért-
hetett volna, hogy a cigány történet értelmezésé-
ben a nagy szavak többnyire nagyon pontatlanok 
is egyúttal. Ha valami az említett százezreknek 
valóban nagyon keserves lesz, az a kialakult mély-
szegény életforma megváltoztatása.

Most akkor mégis folytatódjék a könyv bemutatá-
sa, hiszen a szereplők nem tehetnek arról, hogy a 
kötet inkább csak mutogatja őket, s nem nagyon 
engedi, hogy megmutassák magukat. Néhány kér-
dést tennék fel utólag, talán majd egy következő 
könyv válaszol rájuk.

Farkas Tibor agrármérnök, mezőgazdasági káder, 
sikeres téeszelnök volt 52-től a rendszerváltásig, 
úgy mondja végig a történetét, hogy a Kulákprés 
írójának egyetlen kérdése sincs a belső elégedett-
séggel végigélt élet élményének önfeledt kivetíté-
sére, az egész szocialista történetre. Noha bizonyá-
ra egy másik történetet (is) hallottunk, hallhattunk 
volna.

Rézműves Melinda néprajzos és nyelvész, a cigány 
népi kultúra kutatója, Hodászról való, Sólya Mik-
lós Hodászáról, akinek görög katolikus cigány 
gyülekezete csak érintőlegesen kerül szóba, noha 
rendkívüli szerepe a helyi cigány közösség világ-
háború utáni életében (fél évszázadon át) tudható, 
bár nem köztudott. Rézműves Melinda édesany-
ja, talán az egyetlen civil alapítású cigány óvoda, 
a „madzagóvoda” alapítója, kántora volt az espe-
resnek. Két szép legenda. Alighanem egy tőről fa-
kadnak. S Rézműves Melinda sorsára mindketten 
döntő befolyással lehettek.



60

Dr. Szirtesi Zoltán kiskundorozsmai körzeti orvos 
élettörténete Farkas Tiboréval együtt arról tanús-
kodik, hogy a szülők, nagyszülők nemzedékében 
felemelkedett cigány családok gyermekei, unokái 
a felhalmozódott társadalmi tőkét sikerrel haszno-
síthatták a saját javukra, rendszerektől függetle-
nül. Szirtesi doktor cigány közéleti dolgokról elég 
nyersen fogalmaz „zavar, hogy a hatalom nem haj-
landó tárgyalni, csak iskolázatlan cigányokkal”. 
Olyannyira, hogy orvosi pályájának éthosza, hogy 
a cigány körzetet elkötelezetten magára vállalta, 
csak oldja, de meg nem szünteti a gyanút, hogy a 
nagyszülői kasztszerű öntudatot (amihez a cigány 
cseléd hozzáért, az már nem volt megehető), ne te-
kintsük egészen múlttá lettnek.

Cigány körzetben (is) vitt orvosi praxisa tanul-
ságai nem kerültek szóba.

Ahogy Farkas Zoltánnál, s a továbbiak közül is 
több esetben, a doktor úrnál is, akinek vigyáznia 
kellett, hogy ne nézze le egyetemista diáktársait, 
jobb helyzete miatt, előkerül egy-egy cigányozós 
történet, többnyire egyenes idézetben, ami meg-
nyugtatóan hathat, ha az ember a rasszista aka-
dályok nélkül kibontakozó életpályákról olvasva 
már-már azt hinné, ez nem is az a cigánygyűlölő 
ország, aminek látni kellene. Szirtesi doktor példá-
ul egy furcsa bűnüggyel áll elő, melyben az idegen 
lovat is szeretettel befogadó cigány emberek keve-
rednek lólopás gyanújába. (A doktor úr amúgy, 
maga is kéri a cigány betegeit, hogy ne lopjanak, 
ne hozzanak rá szégyent.) Még a Szabad Európá-
nak is foglalkoznia kellett az üggyel.

Karcagi Éva egy pesti gyermekvédelmi szolgálat ve-
zetője. Szülei, nagyszülei, saját életútja jellegzetesen 
asszimilációs történet, vegyes házasságok, iskoláz-
tatás, kevés gyermek, de mintha ezt szégyellnie kel-
lene. Munkájába már kicsit „belesüppedt”, váltáson 
gondolkodik, de hogy miért is unja(?) a családjukat 
elvesztő, családjukból kikerülő cigány (és nem ci-
gány) gyerekek sorsának intézését, az nem derül ki. 
Hiszen már középiskolásként arról álmodott, hogy 
nehéz sorsú gyerekeknek segítsen. Úgy érzi, a ci-
gány gyerekek gyengébben teljesítenek ma, mint a 
nyolcvanas években, de furcsa, hogy az iskoláztatási 
támogatás megvonását úgy említi, mint ami súlyos-
bít a helyzeten, holott épp a helyzet kezelésére kita-
lált eszköz. (Ami aztán vagy hatékony, vagy sem.)

Tóth József gáborjáni református lelkész, lelkészi 
megbízatásának meghiúsulását két ízben is cigány-
ságának tudja be. Mintha egy presbitérium részé-
ről nem volna természetes, hogy ezt is mérlegre 

teszi. Azt, hogy lelkészi pályája voltaképp zavar-
talanul alakulhatott, hogy cigány fi atalemberként 
csaták és ütközetek nélkül járhatta végig az útját a 
lelkészi hivatáshoz, noha a vallás, a hit a legbenső 
bizalom világa, személyes sorsát kitüntetett jelen-
tőségűvé avatja.

Az azonban érthetetlen (bár másfelől megma-
gyarázza, mi is lehet a baj, miért nem jutunk egyről 
a kettőre), hogy egy lelkész, aki kifejezetten törő-
dik a cigány hívekkel, noha cigány (mivel ez egy-
általán nem magától értetődő), miért nem kap meg 
minden támogatást, ami kellene próbálkozásai 
működtetéséhez? Nem ez volna a „roma évtized”? 
Nem ez volna a felzárkóztatás? Az igazi kísérlet?

Varga Erika ruhatervező és ötvös, a Romani Design 
kitalálója azt hangsúlyozza többször is, hogy a ro-
mákkal szembeni idegenkedésnek a romák nem 
ismerése az alapja. Azt gondolom, hogy nem té-
veszthetjük meg ezzel magunkat. A romáktól való 
idegenkedés ma sokkal inkább fakad a romák és 
nem romák konfl iktusaiból, a konfl iktusok hírei-
ből, mint a romák nem ismeréséből.

Varga Erika népes vándorkereskedő cigányok le-
származottja, neki magának még nincs gyermeke. 
Állandó tenni akarása, etnikai közössége kultúrájá-
nak a szeretete, tanulni vágyása, megértésre, meg-
békélésre törekvése messze van a magyarországi 
szegény cigányok világától, akiknek a roma viselet, 
szín és formakultúra, mint megőrizni való örök-
ség többnyire ma már idegen szándék. Persze, neki 
szurkolok, hogy ez az idegenség oldódjék, mert ha 
a romák valóban magukkal és kultúrájukkal törődő 
közösségekben élnének, vagy legalábbis kultúra és 
közösség iránt is elkötelezetten, azt hiszem, a romák 
és nem romák között is sokkal kevesebb volna a baj.

Nagy János bogádmindszenti polgármester történe-
te valahogy számomra kiragyog a többieké közül. 
’98 óta, negyedik ciklusát tölti már a település ve-
zetőjeként ormánsági falujában, mely szülőfaluja 
is egyúttal, pedig a falu lakosságának a többsé-
ge magyar. Igaz, a falu négyszázötven lakosából 
102-en vegyes házasságból születtek, vagyis itt az 
együttélésnek már nincs alternatívája. Jó volna is-
mernünk ennek a helyi történetnek minden elemét, 
még ha mesének is hatna, de bizonyára hatna.

„Szerettünk volna hasonlítani a szomszédok-
hoz” mondja arról a gyermekkori időszakról, ami-
kor a telepről a faluba költözött a szüleivel. A szom-
szédhoz, aki konyhakertet művelt, állatokat tartott. 
Talán ezen a szándékon, készségen, igyekezeten 
múlik minden. Hogy van-e tere, kap-e igazolást, 
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megerősítést. S akkor természetes lesz az is: „…még 
a nyolcvanas években is szégyen volt, hogy a gye-
rek ne járja ki az általánost, és utána ne végezzen 
valamit – a szülők szégyellték volna, hogy a gyerek 
olyan hülye, hogy még szakmája sincs.”

A polgármester úr ezt a tételét ugyan faluja ha-
tárain túlra is általánosítja, és bárcsak joggal tehet-
né. Mert akkor efféle lenne az eredmény: „Nálunk 
nincs elkülönülés. Nálunk ugyanannyi tovább ta-
nuló diplomás cigány gyerek van, mint a nem dip-
lomások között. Az előítéletesség általánosan nő, 
nálunk viszont nem.”

(A házi állattartás, a háztáji gazdálkodás a 
könyv több szereplője családjának a múltjában is 
szóba került. Valószínűleg ez egyike a kulcskérdé-
seknek. Az állattartás, a földművelés egyszer már 
megfordította az emberiség sorsát, talán arra is 
képes volna, hogy egy nyomorúságos helyzetben 
levő, többségében vidéken, szántók, erdők, legelők 
közelségében élő szegénységnek a kapaszkodója 
legyen. Ez volna az igazi társadalompedagógia.)

Orsós Zsuzsanna fi atal biológus, genetikával fogla-
kozik, annak a titka, hogy neki miként sikerült a 
felemelkedés, az is alighanem ennyire mélyen van, 
valami genetikai szerencse, akadálya ugyan nem 
volt előrejutásának, hiszen a családja igazából nem 
akadályozta, az iskola meg segítette, de ez még-
is ritkán elég. Hiszen mélyről jött, s testvérei nem 
tudtak vele haladni. A „nehézségekkel való meg-
birkózás, a nem lankadó szorgalom, a ránk rótt kö-
telességek maradéktalan teljesítése”, ami Závada 
szerint jellemzik őt, ritka tulajdonságok, generáci-
ók kuporgatják össze az efféle lelki vagyont, vagy 
valami csoda adódhat, bár ha nem dolgozik Orsós 
Zsuzsa mindkét szülője élethossziglan, akkor talán 
ez a csoda sem lett volna elég.

Baranyi Béla kőműves kisvállalkozó, sikeres, jól él, 
nagy fekete autója van, arany karkötőt hord, eléggé 
elutasító a csóró cigányokkal szemben, a mellékelt 
családi képei gondtalan nyaralásokról tudósítanak. 
Závada bemutatója kevés ahhoz, hogy megítéljük, 
rábízhatnánk-e a házunk építését vagy sem. Még 
faggatni kellett volna tovább. (Annál is inkább, 
mert a kötet bevezetője remek emberekről beszélt, 
példaképekről. Efféle minősítéseket azonban a si-
ker, az érvényesülés nem garantál, kell hozzá még 
valami más is. Ebben a másban volt bennem ta-
nácstalanság másutt is a könyvben.)

Balogh Katesz táncosról, a fi atalon elhunyt híres 
cigány táncos, Balogh Béla lányáról olvasva külö-

nösen disszonánsakká váltak Závada szavai a be-
vezetőből, hogy milyen méltósága és szépsége van 
a portrék hőseinél a cigány identitás vállalásának. 
A táncban talán igen, meglehet, de a szavakból 
aligha ez tükröződik, Balogh Katesz szerint a roma 
és a magyar világ ég és föld, a roma világ szabad és 
jókedvű, „a többség be akar zárni, ezt érzem, meg 
egy kicsit az elnyomást. Mert a miénk, hiába egy 
zárt világ, mégis nyitottabbak vagyunk a többség 
felé, mint ők – nemcsak hogy felénk, hanem min-
denki felé. Úgy érzem, hogy be akarnak szippanta-
ni, hogy legyek ugyanolyan, mint ők. De én az erős 
identitásomat nem hagyom el, még ha megölnek 
sem.” Nem tudom, van-e fenyegetve olyannyira 
roma identitása Balogh Katesznek, hogy életével 
kelljen helyt állnia érte, mindenesetre táncának, 
mint ahogy a roma kultúrának is többségében az 
a magyar közönség a fogyasztója, amelyik szerinte 
zárt, rosszkedvű és be akarja szippantani. Ugyan-
akkor nem cigány férjet választott magának, azzal 
a tréfás indoklással, hogy remek szakács, miköz-
ben állandó készenlétben él, hogy „ha menni (úgy 
értve, hogy menekülni – TG) kell, akkor hogyan 
és hova”. Sokféleképp lehetne jellemezni ezt a vi-
szonyt magyarsághoz, cigánysághoz, csak éppen 
szépnek és méltósággal telinek nem látom.

Orsós János Waldorf tanár, iskolaszervező, az is-
kolafenntartó buddhista Dzsaj Bhím Közösség el-
nöke, amikor éppen az Oktatási Minisztériumban 
dolgozott, egyik nővérének öt gyermekét – hogy el 
ne vegyék őket, akkora szegénységben éltek, majd 
rájuk omlott a tető –, gyámságába kellett fogadnia. 
(Bár innen valami hiányzik, mert a törvény szerint 
a szegénység magában nem lehet elégséges indok 
a gyermekek kiemelésére a családból.) Az utak 
elváltak, ugyanaz a család, ugyanaz a nevelés, 
ugyanaz a környezet. Alighanem a felelősséget is 
meg kell valamelyest osztani, nem lehet a felelős-
séget elhárítani a szegény felől pusztán a szegény-
sége miatt. (Nem szabad megtennünk vele.) Hogy 
a talpon maradtra se legyünk kénytelenek áttolni 
mindenestül, csak a boldogulása okán.

„A cigányság mifelénk úgy él, mint a harmadik 
világ szegényei” – jegyzi meg Orsós János, vádként 
fogalmazva a jellemzést. Talán azt kellene belát-
nunk, hogy a cigányság jelentős része Magyaror-
szágon (és a régiónkban mindenütt) egy harmadik 
világbeli (növekvő) szegény társadalomrész. Bizo-
nyára az indiai programhoz, ideológiához is éppen 
ezért fordultak Orsós Jánosék. Már egész iskolahá-
lózatuk van. Viszont az intézmények működésé-
ről, hogy miként birkóznak meg a magukra vállalt 
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feladattal, amire leginkább kíváncsiak lehetnénk, 
vagyis, hogy mit jelent ma Orsós Jánosnak lenni 
igazán, nem esett szó.

Mohácsi Erzsébet jogvédő, pedagógus, a napi hírek 
rendszeres szereplője, ahogy néhány éve még nő-
vére is az volt, ők ketten egy markáns cigány po-
litika, az iskolai szegregáció elleni harc jelképeivé 
váltak. Furcsa történet az övék, az Ártánd közeli 
Bedő faluból a Mohácsi és Daróczi család gyerekei-
ből a cigány közélet jeles szereplői egész köre jött. 
A szülőknél ugyancsak a kert és az állattartás, mint 
másutt is, de ezen túl igazán semmi megfogható 
különbség, alighanem a család, a barátok, a roko-
nok olyan emelkedő rajjá váltak, olyan erőssé vált 
a változás élménye, lendülete, akarata, hogy ez a 
lendület még a szülőket is a fővárosba repítette. 
Különös, hogy erről a bedői történetről nincsenek 
részletek, pedig itt minden apróság fontos lehet.

Különös, hogy Bedő felé nincs visszafelé út (leg-
alábbis nem esett róla szó), különös, hogy mintha 
saját személyes történetük tanulsága felett átsiklot-
tak volna, hogy egy gyermeknek a családdal együtt 
a legkönnyebb, és akkor más nem is számít iga-
zán, akkor az akadály sem akadály, a hátrányból is 
előny lehet. Valóban lehetőségeket teremt-e a kény-
szerintegráció? Tudjuk, a kalapács és az üllő (a Mo-
hácsi lányok önjellemzése) közt valóban sikerült a 
magyar társadalom megmerevedő, torzuló struk-
túráit rombolni. És aztán? Alakult-e, erősödött-e 
formálódott-e valamiféle roma akarat, élmény, len-
dület az emelkedésre? (A bedői lányoknak mintha 
Bedő már messzebb lenne Budapestnél.)

Bársony Kata dokumentumfi lmes, Daróczi Ágnes 
lánya (ezért veszem őt előbbre, mint a könyv sze-
rinti sorrend, hiszen édesanyja révén ő is bedői) 
Mundi Romani címmel a világ cigányságáról készít 
fi lmeket, de Bedő felé mintha ő sem tájékozódna. 
Pedig ettől a visszatéréstől legalább annyit várhat-
nánk, mint amennyit a világban való tájékozódás 
során elért. Lehet, a sok fájdalmas kérdésre, melye-
ket fi lmjei felvetnek, éppen a Daróczi és a Mohácsi 
nagyszülőknél van a válasz. A családban immár 
negyvenegy értelmiségi van. Ez akkor egy újszerű 
értelmiségi klán, ez már a polgárosult roma jövő?

Szajkó Gyula ifjú főhadnagy történetének nincsenek 
különlegességei, a nagyapának mindig volt munka-
helye, beköltözött a faluba a cigánytelepről, az apa 
szakmát szerez, az unoka meg már egyetemet végez 
(hogy éppen katonait, ez is természetesen adódott), 
az elbeszélésből úgy tűnik, mindez csak a család 

és a fi ú igyekezetén múlt. Egy efféle szabvány eset 
(s társai a kötetből), még ha nem is gyakoriak, vala-
hogy nem igazolják a könyv emelkedettségét, mely 
a tételezett cigánygyűlölettel szemben fogalmazó-
dik. Nézzétek csak, ha hiszitek, ha nem, egy derék 
cigány katona! Egy főhadnagy, holott cigány! Ez 
mintha így tele volna kishitűséggel.

Dinók Henriett jogkutató, a kötet legfi atalabbja 
történetének az az érdekessége, hogy apja cigány 
származásának köszönhetően alighanem az át-
lag magyar diáknál sokkal könnyebb diákélete 
volt. Noha biztos családi hátteret tudhatott maga 
mögött, háromféle roma ösztöndíjat is kapott. 
A cigánysághoz, cigányságához a viszonyát a Ro-
maversitas programjai révén alakította ki. Hogy 
miben is állna ez a tanult cigányság, nem esett róla 
szó. A cigányok és a nem cigányok között olykor 
árkok vannak, olykor azonban a cigány és a nem 
cigány ugyanaz a személy (azon túl persze, hogy 
minden magyarországi cigány magyar is, min-
den további megszorítás nélkül, de ezt sem eről-
tetném), mint ahogy Dinók Henriett és mások is, 
ebben a kötetben is. Megbontják a cigány sort, amit 
tehát már csak miattuk sem kellett volna elfogadni, 
majd kiállítani, még kontrából sem.

Rostás Ottó rendőr zászlós, optimista alkat, dolga 
a pálya népszerűsítése a fi atalok között. 35 évesen 
egy kis szolgálati szobában lakik, nem is reméli, 
hogy lakáshoz juthat, ha csak nem kap szolgálati la-
kást. (Ahhoz meg nyilván család kellene, családhoz 
meg alighanem lakás.) Vagy az apja segít neki, aki 
sohasem segítette, a gazdag régiségkereskedő, aki-
nek valamiért nem kellettek az ikrek, Ottó és testvé-
re, a legkisebbek, ezért kerültek állami gondozásba. 
Hát így azért egy kicsit nehéz lehet a népszerűsítés.

Tudunk Rostás Ottó ikertestvéréről, Zsoltról. 
Tudjuk, amíg Ottó rendészeti szakközépiskolába 
került, Zsolt kárpitosnak állt. Aztán nem hallunk 
többet róla, nem tudjuk meg, mi lett vele, pedig az 
ikreknél mindig fontos, mi van a másikkal.

Baranyi Mária rádiós, dokumentumfi lmes, tanár, 
aki kitört „nehéz sorsa determinációiból”, ahogy 
Závada Pál fogalmaz, vagyis apja alkoholizmusa, 
és apja családjának anyjukat elutasító magatartása 
ellenére, anyja küzdelmes önfeláldozásának, majd 
iskolái segítségének köszönhetően ápolónői szak-
mát szerzett, végül alkotó értelmiségivé vált. Vizs-
ga- dokumentumfi lmje „egy hajléktalan hátterű 
kislányról szól, akit azért akartak fogyatékosnak 
minősíttetni és eltávolítani egy elit iskolából, mert 
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roma.” A fi lm bizonyára nem volt ennyire hitelte-
lenül leegyszerűsítő, mint ez az összefoglaló mon-
dat (ami azért sem mindegy, hiszen a fi lmjének 
köszönhetően indíthatott rögtön kurzust a Wesley 
János Főiskolán), de akkor is megmarad a kérdés, 
hogy vállalja-e azóta már a saját sorsával, családja 
sorsával való szembenézést? (Hiszen az a legrit-
kább helyzet, amikor valaki, akár roma, akár nem, 
már semmit nem tehet magáért.)

Olvasva immár a sokadik cigány történetet, és nyil-
ván semmiféle cigányellenesség nem volt szemér-
mesen elhallgatva, amivel hőseinknek meg kellett 
küzdeniük, az látszik, hogy az egyéni felemelke-
dést a társadalmi diszkrimináció olykor nehezítet-
te ugyan, de a családi erőforrás: anyagi, morális, 
mentális, kulturális, voltaképp bármelyiknek akár 
a töredéke is, lehetővé tette a megkapaszkodást, 
a felemelkedést. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a társadalomtörténeti dráma mellett (melyről 
olyan sok szó esik), mely a nagy átalakulás vesz-
tesei közt jelölte ki a romák többségének a helyét, 
a cigány társadalom belső válsága, a családok so-
kaságának a belső problémái, tehetetlensége, erőt-
lensége, önfeladása, téves vagy éppen hiányzó 
stratégiája is okozta azt az összeomlást, melyet ma 
látunk. (S a cigány családok belső problémáiról ke-
vés szó esik. Mintha puszta következmény volna. 
Holott állapotáért a közvetlen felelősség jelentős 
része nem áthárítható. Épp úgy, ahogy pl. az ön-
pusztító egykét sem róhatjuk fel kizárólag a nagy-
birtok számlájára.) Ami nem pusztán történelemi, 
illetve méltányosságbeli kérdés, noha az is, hanem 
a válság megértésének feltétele.

A bemutatott személyek közé három közismert 
muzsikus került, Szalai Antal, aki negyven éven át 
volt a Honvéd Együttes prímása, Oláh Kálmán, a ki-
váló jazz zongorista, valamint Farkas Róbert hege-
dűs, aki legutóbb a Budapest Bár nevű együttessel 
aratott sikereket. Róluk külön most nem lesz szó. 
Közös sorsuk jellemzéseként azonban talán nem 
árt hangsúlyozni, hogy mindhárman, s rajtuk kí-
vül még nagyon sokan, sok száz család folytatja 
a magyar zenész cigány örökséget. Ez kétségte-
lenül a legjelentősebb társadalmi tőke, melyet a 
cigány-magyar együttélés során a cigány társada-
lom egy jelentős rétege felhalmozott. Ha a szemé-
lyes kiválóságok sorát nézzük, mintha nem is sá-
fárkodtunk volna rosszul ezzel az örökséggel. Ha 
azonban hajdani muzsikus családok sokaságának 
a leszakadását nézzük, akkor mégis történt valami 
nehezen orvosolható. Talán az is számított volna 

valamit, s még nem biztos, hogy késő, ha a Mátyás 
tér és környéke, ahonnan annyi kiváló tehetség ke-
rült ki, ma nem volna annyira csendes.

Sohonyai Péter zenekarszállítónak cigánysága miatt 
fájdalmas megpróbáltatásokat kellett kiállnia a ke-
lenföldi szakközépiskolában, ahol egy szélsőséges 
diákcsoport miatt állandó félelemben élt. Megta-
pasztalta a munkavállalásnál is a diszkriminációt. 
Volt azonban kiút, tanárai védték, ahogy tudták, 
s végül talált munkahelyet is, ahol befogadták, 
ahol elfogadták. Néhány évvel későbbi, huszon-
öt éves kori helyzetét így jellemzi: „soha nem volt 
cigány barátnőm”, vagyis magától értetődően ala-
kultak kapcsolatai nem cigány lányokkal. (Talán 
kompenzáció volt, mindenesetre lehetséges volt.) 
A zenész cigány családi örökség, noha nem tanult 
zenét, mégis sokat jelentett számára is, emberi tar-
tásának kialakulásától egészen odáig, hogy végül 
mégis csak a zene szolgálatánál kötött ki.

Szalóki Ági énekes sajátos helyet foglal el a bemuta-
tottak között, az ő tehetsége és egyedisége aligha-
nem mindazokból a forrásokból táplálkozik, me-
lyekből szülei révén az örökségét kapta. Cigány, 
magyar, sváb, zsidó örökséggel gazdálkodhat, ze-
nében, nyitottságban, kezdeményezőkedvben, mu-
zikalitásban. Ez az áldott örökség azonban egyúttal 
elátkozott is, hiszen cigány édesanyja jeles liberális 
közéleti személyiség, nem cigány édesapja pedig 
nagy kulturáltságú, jobboldali elkötelezettségű kö-
zépiskolai tanár. A szülők természetesen elváltak 
már, viszont az énekesnő nem válhat el saját ma-
gától. A társadalmi skizofréniát, melyet a két gon-
dolkodásmód viszonya a fejünkre hozott, neki ma-
gának kell magában kezelnie, ha nem őrlődni, nem 
elfojtani, hanem énekelni és feloldani akar. Szükség-
képpeni lett tehát a távolságtartása az anyai és az 
apai elfogultságoktól egyaránt. Hogy miért csak az 
apának kellene feldolgoznia a magyarság kibeszé-
letlen lelki betegségeit, az anyának a magáét miért 
nem, megkérdeztem volna Závada helyében. Hi-
szen egy ideje már eléggé nyilvánvaló, hogy a lel-
ki-szellemi traumák, ha természetesen különböznek 
is a liberális és a nemzeti oldalon, de mindkét félnél 
eléggé súlyosak. (S ez csak az ideológiai vetület, de 
a cigány, magyar, sváb, zsidó örökségben egyaránt 
van bőven közösségi trauma.) Ugyanakkor ebben a 
félbehagyott diagnózisban talán nem is az énekes-
nő, hanem a szerkesztő úr a ludas, hiszen Ágnes 
utal rá, hogy anyja fontos és okos barátaival sem 
tud mit kezdeni. Nemcsak az apja nézeteivel voltak 
gondjai. A részletek elmaradtak itt is. Pedig talán 
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neki is segített volna, ha végigmondhatja, és nekünk 
is szükségünk lett volna rá.

Jónás Tamás író életének megrázkódtatásai az Álla-
mi Árvácskáé és sorsa József Attilai. (Ahogy maga 
jellemzi önmagát.) De félek ilyesmiről beszélni. Az 
ő esetében különösen zavaró volt a bemutatásokra 
kitalált szerkesztői sablon, szűk is, merev is, annak 
ellenére is, hogy ez esetben az összefoglalások he-
lyett inkább idézetek füzére volt a bemutatás. Ebben 
az expressz változatában túlságosan intimnek érez-
tem, kétségeim voltak, hogy az elmondottakat Jónás 
Tamás tényleg meg akarta-e osztani velem, az olva-
sóval. Ahhoz, hogy ne feszélyező kitárulkozásként 
olvassam a szavait, időt kellett volna hagyni rá, hogy 
végigmondhassa, kibeszélhesse személyes keserve-
it, talán kellett volna az író tekintete a sorok közül, 
mely a töredezettség miatt kivehetetlen maradt.

„A tanáraimat – ahogy a cigányok – én is ellen-
ségeimnek tekintettem, ők mégis okosan viselked-
tek, olyan feltételeket teremtettek, amelyek engem 
inspiráltak.” Fájdalmas ezt a mondatot olvasnia 
egy tanárnak, mert nem tud ellentmondani, mert a 
cigány gyerekek és az iskola nagy társadalmi drá-
mája nem utolsósorban épp emiatt alakul olyan 
rosszul. S ha még legalább az okos viselkedésnek 
ismernénk mindannyian a fogásait, s ha nem há-
rulna az ellenségességért is eleve és magától ér-
tetődően a tanárokra a vád! De még akkor is hol 
tartanánk? Ahogy az iskola nem adhatott elegendő 
segítséget Jónás Tamásnak élete gondjaira, ugyan-
ez áll a nehéz sorsú cigány fi atalok sokaságára is.

Másfelől pedig mégis csak ellent kell mondani, 
vagy legalábbis vissza kellett volna kérdezni, miért 
ellenség a tanár? Hogyan is alakult ez? Szabad-e 
általánosítani? Tényleg ezt mondja minden őszinte 
cigány ember? Hiszen a kötet többi szereplői több-
nyire szerették az iskoláikat, ragaszkodtak a taná-
raikhoz. Vagy talán épp ez a választóvonal?

Danis Lídia színésznőnél éppúgy nem láttam a 
roma identitás vállalásának szépségét, büszke 
öntudatát, ahogy a könyv több más hősénél sem 
igazán, roma öntudata csupa szorongás, seb, 
riadtság. Miféle emlék az, amit első szavalóver-
senyéről őriz, hogy ott a szőkének kellett nyer-
nie, vele, a mackóba öltözött cigánnyal szemben? 
Hogy-hogy nem mosolyog már, végzett, sikeres 
színésznőként gyermekkori félelmén, előítéletén? 
Miért nem ámul inkább azon, hogy rendesen fel 
sem volt öltözve, mégsem csúfolta, küldte el senki, 
elmondhatta ő is a verset, s ha minden riadtságát 
belekalkulálja, talán nem is szólhatott az a vers ak-

kor még olyan szépen, felszabadultan, mint ahogy 
belül hallotta. Hogy-hogy még mindig őrzi és me-
lengeti a sérelmét, fájdalmát? Még ha éppen talán 
tényleg jobb is volt annál a szőke lánynál? Meny-
nyire objektív az ilyesmi? Miközben épp az isko-
lai tanárának kitüntető fi gyelme segítette aztán a 
pályára rátalálnia. Miféle mérleg ez?

„Egyrészt tizenhat éves suttyók megkergetnek a 
villamoson, másrészt viszont a teknővájó szegény 
ember engem úri cigánynak tart, és lenéz.” Nem 
lehet, hogy képzelt rémségek ezek? – kérdezném 
Danis Lídiát, s bizonyára belebonyolódnánk az 
identitás szövevényes ügyeibe.

(Bársony Katának könnyű „szelíd szavúan” „ma-
gabízó eltökéltséggel” „a világ szemébe mondani”, 
ki is ő, akár „angolul” is, csak hát ő dédelgetett ér-
telmiségi gyermek volt, remek iskolákkal. Megle-
het azonban, még az ő identitása sem olyan köny-
nyed, mint a látszat szerint, hiszen édesapja zsidó 
származású, zsidó identitásáról, zsidó örökségéről 
még sem esett szó.)

Ami pedig a mottót illeti, az Szalai Antal bemuta-
tásának a csattanója, hogy tehát eltelt egy zenész 
élet minden diszkrimináció, cigány sérelem nélkül, 
de ma már az éjszakai utca is veszélyes egy cigány 
számára. Noha egyetlen ilyesféle atrocitásra sem 
emlékszem a sajtóból, s ha neki lettek volna szemé-
lyes tapasztalatai, biztosan említette volna őket, de 
hát a félelmet sokszor előbb megtanuljuk, mielőtt 
félnénk. Így van ez, úgy látszik, nemcsak a magya-
rokkal, hanem a cigányokkal is.

*
A kötetet azért csak bevittem a diákjaimnak, 
a portrékat kíváncsian nézegették, ezek a majd 
egész emberalakos színes felvételek jól kibeszél-
hetőek voltak a külsőségekre különösen érzékeny 
diákjaimmal, a névrokonságoknak nagyon örültek, 
az életutakkal kapcsolatos információim azonban, 
bárhogy igyekeztem, kicsit vérszegények lettek, 
a helyzethez illő szövegrészeket nem tudtam mel-
lékelni, nem tudtam idézni, kiemelni.

(Az utolsó mondat legyen Csalog Zsolté, akinek 
voltak remek cigány portréi, ha olvastuk volna őket, 
talán nem itt tartanánk, az amerikai spiritusznál. 
Annyira nem ott tartunk, ahol tartanunk kellene, 
s talán tarthatnánk is, hogy Csalogot olvasni mintha 
még nehezebb is volna ma, mint annak idején.)

Korniss Péter – Závada Pál: Egy sor cigány Hu-
szonnégy mai magyar, Corvina 2011



Különböző, olyan földrajzi közneveket válogat-
tunk, amelyek fontosak a majorokkal kapcsolat-
ban. Követjük, illetve kiegészítjük a Veszprém me-
gye földrajzi nevei II. Pápai járás című kiadványt 
(Budapest, 1987., szerkesztette: Balogh Lajos és Ör-
dög Ferenc, gyűjtötték: Tungli Gyula tanár úr veze-
tésével a Veszprém megyei pedagógusok és más 
önkéntes munkatársak). Terjedelmi okokból egyes 
kifejezéseket, fogalmakat csak a felsorolás szintjén 
érintettünk, annak reményében, hogy egy későbbi, 
bővebb dolgozatban kitérhetünk majd azokra is…

Agyaggödör, homokgödör, kavicsgödör: nem csak bá-
nyásztak itt, hanem időnként értékes régészeti lele-
tekre is bukkantak (Kisdém, Kícseg, Járóháza).
akol: „akó”: csikóakó, birkaakó, disznóakó: Kisdé-
men volt mindhárom, még a Böröczkyek idejéből, 
amikor Kisdém mintagazdaság volt.
alsó: „aasó”: Aasómajor: Ponyvád, Pusztagyimót, 
Szalmavár.
barackos: „borocos”: Lásd Kisdém egyik dűlője.
bodzás, bodza: a majori „ níp” kedvenc „gyümőcse”.
csárda: Csárdapuszta – „Csárdárú bemenünk Kizs-
dímre, Kizsdímrű kimenünk Csárdára”. Ebből 
a fogalmazásból érthető, milyen a viszony a két 
puszta között: A Kisdém a „főmajor”, Csárda az 
„almajor”. Csárda a legendák szerint egyszerű 
betyárcsárda volt valamikor, majd idővel major-
rá erősödött, sőt még egy kápolnát is építettek a 
Meszlényiek, valamikor a XIX. század elején. A Kos-
suth-legendárium része az is, miszerint állítólag 
Kossuth Apánk itt kelt egybe, ebben a kápolnában 
Meszlényi Teréziával, Kisdém gazdájának lányával. 
Azért történt ez így, mert Kossuth Lajos evangéli-
kus lévén, a pesti katolikus pap csak úgy adta ösz-
sze a katolikus menyasszonnyal (mivel a vőlegény 
nem adott reverzálist), hogy az esküvői szertartás 
nélkülözött minden ünnepélyességet. (A nász-
népet például be sem engedték a templomba…) 
Meszlényi uram ezen annyira feldühödött, hogy 
megfogadta, majd rendeznek ők Kisdémen rendes 
esküvőt! Így esett a választás a csárdai kápolnára, 
ahol az esküvő lezajlott annak rendje, módja sze-
rint, a teszéri katolikus pap közreműködésével, 

majd aztán a násznép bevonult a közeli kisdémi 
kastélyba, megülni a lagzit. A kisdémiek azóta is 
Kossuth-szobaként emlegetik azt a termet, ahol a 
lagzi volt. Úgy alakult, hogy 1954. szeptember 20-
án éppen ebben a szobában szült meg engem Ide-
sanyám.
cseresznyés: „cseresnyés” Teszér, Tamási, Szenti-
ván, Ság, Vanyola, Patona, „Naddím”, de leginkább 
PÁTKA, PÁTKA, PÁTKA! Mert ugyan mindegyik 
környező faluban volt mindenféle „gyümőcs”, de a 
„gyümőcsök gyümőcse” az a „cseresnye”, s ahhoz 
kétség nem fért, hogy a „cseresnyefélék” (mert-
hogy rengeteg, pazar fajtájuk volt) Eldorádója az 
Pátka volt. Előfordult, hogy Apám csézájába egy 
egész abrakos kosár „cseresnyét” tett ajándékba 
valamelyik pátkai gazda, amivel csak viszonozta 
Apám jóságát, merthogy Kisdémen remek kaszá-
lót adott a pátkai gazdának az előző évben. Erre 
a Pátkára nekem, a „cseresnye-Eldorádóba”, vala-
hogy, valamiért sohasem sikerült eljutnom gyerek-
koromban, hanem majd csak egy véletlen folytán, 
majd’ ötven évvel később.
*„csikórejcsor”: (másként: csikóállás: „csikókollát” 
(csikókorlát), „csikólegellő” (csikólegelő). (A Csi-
kórejcsor, mint dűlőnév is ismert.) Az a név, az a 
szó, ami számomra kulcsfontosságú Kisdémpusz-
tával kapcsolatban, sőt az egész későbbi nevelteté-
semmel összefüggésben is meghatározó jelentősé-
gű. A „csikórejcsor” csak nyelvjárási változatban 
létezik, köznyelvi változata nincs tudtommal. Azt 
a helyet jelöli, ahol csikókat legeltetnek, tartanak, 
nevelnek karámok, korlátok mögött. Apámék 
gyerekkorában is, de az én gyerekkoromban is, 
minden gyerek álmainak netovábbja volt a csikók 
meglovaglása, szőrén megülése… Szinte ugyan-
az játszódott le Apámmal és velem is: mindket-
ten ugyanott, Kisdémpusztán gyerekeskedtünk, 
azzal a különbséggel, hogy én ott is születtem, 
tehát a „csikórejcsor” körül ólálkodtunk, leske-
lődtünk, be-bemásztunk a csikók közé, s „ha-
lált megvető bátorsággal” „kapaskodtunk” fel a 
hátukra… Annak rendje, módja szerint persze a 
csikók előbb-utóbb a rajtuk csimpaszkodó gye-
reket ledobták a hátukról, mint a rongyot, s örül-
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hettünk, ha ép bőrrel megúsztuk. Csak érdekes-
ségképpen jegyzem meg, hogy a földrajzi nevek 
gyűjteményének címszavai között nem található 
a „csikórejcsor” kifejezés, de a csikvándi gyűjtés-
ben 7-es számmal megemlítik: „Reicsor: Rejtsor: 
Karámmal körülkerített terület. Az uraság lova-
kat tenyésztett itt.” 1939 és 1941 között, amikor 
Apámék éppen Kisdémen szolgáltak, akkor már 
az adászteveli származású Böröczkyeké volt az 
uradalom. A Böröczkyek jó gazdái voltak a bir-
toknak. Lovakat, disznókat tenyésztettek, s mesél-
te Apám, hogy nagy volt a forgalom, mindenféle 
kereskedők jöttek-mentek, még Palesztinából is! 
Kisdém mindig nagyon alkalmas volt (ma is az!) 
a lótenyésztésre, ráadásul még azt is kipróbálhat-
ták a palesztinai zsidó kereskedők, vajon hogyan 
bírják majd a lovak a sivatagi éghajlatot, a homo-
kos talajt, de akár a homokviharokat is, hiszen 
Kisdémen szinte minden megvolt ehhez. Főleg 
a homok. Mert abból mindig volt bőven, szokták 
mondogatni az öregek. A Böröczky testvéreket – 
mert mindenki csak így emlegette az uraságot, 
vagyis az idősebbik Ede urat, meg a fi atalabbik 
Lajos urat – még a szokásosnál is nagyobb tiszte-
let övezte, hiszen nemcsak igazi mintagazdaságot 
hoztak létre, hanem tényleg jól bántak a cseléde-
ikkel is. Mikor például eladásra terelték az állato-
kat, akkor külön „borravalót” kaptak, de nemcsak 
az uraságtól, hanem a kereskedőktől is. Amúgy 
rendkívül puritán életet éltek az urak, ami abban 
is megnyilvánult, hogy például mindannyian, 
a fi atal Jenő uraság is, egyszerű laptikával (két-
kerekű homokfutó lovaskocsi) közlekedtek. Az 
egykori cselédek – szegény Apám is –mindig a 
legnagyobb tisztelettel emlegették a Böröczkye-
ket. Legfeljebb a fi atal Jenő uraságon élcelődött. 
Imígyen: megkérdezték egyszer a Jenő uraságot, 
hogy kinek a fi a, „ ammeg szegín rávágta ijettibe, 
hogy a Böröczky testvíreké!” Volt abban valami 
jelképes, hogy alig tíz-tizenkét évvel a cselédévek 
után Apám lett Kisdémen a majorgazda! Ede Ura-
ság, ha találkozott Apámmal, mindig arra kérte: 
„Aztán, vigyázz, Gyula arra a szegény Tanyára, 
mint a szemed fényére!” Tehát minden rendben, 
ugyanarról van szó, ami Kisdémen is létezett, sőt 
még ma is létezik, mert hála istennek Kisdém él és 
virul, több száz lovat nevelnek ott, s felépítették 
az ország egyik, ha nem a legnagyobb, fedett lo-
vardáját a major jelenlegi tulajdonosai. Amúgy a 
„rejcsor” valószínűleg a német „Reitschule” (lo-
vasiskola) szóból származhat.
delelő: „düllelő”: pihenőhely, de nem csak az álla-
toknak, hanem az állatokat terelő pásztornak és 

nekünk gyerekeknek is, akik afféle „kisbujtárként” 
kísérgettük a kanászokat, „gulásokat” a legelőkön. 
A „düllelő” maga volt a csoda! Miért? Nem csak 
pihenni lehetett, hanem együtt ehettünk a pásztor-
ral, aki mindig megkínált bennünket néhány jó fa-
lattal, merthogy mi csak elszöktünk hazulról, meg 
se mertük mondani, hova megyünk, mivel talán el 
se engedtek volna bennünket, hátha bajunk esik. 
Ebéd idején nemcsak palacsintát, berét, cicegét, 
langallót, fánkot, „szivásgombócot” vagy „krum-
pispogácsát”, mindenféle földi jót ettünk, hanem 
hallgattuk a pásztorok történeteit betyárokról, rab-
lókról, zsiványokról, pandúrokról, zsandárokról, 
csendőrökről, urakról, grófokról, hadvezérekről, 
még Csaba királyfi ról, Attila királyról is.
diós: „Dijós”: Diósmajor, Dióspuszta közkeletű, 
népi, nyelvjárási elnevezése, az a hely, ahol a jóféle 
„dijósi” kavics terem, de már csak kavics van, mert 
maga a major eltűnt, eltüntették, eldózerolták az 
utóbbi években, a hírhedt „majorrombolások” ide-
jén. Benne volt és benne van azóta is azonban „Di-
jós” nevében még „haló poraiban is” a gyümölcs, 
a dió csodája, a titok, ami mindig rabul ejti az em-
bert, ha azt a szót hallja: dió. Az íze, az illata, az 
aromája, s az a hangulat, amit képes felidézni a szí-
vünkben-lelkünkben akár a gyümölcs, akár annak 
pompás fája, a legragyogóbb bútorok alapanyaga. 
Bizonyára sok dió termett azon a környéken, ahol 
ez a major született, de az is lehet, hogy az alapítót, 
a gazdát hívták Diósnak, bár az elég ritka név. Ma-
radt nekünk csak a név, annak zamata, hangulata. 
Immáron be kell érnünk ennyivel. Sion: a „Dijós” 
előtt magasodó Bakony egyik nyúlványát nevezte 
el a major népe Sionnak, talán megérezhettek vala-
mit abból, ami várta ezt a jobb sorsra érdemes ma-
jort, azaz a buldózeres jövő…
disznólegelő: „disznólegellő” lásd: delelő: „düllelő”
domb: Csóti-dombok, Gyimóti-domb: a kocsisok 
gyakran emlegetik, mennyire megkínozta, nyag-
gatta, „szegín” lovakat, de a kocsisokat is, ha föl 
„köllött kepesztetnyi” ezekre a dombokra, főleg 
„teríívee” (teherrel). Apám, szegény, sokszor elme-
sélte, hogy amikor „mónárkocsis vót”, a Gyimó-
ti-dombon „speniterkocsival” (gumikerekes kocsi) 
csak úgy tudott fölmenni a negyvenmázsányi ga-
bonarakománnyal, hogy a domb közepén befékez-
te a kocsit, majd hirtelen kiengedte a féket, s a két 
gyönyörű muraközi herélt ló óriási erőfeszítéssel, 
miközben majd beleszakadtak, felhúzta a hatalmas 
rakományt a kegyetlenül meredek emelkedőn. 
A Csóti-dombok ugyan nem voltak olyan kegyetle-
nül meredekek, mint az egy szem Gyimóti-domb, 
de azok meg azért voltak fenyegetőek, mert nem 
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akartak véget érni, olyan „hossziak” voltak, s kín-
keserves volt a kocsisnak olyan hosszan féken tar-
tani a kocsit meg a lovakat. Ezeket a dombokat a 
nép nemes egyszerűséggel csak „lúfi ngató”-ként 
szokta emlegetni.
döggödör, dögkert, dögkút („dökkut”), dögtemető, dög-
tér, *csontház (!?): a lakott területektől távolabbi, 
dombos, eldugott, nyugodt helyeken, ide hordták 
a környékről az elhullott állatokat, s aztán innen 
szállították a különböző üzemekbe, gyárakba, 
s ott csontlisztet, húslisztet készítettek belőlük. 
Alkalmasint a cigányok is el-elhordták bizony a 
dögöket, ha hírét vették, hogy új szállítmány ér-
kezett. Előfordult az is, hogy csintalan gyerekek 
elkóborolva, kíváncsian nézegelődtek ezen a kör-
nyéken, s néha be is másztak a dögök közé. Isteni 
szerencse volt, hogy sikerült onnan kikecmereg-
niük, s nem esett nagyobb bajuk. A vakmerőség, 
akár a lovak vagy más állatok környékén, meg 
mindenféle más veszélyes helyeken vitt bennün-
ket, gyerekeket, hogy mégis minél jobban megis-
merkedjünk szülőhelyünk nem ritkán veszedel-
mes titkaival.
Dűlő, dűlőút: „düllő”: jelkép is: „Kizsdím” (Kis-
dém): „Csikórejcsor”, „Járó” (Járóháza): „Tilosut” 
(Tilos út).
ebédleső („Ebídleső”): „düllő” Kícseg határában, itt 
„eere valameere vót a Klesictanya, ahun eebujtak 
a nímetek a palláson, asztámmikor gyüttek a rusz-
kik, eekesztík lűnyi üket, minda zistennyila! Na 
asztánna ruszkit se köllött ámfíttenyi… aok is lűtek 
ám, minda záporeső! Szííjjeelűtík a tanyát tankaa, 
akit meg íve mektalátak, midagyonlűdöztík…”.
elágazás, elágazó: csóti, bíbi (bébi).
falu, faluhely, faluvég
felső: „Fősőmajor”: lásd „Aasómajor’
folyó, folyosós: „Folosós ház Pusztagyimót – Főső-
majorba”: mind a három Fodor lány ott született.
föld, földút, földverem
gyertyános: Kícseg (talán) legfontosabb „ düllője” – 
„ …innej máá nem messze vót valamikor a csóti 
hadifogótábor”.
gyümölcsös: Lásd „gyümőcs”
határ
hegy
híd
homok: Lásd Kisdém!
itató
ivókút
kanyar
kányás
káposztás
karám

kaszáló
kert
korlát
kőhíd: „Kűkímínyes” /Kőkéményes/ (Kisdém), 
Gerence-híd (Járóháza)
kőrises: járói dűlő
kunyhó: gunyhó
kút
lófi ngató: Igazság szerint bárhol lehetne ilyet talál-
ni, csak legfeljebb nem mindenhol merik nevén is 
nevezni. …Amúgy, ha már …akkor is inkább: „lú-
fi ngató”…(lásd: Gyimóti-domb).
major: muzsika, az alliteráció csúcsa: Hathalom: 
dobpergés, lódobogás: Doberdó, Don-kanyar, he-
tes huszárok.
malom: PÁPATESZÉR, TESZÉR vízimalmai!!! 
Dráma balladisztikus fordulatokkal. Malom-mí-
tosz: kenyér, élet, tér, víz, vér, vár, kő, fa. Teszér 
(„tíz ér” a nép szerint a szó eredete, mások sze-
rint pedig a Teszér az ács szó szláv előzménye). 
(Kiss L.)
marhalegelő
mészégető
mező
műút
puszta
putri
remíz
séd
szántóföld
szedres: a majori gyerekek mézédes mennyei man-
nája: fekete, fehér, hamvas: korlátlanul…
szilas: Járói dűlő
szilvás
szőlő
szőlőhegy: A „KÁNON”: ott kezdődik a falu, a pa-
raszt, ha van szőllejük, jó boruk…
tábla
tagút
tanya, malom, bakterház, útőrház, gátőrház, vadőrház, 
vadászház, csőszgunyhó: magányos harcosok
tehénlegelő
telep
temető: Kisdém, ahol kivételesen volt temető (majo-
rok között ritkaság, csak Hathalmon volt még, ha 
igaz). A majori nép, a mi családunk is, falvakba, 
elsősorban Csótra és Ugodba illetve Pápára temet-
te a halottait.
tilos: „Tilosut”, csak így… Ha „Kizsdímet” a Csi-
kórejcsor jelenti, fejezi ki igazán, akkor „Járót” a 
„Tilosut”, ami a major bekötőútja, s máig így neve-
zik, pedig már régen szabad rajta közlekedni, nem 
úgy, mint a „rígi világban”, az urak idejében, ami-
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kor meg is büntették azt, aki merészelt menni rajta, 
akár gyalog, akár kocsin, szekéren.
úsztató
vásártér: az ÉLET: Amióta nincsenek igazán jó vá-
sárok, sokkal szürkébb az élet… Panaszkodnak Pa-

tonán, Ugodban, Teszéren, de még Pápán is, mert 
hiába város, még sincs se böcsületes piac, se vásár-
tér… Van viszont a város szélén immár bődületes 
nagy, böszme „gagyiáruház”, amit annyira „fájísz-
tak” a derék pápaiak…



Iskolai szünetben, 1950-ben elmentem dolgozni 
Kristof bolgárékhoz. Reggel 7-től este 5-ig, közte 
félóra ebédidő. A munka nem volt könnyű, és a 
tűző nap még nehezebbé tette. A piac előtti na-
pokat szerettem, mert akkor a ház előtt kötöztük 
az árut, a barackfa alatti árnyékban, hűsölve. Az 
újhagymát, csokorba 5 darabjával, leveszöldség, 
3 sárga, 2 fehérrépa, 2 zeller zöldje, fél karalábé, 
amiből sok-sok készült. Azután a hatalmas kádat 
telepakolták, megmosták. Nagy venyige kosár-
ba a kocsira rakták, így vitték másnap hajnalban 
a piacra. Úgy mondták, hogy grinzen árut vit-
tek: saláta, retek, tök, paradicsom, paprika, bor-
só. Persze előző délután a bolgárok összedugták 
a fejüket ár vonatkozásában. Ekkor látott engem 

dolgozni a Mityó bolgár. Figyelt, de nem szólt. Én 
akkor 60 fi llért kerestem egy óra alatt, a gyomlá-
lás volt a munkám. Nehéz volt egész nap hajolni. 
A bakhátra ültetett sárgarépa levele a fenekemet 
érte, és közben vigyázni kellett a paprikára, el ne 
tapossam az ágyásban. Nem kellett óra. A nap 
járásából tudtam, mikor van dél, és mikor van 5 
óra. Most furcsa a napi órabér, de akkor 3 db 2 
kilogrammos Perli kenyeret adtak érte. (Ez egy 
barna rozskenyér volt.) Azért dolgoztam egy 
pár hétig, hogy a szülőkön segítsek és vehessek 
az apám öreg biciklijére új belső gumit, aminek 
az ára darabonként 26 Ft 80 fi llér volt. Követke-
ző évben is mentem dolgozni, ahogy befejeződött 
a tanítás. Megegyeztünk a 60 fi lléres órabérben, 
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de láttam a körülöttem kapával dolgozó felnőtte-
ket, hogy mennyit könyökölnek a kapanyélen, és 
akkor megszólalt bennem az elégedetlenség. Tud-
tam, hogy 1 Ft 50 fi llért keresnek. Este mondtam a 
Kristof bácsinak, hogy emelje fel az én pénzemet 
is. Nagyon szépen türelmesen megmagyarázta, 
hogy tudja ő is, hogy sokat pihennek, de a törvény 
ennyi órabért ír elő a családos embernek. Bennem 
dolgozott a makacsság, és másnap nem mentem 
dolgozni. Már reggel 8 órakor nálunk volt a kis-
lánya, Marika és átadta édesapja üzenetét, hogy 
megadja a 80 fi llért, csak menjek dolgozni. Ez után 
történt, hogy egy piac előtti napon ismét ott volt 
a Mityó bolgár és faggatott, hogy mit fi zet nekem 
a gazda. Megmondtam. Erre ő: ha jövőre hozzá 
megyek, 1 forintot ad. (Mityó bácsi bolgár neve: 
Risztov Mityó István, 1956-ban egy eltévedt re-
pesz által halt meg.) Alig vártam, hogy befejeződ-
jön az iskolai év (1952). Messzebb volt a pusztára 
járni. A kastélykert mellett közvetlenül, Szentmi-
hály felőli oldalán, a Szentmihályi úttól a Szila-
sig húzódott a kertészete. A házhoz közel volt a 
palántanevelő. Első napon azt kellett kigyomlál-
ni. Kis növésű voltam és alig értem be egy oldal-

ról a közepéig. Hajoltam, nyújtózkodtam, mert a 
másik oldalról is szedte egy iskolatársam, akit én 
szerveztem be, de ő ilyen munkát addig sose csi-
nált. Napközben többször fi gyelmeztettem, hogy 
tövestől emelje ki a gazt, mert különben hamar ki-
hajt, ha csak a tetejét csípi le. Ő csak a vállát rán-
totta. Jó lesz az úgy, mondta. Este aztán fi zetett 
a gazda, 10 óra, 10 forint. Barátnőm megkapta a 
pénzt, megköszönte a munkáját, holnap nem kell 
jönni, mondta. Engem is ki akart fi zetni, de vár 
holnap is. Megegyeztünk, hogy a hétvégén majd, 
egybe fi zet. Minden este vittem a kigyomlált fűből 
a malacoknak, a felemelt szoknyámban, amennyi 
csak belefért. Hétvégén egyben, óránként 1 Forint 
50 fi llérrel fi zetett ki. Itt kaptam először életemben 
prémiumot is.

Akkoriban nem volt még primőr áru. Szabad-
téri paprika és paradicsom június legvégén, július 
elején érett csak. Egy szombat déli fi zetésnél 2 db 
hegyes zöldpaprika volt a prémiumom. Most ez 
nevetségesnek tűnik. Én nagyon örültem, mert 
igen gyatra táplálékkal csináltam végig a napot. 
Egy szelet üres kenyér és a bambis üvegben tejes 
kávé (kecsketej cikóriakávéval). Addig az ideig 
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nem tudtam, hogy a tejeskávé is fel tud robbanni. 
Egy alkalommal szétrobbant az üveg, és maradt 
az üres kenyér, de akkor sem nyúltam a paradi-
csomhoz. Ekkor megjegyeztem, hogy nem szabad 
csurig tölteni az üveget, mert a melegtől kitágul 
a folyadék és szétnyomja az üveget. A megfi gye-
léseim közé tartozik még pár fontos dolog. Mint 
már említettem, a Szilasig húzódott a kert. A par-
ton kaszáltak, a lovakat legeltették, de volt egy 
hely, ahol csak fi gyelték, hogy mekkora a fű. Egy-
szer aztán megállapították, hogy most már jó lesz, 
le lehet vágni. Akkor még nem volt nejlonkötöző, 
hanem ezzel a fűvel kötöztünk. Az volt az igazi 
természetes kötöző anyag. Módja volt a fogásnak, 
hogy ne vágja el az ember kezét. A másik eset, 
amikor Bezsilla László, a világhírű pestújhelyi 
lepkegyűjtő kijött és naphosszat ült a hagyma vi-
rágzásakor a veteményes ágy szélénél, és fi gyelt. 
Egy nap, két nap, harmadik napon megkérdez-
tem, mit fi gyel. – Nincs most szerencsém! Egy kü-
lönleges darázs megjelenését vártam, ami csak a 
hagyma virágzásakor jelenik meg. Még egy napig 
ott ült, a naptól agyonfakult szürke vászonkabát- 
és nadrágjában, aztán többet nem jött. Nem sokat 
fi gyelt rám, de én tudtam, hogy a Paula osztály-
társam apukája. Egy ízben az ő híres gyűjtemé-
nyéből hozott a kislánya az iskolába, mutatóba, 
amerikai kolorádó bogarat természetrajz órára. 
Akkor láttunk először krumpli bogarat.

Mityó bácsihoz messziről is jártak dolgozni nap-
számba. A nádastói HÉV állomás épületéből Rozó 
néni is. (Ez az állomás épület még ma, 2010-ben is 
áll, lakatlanul.) Pestújhely szélső utcáiból nők és 
gyerekek jártak napszámba a bolgárokhoz, egy-két 
napra is. Piaci napokon egy-két csomag karalábét 

vagy zöldség csomagot leraktak ajándékba, amikor 
a házuk előtt mentek el.

Természeti megfi gyeléseim egyik meglepő él-
ménye volt, amikor gyomláltam a fehérrépát (pet-
rezselymet), ami mindig az ágyás partjára (bak-
hátra) volt ültetve. A terület homokos volt, forró 
a naptól. Egy csomó fehér apró tojás és kis gyíkok 
sokasága bukott elő a földből. Ilyet csak egyszer 
láttam, hogy születik a gyík, a forró homok kelti ki 
a lágy héjú tojásokat.

A bolgárkertészek ősi szokás szerint alakították 
ki az otthonukat. Nyáron a hónapszámosoknak a 
gazdaasszony főzött. A rendes ajtó méretnél jóval 
szélesebb ajtón beláttam. Egy sparhelt volt, előtte 
az asztalt körbe ülve ebédeltek. Egyszer csak a fi a 
vezeti be a lovat a konyhán keresztül az istállóba. 
Megdöbbentem, de megmagyarázták, hogy lótol-
vajok ellen így védekeznek. Ló nélkül nem tudnak 
gazdálkodni. Minden háznál volt egy-két ló, kecs-
ke, disznó, aprójószág. Tavasszal végigszántották 
a teljes kertet, majd jött a nagy fi zikai erőt igénylő 
veteményes ágyak kialakítása egy speciális bolgár 
kapával, aminek a súlya magában is elegendő volt. 
A vetésnél minden arasznyi területre került mag 
vagy dugvány. Derekat próbáló, izzasztós munka 
ez. A piacon alkudozó vásárlók csak egyszer gon-
dolnák ezt így végig, mi munka fekszik benne. Az 
ültetés után a lovak taposták körbe a kutat és húz-
ták a vizet reggeltől estig. Árasztással öntöztek. 
Ennek a kialakítása speciális elrendezéssel történt. 
A jobb módú bolgár, már robbanó motorral húzta 
a vizet. Messzire hallatszott a hangja, hogy locsol-
nak, hajnaltól késő estig. Nehéz munka volt. Az 
utolsó bolgár ház Bojcsev Miklósé volt. Újpalota 
határában, 2000 februárjában bontották le.



– Jenei Gyula: Az időben rend van –
(Fiatal Írók Szövetsége, 2011)
„Az idő tehát lényegi kérdés – mondja Az idő cím-
mel tartott előadásában Jorge Luis Borges –. Azt 
akarom mondani, hogy az időtől nem tekinthetünk 
el. Tudatunk folytonosan halad egyik állapotból a 
másikba, és ez az idő: az egymásutániság. Azt hi-
szem, Henri Bergson azt mondta, hogy az idő a 
metafi zika fő kérdése. Ha ezt a kérdést megoldot-
tuk volna, minden meg lenne oldva. Szerencsére, 
szerintem, nem áll fenn az a veszély, hogy meg-
oldjuk: vagyis mindig törődni fogunk vele. Mindig 
elmondhatjuk Szent Ágostonnal: Hogy mi az idő? 
Ha nem kérdezik, tudom. Ha kérdezik, nem tu-
dom.” Jenei Gyula költészetében mintha a bergsoni 
időelmélet költői megtestesülését látnánk, pedig a 
versek szerzője egyáltalán nem biztos, hogy valaha 
is foglakozott a francia fi lozófus munkásságával. 
Egyszerűen igyekszik a maga teljességében átélni 
és művészileg feldolgozni a számára is oly fontos 
időt, mint „a metafi zika fő kérdését”. Bergson óta 
tudjuk, hogy az időmúlás kettős természetű folya-
mat. Az idő egyrészt visszafordíthatatlan, irrever-
zibilis folyamat, hiszen könyörtelenül és kérlelhe-
tetlenül múlik. Másrészt az idő visszafordítható, 
reverzibilissé tehető folyamat is. A múlt jelenné, 
teremtő idővé változtatható az emlékezet által. Az 
idő az egész létezés, a fejlődés kerete és egyben jel-
képe is. Az ember és a világ egy és oszthatatlan. 
Az egyedi létezés három dologból tevődik össze az 
egyén számára: érzékletekből, emóciókból és vá-
gyakból. Az emberi élet nem más, mint különböző 
lelkiállapotok átélt változása, váltakozása. A kü-
lönböző lelkiállapotok átélését a tudat két képes-
sége teszi lehetővé: az intellektus és az intuíció. Az 
intellektus az élet szemléleti oldala, mely kifelé, az 
anyag felé irányul. Az intuíció az élet aktív olda-
la, mely befelé, a szubjektum felé irányul. Ennek 
megfelelően az idő is kettős természetű. Létezik 
az intellektus által felfogott objektív, külső, fi zikai 
idő és az intuíció által felfogott szubjektív, belső, 
különnemű idő. Marcel Proust szép megfogalma-
zásában: „Egy óra nemcsak egy óra, illatokkal, zö-
rejekkel, tervekkel és hangulatokkal telített tartály 

is.” A teremtő idő egysége – ezt fontos tudni Jenei 
Gyula költészetének megértéséhez – a tartam (la 
durée), ami három részből tevődik össze. A tartam 
részét képezi az emlékezés révén előhívható múlt 
(az egyén és az ősök múltja), azután az intellektus 
révén megérthető új időmozzanat, végül az intu-
íció révén átélhető, nehezen megfogható és meg-
fogalmazható úgynevezett hozzáadott új tartalom. 
Az időnek ezt az árnyalt és elméletileg megalapo-
zott felfogását a modern regény maximálisan hasz-
nosította. Jenei Gyula nagy felfedezése és érdeme, 
hogy az idő kérdése és problematikája versek soro-
zatával is átélhető és költőileg megjeleníthető.

Ez idáig utolsó verseskötete, Az időben rend van 
címmel a 2011-es Ünnepi Könyvhétre jelent meg, 
a Fiatal Írók Szövetségének kiadásában. Úgy lát-
szik, Jenei Gyula már örökre fi atal költő marad a 
kiadók és a kritikusok nagy részének szemében. 
Első három kötete szűk körben és jóformán vissz-
hangtalanul jelent meg, az utóbbi hármat pedig a 
kiadók a pályakezdő költőket bemutató sorozat ré-
szeként jelentették meg, s a szerzőt a kritika is az 
elsőköteteseknek kijáró fi gyelemben részesítette. 
(Nem újdonság ez a magyar irodalom történeté-
ben. Jól emlékszünk még a múlt század hetvenes és 
nyolcvanas éveiben lezajló vitákra az úgynevezett 
fi atal irodalomról és az úgynevezett fi atal íróság 
mibenlétéről.)

Az időben rend van cím telitalálat. Jó ezt látni, 
mert eddigi pályája során a szerző kötetcímeit va-
lamilyen oknál fogva, általában nem túl szeren-
csésen választotta meg. Az 1990-es Hátországban 
olyan cím volt, hogy az azonos című vers végül ki-
maradt a kötetből. Az 1992-es Valahogy túlságosan 
semleges címnek tűnt. Azt sugallta inkább, hogy 
valahogyan összeállt a kötet, mintsem azt, hogy 
tudatos vállalkozás eredménye volna. Az 1997-es 
A víztorony vitorlái cím jellegtelennek hatott. Nem 
fejezte ki a kötet szellemiségét, s ilyen című vers 
nem is szerepelt a kötetben. A 2002-es Grafi tnap 
volt az első találónak nevezhető kötetcím. Egyetlen 
metaforában tudta összefoglalni a kötet szellemi-
ségét és lényegét. A 2006-os Ha kérdenéd fordulatot 
a kötet többszörösen elhasználta ahhoz, hogy még 
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kötetcím is legyen. Az időben rend van több szem-
pontból is szerencsés választás. Egyrészt azonnal a 
kötet egyik meghatározó versére irányítja az olva-
sói fi gyelmet. Másrészt a költői pálya meghatározó 
problematikáját, az idővel való viaskodást-vívó-
dást emeli ki. Kevésbé fontos szempont, de író-ol-
vasó találkozókon garantáltan a szerzőnek feltett 
első kérdést is magában foglalja. Mintegy sugallja 
és előrevetíti, hogy a könyvről megjelent kritikák 
nagy része is azonnal a cím értelmezésével fogla-
latoskodik majd. Ezt teszi már Darvasi László is a 
könyv fülszövegében: „Igazán nem tudom, hogy 
rend van-e az időben, de gyönyörű címe van en-
nek a könyvnek. A rend oly gyakran fölborul, vá-
lik kétessé, oly gyakran lesz harsogó káosszá vagy 
valami mély, az emberi egzisztencia legmélyebb 
alapvetéseit sértő igazságtalansággá. A rendterem-
tés aztán a költészet feladata is lehet. És ez a bátor, 
csöndes hangú alanyi költészet, melyet Jenei Gyula 
művel, valóban a rendteremtés igényével fi gyeli az 
élet eseményeit. A viszonyok, melyeket jellemez-
ni, tisztázni, értékelni és leírni kell, hétköznapiak, 
a munkálkodás mégis nagyszabású. Azt mondja ez 
a költészet, hogy leginkább a viszonyaink tesznek 
azzá bennünket, akik végül is vagyunk. És ezek a 
viszonyok könnyen tematizálhatók. Reláció az elő-
dökkel, az életünket kísérő vagy már eltávozott 
barátokkal és költő kollégákkal, a múlt fakósárga 
emlékeivel, az emlékezés lehetőségeivel, a család-
dal, a személyes félelemmel és a személyes halál-
lal. Külön nagy, tragikus eseménye a könyvnek az 
anya betegsége és halála. Megrendítően őszinte, 
szelíd, mégis kegyetlen versek beszélik el egy kór-
házjárás stációit. Jenei Gyula gyönyörű könyvet írt 
a férfi kor félidejében. A lemezkorongot tehát meg-
fordították. Nem állíthatunk annál dicséretesebbet, 
hogy e halk szavú költő a saját idejében valóban 
rendet tett. És ez a rend nyugtalanító.” Darvasi 
Lászlóhoz kapcsolódik a kötet hátoldalán szerep-
lő értelmezésével Tóth Krisztina is: „Jenei Gyula 
új verseskötete óvatos számvetés. Azért mondom, 
hogy óvatos, mert a számvetés szóhoz óhatatlanul 
kapcsolódik valami pátosz. A pátosz viszont fel-
tételezi a magasztos dolgokban való töretlen hitet. 
Hát itt a pátosznak nyoma sincs. Harsány szomo-
rúság helyett beletörődő fi gyelem jellemzi a ver-
seket. A versbeli beszélő megfi gyelése tárgyaként, 
tetten érendő, rögzítendő folyamatként kezeli az 
elmúlást. Saját anyjának haldoklásában és világból 
való kikopásában önnön elmúlását látja és rögzíti, 
hogy előzékenyen megmutassa nekünk, olvasók-
nak, nagyjából ilyen lesz a miénk is… A versek, 
akárcsak a régi fotók, felvillantják az eltelt idő ké-

peit, időnként összekeverik az emlékdarabkákat, 
mint a kártyát. Az új sorrend, a visszagondolás 
szeszélyes sorrendje új mintázatot hoz létre, de az 
olvasat ugyanaz: mi következünk. Mert az időben 
rend van. Hát ezért írtam, hogy számvetés. Ennyi-
vel lehet számolni akkor – gondolta a szerző. Ebből 
költött takarékosan, mégis nagyvonalúan.”

Költő akkor lehet rendben az idővel, ha önma-
gával és a költészetével rendben van. Az időben 
rend van kötet szerzője és összeállítója, könyvének 
megjelenésének időszakában, úgy tűnik, rendben 
van önmagával és a költészetével. Az időben rend 
van szintéziskötet. Valószínűleg egy újabb költői 
korszak lezárásának célzatával született. (Az elő-
ző összegzésre A víztorony vitorlái kötettel, a pálya-
kezdést követően hét esztendővel került sor. Most 
kétszer annyi idő telt el az újabb számvetés elké-
szültéig.) Meg is jelennek benne a korábbi korszak 
szellemében és formájában készült versek az első 
három ciklusban, annak rendje és módja szerint. Az 
első ciklusba (Vaktükörszilánk), már-már megszo-
kott módon, a barátoknak, segítőknek ajánlott tisz-
telgő versek kerülnek. Az élen az Eső című irodalmi 
folyóirat létrejöttében és a szerző egyik kötetének 
megjelentetésében jelentős szerepet vállaló Turczi 
Istvánhoz szóló vers áll (Legszebb álarcai). Ezután 
következik a lap cím- és honlapja tervezőjének, Ve-
rebes Györgynek a képeire írott tisztelgés (Alvó ti-
tánok), a hosszú éveken át a lapot kiadó Várszegi 
Tibort megszólító Az ittlét öröme és a költő pályáját 
mindig kitüntetett fi gyelemben részesítő Szenti Er-
nőt hetvenedik születésnapján, saját sorait felhasz-
nálva köszöntő A szív fehér füstje. Külön vers em-
lékezik meg Somlyó Györgyről (Ingek és öltönyök), 
a tragikusan korán elhunyt kollégiumi munkatárs-
ról (Nem maradt idő. P. Z. halálára) és a szerkesztő-
társ Körmendi Lajosról (Ver/s/ziók a halálra). S végül 
természetesen külön tisztelgést kap a cikluscímadó 
versben az egy személyben barát, költőtárs kolléga 
P. Nagy István is. Jenei Gyula ma már ezt a mű-
fajt is professzionálisan műveli, s szinte minden 
kötetében külön ciklust szentel az ilyen tisztelgő 
verseinek. Nyilván személyes kötelességének érzi 
ezeknek a verseknek a megírását és közzétételét. 
Nehézséget okoz viszont, hogy ezek a versek felté-
telezik az olvasótól a megszólítottnak és munkássá-
gának az ismeretét. Óhatatlanul olyan bensőséges 
mozzanatokra, közösen átélt élményekre utalnak, 
amelyeknek az olvasó természetszerűleg nem le-
hetett részese, a költő életében viszont, érthető mó-
don, mégis fontos szerepet játszottak.

A szintéziskötet második és harmadik ciklusá-
ba (Másként mesélnéd; Ok és okozat) a „Jenei-klasz-
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szikusok”, a korábbi korszak verseszményének 
és modorának jegyében született versek kerül-
nek. Tökéletesek, letisztultak. Többnyire négyso-
rosak, rímtelenek, sor- és strófaáthajlást, sorokon 
belüli mondatzáró írásjelet, viszonyszókat hasz-
nálók. Mint rendesen. Csak tökéletesre csiszolt 
formájukban. (Több közülük eredetileg, nagy 
valószínűséggel, jóval korábban készülhetett. 
Átiratnak tekinthetők.) Jönnek a gyermekkori 
emlékképek: az egyetlen fekete-fehér álom révén 
megidézett „faros busz” (Két reggel), a vonzó sző-
ke lány a szomszédból (Megkérdezhetném), a kötet 
címlapján is szereplő üres bicikli (Másként mesél-
néd), a régvolt szerelem iwiwes felfedezése (Ke-
reső), „emlékek: fagyott madártetemek zu-/ han-
nak múlt és jövő közt.” (Úgy örömtelen). Azután 
jön a korábbi versekből szintén már jól ismert 
szemközti tűzfal látványa az újrakezdés elszáná-
sával (Míg el nem tűnünk), jönnek a bölcselkedően 
játékos szentenciák (Idő; Hely; Három; Mohóvá tet-
te az öregedés; Kertben), s csak úgy mellesleg: iga-
zi költői gyöngyszemek (Ok és okozat; Belefárad; 
Milyen lesz). „Üres a bicikli, de megint előgurul 
– írja a könyv megjelenésekor Fitter Ágnes –, s »a 
mozgásban fölsejlik a mozdulatlanság« (Az itt-
lét öröme). Ahogy e kötet szövegei által érezhető: 
az általánosban ott az egyedi, az elmúlásban az 
öröklét – még akkor is, ha ez az emberi sors ál-
landó ismétlődésétől, újrajátszódásától örök csu-
pán.” Megszületnek a sokak által korábban hiá-
nyolt nagy verskompozíciók is. Ezúttal három is 
van belőlük. Az egyik (Hajnali éberség) a ciklusok 
elé kerül, amolyan vezérverssé, a másik kettő pe-
dig (Az időben rend van; Ritmuszavar) a kötet végé-
re, önálló ciklust alkotva.

A Kosztolányi-parafrázisnak megvan a maga 
előtörténete a költői életműben. Már az első kötet-
ben szerepel egy vers, amelyik a Kosztolányi által 
megnevezett tíz legszebb magyar szót foglalja ma-
gában (tíz szó. Kosztolányi Dezsőnek). A Grafi tnapban 
szereplő hajnali lebegés a Hajnali részegségre játszik 
rá. Az előző, a Ha kérdenéd kötet záró verse, a nem 
szomorú, nem vidám a Boldog, szomorú dal, a Hajnali 
éberség pedig már egyértelműen a Hajnali részegség 
parafrázisa vagy allúziója. A mintául szolgáló vers 
ideális vershelyzetet és versformát kínál a szintén 
az ötvenes évei felé tartó, életének értelmén medi-
táló, hajnali álmatlansággal küszködő, a lazítottan 
jambizáló és a kötetlenül rímelő formához egyéb-
ként is vonzódó versbeli beszélő számára: „az éj-
jel fölriadtam. nem tudom, / hogyan s mire; az 
éjszaka burok, / pokolbéli pihe. / megizzadtam, 
nyirkos lett lepedőm, / szobámban elfogyott a le-

vegőm, / mint majd a végén/ elfogy bizonyosan: 
legvégemen.”

A kötet és a Jenei-költészet csúcspontja az Egy 
érzés leltározhatatlansága ciklus. Jenei Gyula költői 
pályája során újra és újra kísérletet tett az idő és 
az időmúlás művészi kifejezésére és megjeleníté-
sére. Mindig is törekedett arra, hogy a személyes 
múltat jelenné, a múlt időt teremtő idővé változ-
tassa. Egyszerre igyekezett megragadni az objek-
tív, külső, fi zikai időt és a szubjektív, belső, külön-
nemű időt. Szembe kellett néznie azzal az alkotói 
dilemmával, hogy adott esetben szándék és meg-
valósulás között ellentét feszülhet, költészetét 
és költői létezését a feszítő hiány is jellemezheti 
(Hátországban; Valahogy). Pályájának nagy fordu-
latát, kezdeti pályaszakaszának, törekvéseinek 
átértékelését határozta el (A víztorony vitorlái). Ezt 
követően személyiségének és versszövegeinek az 
átértelmezésére és újraírására, belső, rejtett moz-
gásainak feltárására szánta el magát (Ha kérdenéd). 
Célja mindinkább a látás- és alakításmód minél 
nagyobb fokú egyszerűsítése és egyértelművé té-
tele lett. A fokozatosan kikísérletezett egyéni ver-
selési gyakorlat és szerkesztési elv kereste nála a 
neki leginkább megfelelő, kellően fajsúlyos költői 
tárgyat. Mind világosabbá vált számára, hogy az 
idő és az emlékezet versbeli rögzíthetőségének 
– mint számára legfontosabb költői tárgynak és 
tétnek – a legnagyobb nehézsége nem más, mint 
– saját kifejezéseivel élve – a „versidőbe” való le-
ereszkedés, a szavak nagyon pontos „egymás után 
rakosgatása”. Az már a sors különös fi ntora vagy 
kegyetlensége, hogy erre a leereszkedésre és szó-
rakosgatásra a legmagasabb költői színvonalon 
éppen az édesanyja elvesztésekor, édesanyja ha-
láltusájának lírai feldolgozásakor jut el. Felfog-
hatatlan és elmondhatatlan érzés az, ha az ember 
az orvostól arról értesül, hogy édesanyjának már 
csak napjai lehetnek hátra az életéből. Felfoghatat-
lan és elmondhatatlan érzés, ha a költőnek olyan 
sorokat kell papírra vetnie fájdalmában, mint „jó 
lenne már, / jó lenne már, ha meghalnál, anyám.” 
(Várom a telefont), „nem élet az már, anyám, / ami 
fogva tart. meg kéne halnod, / hogy szabad legyél 
– így vagy úgy!” (Jó lenne már), vagy olyanokat kell 
leírnia, mint: „régen/ végiggondoltam, de csak/ 
most tapasztalom: meghalni/ könnyű, meghalni 
nehéz.” (Most anyád). A kötetbemutatóról tudó-
sító Karap Zoltánnak igaza lehet akkor, amikor a 
ciklus alapján költői újjászületésről, új költői mi-
nőség megszületéséről beszél, s a következőket 
állapítja meg: „Hátborzongató gesztus a sorstól, 
hogy ez a bizonyos értelemben vett »újjászületés« 
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épp az anya halálos ágya mellett történik. Kár len-
ne itt most versrészleteket idézni. A ciklus a maga 
szekvenciális felépítésében fejti ki legsokkolóbb 
hatását… nem tudom, van-e a magyar irodalom-
ban ennél sokkolóbb anya-ciklus, de tekintettel 
arra, hogy Jenei Gyula már szerepelt középisko-
lás irodalomtankönyvben, nem lepődnék meg, ha 
a jövőben ebből a ciklusból is szemezgetnének a 
majdani szerkesztők. S ha elképzeljük e majdani 
kötelező irodalomnak ama bizonyos lehetséges(!) 
olvasatait, remélem másoknak is fel fog tűnni, 
hogy Jenei Gyula nem csak azért éli majd túl saját 
halálát (mint költő), mert már-már megbotránkoz-
tató, »bulváros« őszinteséggel beszél édesanyja 
haláláról, hanem mert az ittlét örömét olyan psze-
udo-naturalisztikusan tudja megragadni, ahogy 
csak az igazán nagy melankolikusoknak sikerül. 
Azoknak, akik tudják, hogy a melankólia a létezés 
utolsó csepp méze, akik tudják, hogy az »időben 
rend van«, és akik minden »nyugvóponthiányból« 
ki tudják forgatni a világot. Jenei Gyula ezt műve-
li, ettől katartikus. Attól, hogy ez a költészettel be-
nyugtatózott tekintet mindent a memóriakártyájá-
ra ment azért, hogy az ittléttől való búcsúzásban 
valami lelkifurdalás nélküli örömöt találjon. És ez 
az öröm, ha hihetünk neki: a rend maga.”

A kötet és az utolsó ciklus címét adó vers, en-
nek megfelelően, szépen rendet is rak a személyes 
időben. A versbeli beszélő a szülőfalujában, egy 
tikkasztó nyári délutánon tett látogatás alkalmával 
felidézi és újraéli gyermekkora színtereit, szereplőit 
és élményeit. Nem tehet azonban mást, mint hogy 
ezeket a színtereket, szereplőket és élményeket a 
maga jelenbeli helyzetéből és nézőpontjából idézi 
meg és éli újra. Látja a szívének oly kedves vörös 
rezű és sárga keresztes templomtornyot, a vasbol-
tot és szemben vele a buszmegállót, az ismerős há-
zakat, de látnia kell azt is, hogy a tekerőkaros artézi 
kutat időközben ipari műemlékké nyilvánították, 
a járdalapok repedéseit fű nőtte be, a virágágyások 
helyén ma már folyondár és gyomnövény burján-
zik, s amennyivel több az autó, annyival több a 
kiadó, eladó ház is a környéken. Időszembesítés, 
mondhatnánk, jól bevált irodalomtörténészi rutin-
nal, de nem egyszerűen erről van szó. Nem csak 
erről. A bergsoni tartam jegyében, az emlékezés se-
gítségével, megidéződik az egyén és az ősök múlt-
ja. Megtudjuk, hogy a nagyapa „egyenes gerincű” 
házát Halas Kálmán huszonnyolc évesen építette, 
1934-ben. Két év múlva feleségül vette a tizenki-
lenc éves Somodi Máriát. A versbeli beszélő anyja 
1937-ben született, nem sokkal később két húga is. 
(„tanyát is húztak, vályogot vetettek. / rakták egy-

másra az éveket, / a pengőt, reményt.”) A nagy-
apát azután kuláklistára tették. Ma már a házat 
elvadult vegetáció borítja, az istálló meszelt falán 
csorgásnyomok láthatóak, a kertet gaz növi be. 
A jelenbeli intellektus működése pontosan érzéke-
li és érzékelteti az új időmozzanat tartalmát. A be-
szélő hangja, két egykori családi fotó hatására, még 
személyesebbre vált. Az egyik fotón pólyásként 
mosolyog a fényképezőgép lencséjébe, 1962-ben 
(a költő születésének évében!), a másikon boldog 
gyerekarca látható, szülei ölelésében („még szépek 
vagyunk együtt. / szüleimet sem kezdték ki túlsá-
gosan/ a hétköznapok. még nem kezdte ki őket/ 
az öregség, a rák.”). Azóta a költő (a versbeli beszé-
lő) az apa elvesztésének és az Egy érzés leltározhatat-
lansága ciklus feldolgozhatatlan élményanyagának 
tudatával kell, hogy együtt éljen. Nincs már közös 
biciklizés anyával vagy apával. Nagyapa sem üd-
vözli a tornácról az Abádszalókra áttévedt kun-
hegyesi gyereket, s a nagyanya meséi és folytonos 
sóhajtozásai sem hallatszanak. Ebben a helyzetben 
egyet lehet tenni. A szülőfaluban tett látogatás al-
kalmával egy újabb fényképen megörökíteni az új 
időmozzanatot, a múlttal telített jelenbeli pillana-
tot, hogy egyszer ez is megidézhető és újraélhető 
lehessen „– valameddig visszanézhetően”. S még 
egyet lehet tenni. Költő számára ez a legfontosabb 
feladat. Az egyén és az ősök múltjának emlékek 
általi megidézését és az új időmozzanat intellek-
tuális megélését az intuíció (mondjuk úgy: a köl-
tői invenció) révén hozzáadott új tartalommal kell 
kiegészíteni. Verssé kell formálni tehát. Az objek-
tív idő múlásának folytonosságát, a lelkiállapotok 
átélt váltakozását ily módon egy telített pillanat 
erejéig meg kell szakítani és meg kell próbálni lírai 
eszközökkel rögzíteni. Nincs más megoldás. Köl-
tő számára egyetlen biztos fogódzó van az időben: 
maga a vers, a vers írása és íródása. Annak tudo-
másul vétele, hogy versnek mindig is születnie 
kell; meg kell születnie: „s az időben rend van.”

Az időben azonban abban az értelemben is rend 
van, hogy az objektív idő(múlás) szubjektívvé vál-
toztatása, pillanatnyi megszakítása és művészi rög-
zítése után az idő(múlás) folytonossága változat-
lanul és könyörtelenül folytatódik, egy emberileg 
nem feltétlenül, ám költői szempontból minden-
képpen szerencsésnek és termékenynek nevezhető 
újabb telített pillanat elkövetkezéséig. A kötetzáró 
vers egy ilyen újabb termékeny és telített pillanat 
rögzítése. A címe: Ritmuszavar. Hívószava termé-
szetesen egy másik versből átvett talányos foga-
lom, az „extraszisztolé”, vagyis szívritmus-zavar, 
melyet a hipochondriára egyébként is hajlamos 
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szerző azonnal a lehető legteljesebb intenzitás-
sal képes átélni. A vershelyzet máris a kötetnyitó 
Hajnali éberség félig álombeli-félig ébrenléti átme-
neti állapotát idézi meg, újabb bizonyságát adva a 
kötet rendkívül gondos megszerkesztettségének, 
végiggondoltságának és mesteri felépítettségének. 
A tudati mozgás határterületén járunk. Az érintett 
éjszaka heves szívdobogásra ébred, félve vergő-
dik és forgolódik ágyában, „nem is egyszerűen/ 
félve, hanem befelé szűkölve, / rászűkítve a félig 
még kába tudatot/ az elmúlásra”. Korábbi hason-
ló esetek emléke idéződik fel benne. Csak azok az 
esetek ritkábban ijesztgettek, ez a mostani meg, 
úgymond, „sűrűvé/ veri bennem a halálfélelmet, / 
légüres térben lebegő tárgyhoz/ teszi hasonlóvá a 
valóságot”. Helyben vagyunk. Ez a Jenei-vers ideá-
lis terepe. Élet és halál, jelen és múlt, álom és ébren-
lét, képzelet és valóság határterülete. S a vers, mint 
légüres térben lebegő tárgy. A vers írója mindent 
megpróbál a ritmuszavar leküzdése érdekében. 
Felkel és visszafekszik, oldalra és hanyatt fekszik, 
mégsem szűnik „a szabálytalan ütésváltás. félreve-
ri/ a szívet a lélek”. A redőnyön át vizsgálja a távo-
li csillagokat az égen, ha kell, hatszor is bekapcsolja 
a tévét, a szíve akkor is összevissza dübög. Nincs 

más, csakis a „feltételes félelem”. A másnapi orvosi 
vizsgálat azután természetesen kideríti, hogy egy-
szerű „ártalmatlan ritmuszavarról” van szó. Mitől 
hát akkor a folytonos (halál)félelem? A versvégi 
záró kérdések válaszok is egyben: „hányadik te-
lem már ez? / s hányadik lenne/ – ha visszafelé 
számolnám?” Ezeknek a kérdéseknek a tudatában 
kell elviselni a szívet félreverő lélek háborgását, 
szembenézni az elmúlással és a halálfélelemmel. 
A ritmuszavar megszüntetésének pedig, úgy tű-
nik, egyedüli lehetséges módja a háborgás és féle-
lem ritmusossá tétele. Vagyis ez esetben is: a vers 
írása és íródása. Ha ez sikeres, akkor – de csak ak-
kor! – az ember egy pillanatra úrrá tud lenni az idő 
múlásán, az időmúláson, az elmúláson. Akkor eb-
ben a kivételes (vers)telített pillanatban számára: 
az idő máris rendben van.

Félve mond az ember ilyesmit, de mégis le 
kell írni: Jenei Gyula költészetében kész a leltár. 
A sok-sok kitérőt, elágazást tartalmazó költői pá-
lya, a személyes és szövegtérben megtett belső, 
rejtett mozgásoknak köszönhetően, kivételes ered-
ményhez vezetett. Az időben rend van kötet az utób-
bi időszak egyik legfontosabb verseskötete. Jenei 
Gyula eddigi költői pályájának szintézise.



Kelemen Erzsébet költőként, irodalomtörténész-
ként s tanárként egyaránt a hagyományos és mo-
dern művészet szintézisében gondolkodik. Fiatal 
korához képest (sz. 1964) sok – több mint tíz – szép-
irodalmi és tanulmánykötete jelent meg; viszony-
lag konzervatív, érték-centrikus világképével min-
denkor könnyedén párosította a vizuális költészeti 
formákat, adott esetben az ironikus látásmódot is. 
Írt drámát Teleki Pálról, tanulmányt az 1849-ben 
kivégzett gr. Batthyány Lajosról, írt klasszikus no-
vellákat, monodrámákat és ifjúsági regényt, szak-
rális képverseket, PhD-disszertációját pedig Papp 
Tiborról készíti. Jelenlegi kötete érdekes kísérlet 
arra vonatkozóan, hogyan lehet/kellene szinteti-
záló szemlélettel megközelíteni az egyetemes ma-
gyar irodalom értékeit – irányzatoktól, a szerzők 
születési- illetve lakóhelyétől függetlenül. Hiszen 
a magyar irodalomba éppúgy beletartozik az Er-
délyből áttelepült Gál Elemér (akinek posztumusz 
elbeszéléskötetét elemzi), mint a Bécsben élő kivá-
ló vizuális költő, Bujdosó Alpár, valamint a klasz-
szikus költészetet az avantgárd poétikával ötvöző, 
fi atal, de már jelentős hazai irodalompolitikusnak 
számító L. Simon László, vagy az alkotói teljében 
elhunyt Nagy Gáspár – akiknek műveiről egyaránt 
hozzáértően és érdeklődéssel szól. Néhány izgal-
mas és új szempontú prózaelemzést is találunk a 
kötetben (Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött c. 
kisregényéről és Benke László: Otthonkeresőjéről), 
amelyekben bizonyítja a szerző, hogy a hagyomá-
nyos műveket is megközelíthetjük új szemlélettel 
és új típusú elemzési módokkal.

Hiszen minden alkotásnak annyi arca van, 
ahány olvasója/értelmezője, amint azt Umberto 
Eco „nyitott mű”-elmélete már évtizedekkel ez-
előtt megfogalmazta. Ezért nem lehet merev határt 
vonni a „klasszikus” és a „modern” irodalom közé; 
korábbi, a hagyományba már beépült művek lehet-
nek ma is élők, sőt, korunkhoz szólóan aktuálisak, 
és fordítva, a legmerészebben újító alkotások is – 
egy idő után – belesimulnak a tradícióba, vagy el-
tűnnek, ha nem igazán értékállók. Az irodalom élő 
folyamat, a kifejezésformák tárháza minden újító 
művel gyarapszik, olykor a már „halottnak” tűnő 

alkotások is újraélednek és (ismét) fontossá válnak 
számunkra. Bujdosó Alpár „mezopotámiai” agyag-
tábláit analizálva a szerző meggyőzően bizonyítja, 
hogy a rég elfeledett formák (ékírásos tablók, til-
muni maszkok stb.) mint ún. „szövegtárgyak” 
– amelyek természetesen mind Bujdosó alkotásai 
– éppoly „olvasható” és értékelhető információ-
kat közvetítenek (’56-ról, a költő meneküléséről és 
bécsi letelepedéséről) jelenkorunk számára, mint 
bármely hagyományos módon elmesélt/megjele-
nített történet. A művészi jelbe kódolt életanyag 
mindannyiunk, a nemzet XX. századi közös törté-
nelme; a sajátos nyelvezettel közvetített „üzenet” 
hozzájárul ’56-os heroikus küzdelmünk, tragikus 
leverettetésünk megértéséhez, a letűnt történelmi 
korszakhoz való viszonyunk tisztázásához.

A Papp Tiborról szóló tanulmányok (a szerző disz-
szertációjának részletei) azért is fontosak, mert ért-
hetővé teszik, és közel hozzák hozzánk – a számí-
tógépes költészet technikai megoldásaiban járatlan 
olvasókhoz – azokat a poétikai eljárásokat, amelyek 
új távlatokat nyitottak az új médiumok felhasználá-
sával, s amelyek révén „új világok” tárultak fel előt-
tünk. A „generált” versek a virtualitásban élnek, 
létük tünékeny, többségük soha meg sem születik, 
ha a „véletlen” nem hívja őket elő. „Az új médium 
– hangsúlyozza a szerző – az irodalom perspektí-
váit is kiszélesíti: felerősödik a vizualitás, színes, 
dinamikus, hangos művészeti alkotások születnek, 
s a jól működő program akár szabályos, klasszikus 
versek generálására is képes”.

Kelemen Erzsébet kitűnő érzékkel és a leg-
nagyobb természetességgel bánik az avantgárd 
szöveg-struktúrákkal. Már Papp Tibor első köteté-
ben (Sánta vasárnap, versek 1958-64-ből) kimutatja, 
hogy a paradox léthelyzetből (menekülés, meg-
rendült biztonságtudat, idegen nyelvi közeg, az új 
életkezdés nehézségei stb.) következően szöveg-
formálásában a paradoxonok, szimultán és poli-
fon szerkezetek, nyelvi antinómiák, a relativitást 
érzékeltető ironikus kifejezések, stb. burjánzanak 
el. A Kassák-hatás a nyelvi megformálás szintjén 
is érzékelhető, de még inkább a szokatlan törde-
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lési módban, az erős vizualitásra törekvésben. 
A második kötet (Elégia két személyhez vagy többhöz, 
1964-68) pedig már kifejezetten a vers síkbeli, tér-
beli kitágítására törekszik a látható nyelv révén. 
A költő tipográfi ai eszközökkel fellazítja a sorok 
merev linearitását, vendégszövegekkel intertextu-
ális kapcsolatokat teremt (különösképpen Tinódi 
Lantos Sebestyén és Vajda Péter műveivel). A kö-
tetzáró prózavers-ciklus (Orpheusz zaklatása) egyér-
telműen a kassáki, Füst Milán-i hagyományt eleve-
níti fel. Mindkét kötet szóalkotási nóvumai a képi 
fantázia merészségét, erős expresszivitásra törek-
vését mutatják, ugyanakkor az „objektív líra” Ne-
mes Nagy Ágnes-i vonulatához és a Pilinszky-féle 
erősen konnotatív, szikár kifejezésmódhoz is kap-
csolódnak. Bizonyos értelemben pedig a posztmo-
dern eljárásokat előlegezik (a költői nyelvhasználat 
kontextualitása, irónia, az erős metaforizáltságból 
adódó sokértelműség, antropomorfi zmus, anató-
miai-biológiai motívumok stb.).

A szerző azt is kimutatja, hogy Papp Tibor vers-
tani-ritmikai eljárásai erősen kötődnek a hagyo-
mányos hexameterhez, illetve a disztichonhoz, de 
kezdettől fogva versláb-variációkkal dúsítja-élén-
kíti az alap-metrumot, különféle szócseréket, szó-
tag-betoldásokat alkalmazva. Később majd első 
számítógépes programját (Disztichon alfa, 1994) 
ugyanezen ritmus-elvre építi: a 2400 szóból virtuá-
lisan megalkotott automatikus versgenerátor mág-
neses lemeze mintegy 16 billió disztichon anyagát 
rejti. A számmal jelölt generált versek kinyomtatá-
sára a szerző nem ad utasítást a programban, egy 
kötetnyit mégis kiemel közülük annak bizonyítá-
sára, hogy a „véletlenül” összeálló disztichon-va-
riációk nem csupán értelmes, hanem esztétikailag 
is élvezhető alkotások. A nyomtatásra nem kerü-
lő kis művek csupán másfél percig élnek – soha 
többé nem hívhatók elő. A program elindításával 
„a csillagok születéséhez hasonlóan” gyarapszik a 
generált versek száma. A befogadó maga is a vers-
teremtő aktus részese, kreatív együttműködése 
nélkül nem születhetnek meg a versek, amelyeket 
se ő, se más soha többé nem is láthat. A „beleszólás 
joga” is megilleti az olvasót, bármikor leállíthatja, 
újraindíthatja a programot, választhat a felkínált 
szerkezeti elemek közül; így játékossá – bizonyos 
értelemben rejtvényfejtés-szerűvé téve a versekkel 
való foglalatosságot.

A Hinta-palinta c. dinamikus költemény (2000) 
már sokkal gazdagabban, differenciáltabban él a 
számítógép-kínálta lehetőségekkel: a megalkotott 
programmal vizuális költeményeket, hangverseket 
generál a költő, s itt már különböző versformákat, 

változatos ritmikát látunk (felező tizenkettesből al-
kotott tömbszerű, 16-soros kompozíciók, kinetikus 
effektusok stb.). Kelemen Erzsébet hangsúlyozza, 
hogy a számítógépes versek az értelmezői maga-
tartást is megváltoztatják (nem csak a befogadóit), 
„hiszen ezek a költemények összevethetők ugyan 
a papírra nyomtatott, látszólag hasonló jellegű iro-
dalmi alkotásokkal, és komparatív módon elemez-
hetők is; de ezek a megközelítések éppen a lényegi 
sajátságaiktól, műfaji jellemzőiktől fosztanák meg 
az új médium által hordozott és általa létrehozott 
műveket”. Ezek ugyanis „az irodalomelméleti 
kérdéseken túl fi lozófi ai-ontológiai síkra terelik 
az értelmező-elemző gondolkodást: az emberi lét 
teljességét, a létnek az elmúlás után új dimenzióba 
kerülését aposztrofálják”.

A Papp Tibor logomandaláit elemző fejezet új 
megvilágításba helyezi a vizuális költészet – régtől 
s minden kultúrában honos – változatait. A térbeli 
költészet – hangsúlyozza a szerző – semlegesíti a 
szöveg időbeliségét; a kronoszintakszist (lineáris 
mondattan) felváltja a toposzintakszis (topoló-
giai kapcsolatokat létesítvén a nyelvi jelek elemei, 
a betűk, szótagok, szavak, mondatok között). Ter-
mészetesen ez utóbbi kapcsolódási forma lazább, 
variálhatóbb; alapvetően a szimmetriára, kontra-
verzióra épül, domináns alakzatai geometriku-
sak (kör, négyzet, téglalap, csillag, rombusz stb.). 
Többnyire van egy szilárd középpontjuk (mag-
juk), amely lehet akár üres is; e középpont körül 
az egész ábra megfordítható. A görög logosz és a 
szanszkrit mandala szavak összevonásával Francis 
Edeline nevezte el logomandalának a térbeli ver-
sek e szuggesztív csoportját, megkülönböztetve 
őket a meditációs objektumként ismert manda-
lától. A mandala – F. Edeline meghatározásában 
– egy erősen szemiotizált tér, amelyben – szavak 
nélkül! – különféle jelek kapcsolatot teremtenek az 
anthroposz és a kozmosz között (a kör, a négyesség 
alakzatai, a kör négyszögesítése, kereszt, rózsa, 
kerék, kubusok stb.). A logomandalában a szavak 
játszanak hangsúlyos szerepet (az értelmezői tudat 
a szavak egymáshoz való viszonyán, különböző 
konstellációin töpreng, a szó a szövegösszefüggés-
ben kapja meg értelmét). A mandalák, logomanda-
lák rendezettsége jótékony hatással van a psziché-
re, segít rendezni a mélytudat kaotikus kavargását, 
szimbolikus tartalmával visszahat a tudattalanra 
(a vallásos ikonokhoz, alkímiai jelképrendszerek-
hez hasonlóan).

Bár voltak már ilyen irányú kezdemények a 
XX. századi magyar vizuális költészetben, a lo-
gomandala tudatos hazai meghonosítója még-
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is Papp Tibor – hangsúlyozza Kelemen Erzsébet 
(Vendégszövegek 5 c. kötete „szókörei”, tengelyük 
mentén megfordítható négyzetei stb.). Érdeke-
sen, a laikusok számára is érthetően elemzi a kö-
tet logomandaláit, Jungra hivatkozva, aki szerint 
a mandala alapvető eleme a középpont: „a lélek 
mélyén rejtőző szakrális hely megsejtése”, a min-
dent elrendező energiaforrás. E vonatkozásban ki-
emeli Papp Lyukas mandaláját, amelynek szervező 
középpontja egy fekete kör; e köré – mint negatív 
Nap köré – rendeződnek sugarasan a szavak, szó-
kapcsolatok. A sötét középponton áthaladva ezek 
számtalan variációs lehetőséget alkotnak egy-
mással; így tehát a szintagmák korlátozott száma 
miatti „végesség”-be a „végtelenség”, a Teljesség 
is kódolva van.

A modern költészet műfaji változatosságát 
a Küldemény-művészet c. fejezet is bizonyítja. Az 
’50/60-as években a Fluxus-mozgalomban felvi-
rágzó műfaj nálunk különösen a ’70/80-as évek-
ben terjedt, főként az underground művészetben. 
Ismert magyar képviselői (Erdély Dániel, Donáth 
Péter, Fazekas György, Fenyvesi Tóth Árpád, Ga-
lántai György, Haris László, Joseph Kádár, Ladik 
Katalin, Lengyel András, Tandori Dezső, Tolvaly 
Ernő, Tót Endre, Tóth Gábor, Szkárosi Endre, 
Szombathy Bálint, Vass Tibor, Zsuffa András stb.) 
mellett Papp Tibor is jelentőset alkotott e műfaj-
ban. Bélyegek c. sorozata (Vendégszövegek 2, 3; 1984) 
a nyelvi és képi kettősségre épül (pornográf szö-
vegrészei gyakran éles politikai felhanggal provo-
kálnak – akárcsak Esterházy Péter Kis magyar por-
nográfi ája). Ugyanakkor az egész egy szeretkezés 
leírásaként is olvasható. A bélyeg Pappnál egyedi 
műtárggyá válik („a látványból plakátot készí-
tek”); ugyanakkor a sorozat darabjai szorosan il-
leszkednek egymáshoz, meghatározva az olvasási 
sorrendet (csakis ilyen egymásutánban van a szö-
vegnek értelme).

Papp Tibor vizuális költészetének egyik csúcs-
teljesítménye Kelemen Erzsébet olvasatában a 
Vendégszövegek (n) c. kötetet záró Pátkay, Pilinszky 
és a Pincér (1985-2002) c. vizuális metaoratórium, 
amely a költő valamennyi kép- és szövegíró eljá-
rását szintetizálja. A mű az antik görög tragédiák-
hoz hasonlóan dialógikus, sőt, trialógikus részek-
ből, kardalokból épül fel; ugyanakkor az abszurd 
drámákra is emlékeztet: a szereplők mondatai mo-
nológ-szerűen futnak el egymás mellett, nincs kö-
zöttük valódi párbeszéd. Felfoghatjuk úgy is, hogy 
a lírai én a szereplő-hármasba vetíti bele önmaga 
– kételyekkel teli – benső vitáját Isten létéről/nem-
létéről. Pátkai lelkéért folyik a küzdelem Pilinsz-

ky (a Szent) és a Pincér (a gonosz, rontó szellem 
között). A műtermi gázrobbanás következtében 
súlyosan megégett Pátkai Istent káromolja, a Pin-
cér ezt helyesli, erősíti, sőt a kórus is. A belső hang 
(Pilinszky szólama) viszont megtérésre és alázat-
ra inti a haldoklót („Isten lelke a fényre fogékony 
/ ős-szeretet, ő megszabadíthat”). De hogy Pátkai 
hogyan dönt végül, nem tud/hat/juk meg, ez min-
den ember legszemélyesebb, magányos döntése 
a halál pillanatában. A kórusból kiváló férfi -hang 
mindvégig narrátori szerepet tölt be (mintha ez 
lenne a költő személyes hangja): elbeszél, összegez, 
de nem ítélkezik. A kórust emberi szájak, a szerep-
lőket számítógéppel átkonstruált fényképek jelölik. 
Pilinszky arcára mintha Papp Tibor vonásai vetí-
tődnének rá elmosódottan, talán ezzel érzékelteti, 
hogy vele azonosul a drámán belül.

Kelemen Erzsébet magas szintű teoretikus felké-
szültséggel, probléma-érzékenységgel, a modern 
technikai eszközök (médiumok) biztos ismereté-
ben s a „dekonstrukciós” szövegelemzési eljárások 
természetes felhasználásával közelít az experimen-
tális költészethez. Elemzéseivel sikerül közel hoz-
nia az olvasóhoz azokat a metanyelvi struktúrá-
kat és poétikai alapfogalmakat, amelyek ismerete 
híján gyakorlatlanabb irodalmárok az avantgárd 
költészetet „érthetetlennek” szokták minősíteni. 
Nagyon fontos /lenne/, hogy a művészet iránt ér-
deklődők szélesebb tábora megismerkedjen a „vir-
tuális irodalom” szövegértési mechanizmusaival, 
s a párhuzamos költői világok megfejtésére erőt 
és fi gyelmet fordítson. Az iskolai oktatásban kelle-
ne/lehetne a szintézis-teremtés képességét fejlesz-
teni, hiszen mind a tradicionális, mind az avant-
gárd művek rólunk és értünk szólnak, mi leszünk 
gazdagabbak általuk (vagy szegényebbek, ha nem 
értjük őket!). Sajnos, a „képernyő-kultúrán” (vagy 
inkább: kulturálatlanságon) felnőtt nemzedékek 
már nemigen értik se a hagyományos, se a mo-
dern művészet nyelvét. Pedig „költészet nélkül” 
– mint tudjuk József Attilától – „elgörbülne a világ 
gyémánttengelye”. Jelenkorunk máris az „elgör-
bültség” stádiumában vergődik; keresve, de nem 
találva a valódi értékeket. S maguk az írók sem 
elég nyitottak egymás költői világa, alkotásmódja 
irányában. Holott ha nem értjük egymás (művészi) 
világképét, nyelvezetét, nem csoda, hogy a Köl-
tészet Csarnoka („Szentegyháza”) ádáz, egymást 
kizárni-megsemmisíteni akaró vitáktól hangos…

(Kelemen Erzsébet: 7 színkép. Tanulmányok, kriti-
kák, Ráció Kiadó, 2010)



Lélek- vagy képmozgatók-e vajon azok az embe-
rek, akiket animátoroknak nevezünk? Olyan alko-
tóknak, akiknek ki sem kell menni egy szobából 
(s be sem kell oda hívni senkit) ahhoz, hogy a világ, 
az ember és a kép különleges vagy hétköznapi, de 
mindenképpen egymással összefüggő történeteit 
megelevenítsék. Akiknek a keze alatt a képalko-
tás legősibb és alapvető eleme, a rajz és a mozgást 
piedesztálra emelő modern kor technikájának egy-
mást követő újításai együttműködésével (a mozgó-
képtől a 3D-s képig) bármi életre kelhet, azaz lélek-
kel telítődhet.

És valóban nem szükséges odahívniuk senkit? 
Amikor a jövőre 100 éves magyar animációs fi lm 
első állami intézménye, a budapesti Pannónia 
Filmstúdió igazgatója, Matolcsy György 40 évvel 
ezelőtt, 1971-ben egy fi atalembert nevezett ki az 
újonnan alapított Kecskeméti Rajzfi lmstúdió ve-
zetőjévé, az akkor mindössze 31 éves Mikulás Fe-
renc országjáró körúton gyűjtött össze egy csapa-
tot, hogy legyenek grafi kai tervezők, animátorok, 
operatőrök, vágók (s gyártásvezetők) a fővárosban 
megálmodott rajzfi lmek valóra váltásához. Az 
egykori fi lmgyártó csoportból, a Kecskeméti Ani-
mációs Filmstúdióból idővel nemcsak önálló alko-
tóműhely, de a legkitűnőbb rajzolókat, rendezőket 
és társművészeket vonzó, Kecskeméti Animációs 
Filmgyártó Vállalat lett (1991), mégpedig olyany-
nyira sikeres, hogy munkatársainak megérte saját 
vállalkozásként – az önkormányzattal összefogva 
– működtetni. (A mai Kecskemétfi lm /Kecskeméti 
Filmgyártó és Forgalmazó/ Kft 1993-ban jött létre.)

Ebben a nálunk páratlan sikertörténetben egy-
másra épült és összefonódott a folytonos művészi 
és menedzseri innováció s az egyre igényesebbé 
vált közönség várakozása. Nincs, aki ne ismerné a 
televízióból a Magyar népmesék, a Mondák a magyar 
történelemből, a Mesék Mátyás királyról vagy a Vízi-

* A laudáció elhangzott a Magyar Örökség-díj átadásán, 
2011 decemberében a Magyar Tudományos Akadémia 
Dísztermében.

pók-csodapók sorozatokat, melyeken generációk nőt-
tek fel, és nincs, akinek ne tűntek volna fel az ani-
máció lehetőségeire építő, szellemes reklámfi lmek. 
A siker nemcsak a rendezőknek (a meséké jórészt 
Jankovics Marcell volt) és társalkotóiknak: az első 
pillanattól Kecskeméten dolgozó Hegedűs 2 Lász-
lónak, Horváth Máriának, Kricskovics Zsuzsanná-
nak, Neuberger Gizellának, Újvári Lászlónak, majd 
Szoboszlay Péternek és sokan másoknak köszönhe-
tő, de az alkalmanként Kecskemétre csábított írók-
nak (Kányádi Sándortól Lázár Ervinen keresztül 
Weöres Sándorig), képzőművészeknek, tudósok-
nak s olyan zenészeknek, mint a Kaláka együttes, 
valamint a megbízóként megszerzett televíziónak 
is. Az 1985-ben először megrendezett animációs 
fi lmszemléktől országosan, mára – ösztöndíjas cse-
reprogramja, nemzetközi fesztiválokon való, egyre 
magasabb fokon díjazott részvételei, 1996-tól saját 
szervezésű nemzetközi fesztiváljai (KAFF) követ-
keztében – világszerte ismert és elismert, nemzet-
közi partnerekkel (megbízókkal és alkotókkal, To-
kiótól New Yorkig) dolgozó, nemzetközi fórum a 
Kecskemétfi lm. Ezt a hatalmas és logikáját tekintve 
példaszerű szervezőmunkát – az ASIFA, a Nem-
zetközi Animációs Filmművészeti Szövetség által 
igazgató tanácsi tagként megbecsült – ügyvezető 
igazgató, Mikulás Ferenc végezte.

A műhely által nemcsak a magyar rajzfi lm, de a 
várospolitikájával 100 éve ugyancsak kitűnt Kecs-
kemét története is kiteljesedett. Az akkori polgár-
mester (művészeti) iskolát, művésztelepet hozott 
létre és a magyar építészeti szecesszió egyik fővá-
rosát is, mert ebben – a kulturális fejlesztésben – 
látta biztosítva a város vonzerejét, jövőjét. Az 1970-
80-as évek városvezetői támogatásával valóságos 
kulturális központtá nőtt Kecskemét, a Kodály In-
tézettel, a Nemzetközi Kerámia Stúdióval, a Naiv 
Művészet Múzeumával és a Játékmúzeummal, 
az újító szellemű színházi emberekkel stb. Ebben 
a környezetben, melynek egyszerre hagyományt 
őrző és kezdeményező kedvű építésze is akadt 
Kerényi József személyében, nemcsak egész estés 
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rajzfi lmek készültek, de – kezdettől fogva – kol-
lázs- vagy tárgyanimációk, natúrfi lmeket felhasz-
náló munkák is, s a technika is idejekorán bővült a 
számítógépes tervezéssel. Az egykor helybéli Mol-
nár Péter, mellett meghívott vagy csak ide került 
képzőművészek (Schéner Mihálytól Gyulai Líviu-
szon át Orosz Istvánig) és alkotók (a marosvásár-
helyi Szilágyi Varga Zoltán, később Nagy Lajos, az 
újvidéki Milorad Krstić) révén – a folytonos kísér-
letezés biztosítja a műhely folytonos megújulását. 
Mert igaz, a paraszti művészet hagyományaiból 
kinövő, a nézők szeme előtt szó szerint kivirágzó, 
mesebeli és mitikus átváltozásokra képes, olykor 
kifejezetten ornamentális motívumokból szüle-
tő alakok és történetek a szívünkhöz nőttek: egy 

kulturális örökséget tettek élővé, nemzeti kinccsé 
a rajzfi lm és animáció sajátos technikái által. Ám 
épp az utóbbiakkal való kísérletek útján tágult a 
gondolkodásunk, az érzékenységünk, a látásunk, 
s nem csak a képtörténetek, de a szellem egyete-
mes, a társadalom aktuális kérdései iránt is. Mi, 
a közönség csak reméljük, hogy ez mindig így 
lesz, hogy az alkotás eszméjét és tényét a terem-
tett világ, az ember és a kép hármasságával éltető 
és továbbadó közösség rajtunk keresztül a jövőben 
is fenntartója lesz a kultúra évezredes, észrevétlen 
folyamának. Köszönjük, hogy erre „animálva” va-
gyunk, s köszönjük a Kecskemétfi lm minden (itt 
nem is említett) munkatársának és Mikulás Ferenc-
nek ezt a felbecsülhetetlen ajándékot.
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ART? HASZNÁL! – MŰVÉSZETI 

KONFERENCIA

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-
torátus és az amatőr/nemhivatásos művészeti szerve-
zetek által létrehozott Művészeti Tanács az MMIKL 
szakmai tanácsadó testülete. Feladata (az amatőr) mű-
vészeti koncepciók kialakítása, illetve segíti és közvetí-
ti a művészeti tevékenységek, aktivitások meghatározó 
tendenciáit. Folyamatosan fi gyelemmel kíséri a terület 
szervezeti, anyagi és szakmai feltételrendszerének ala-
kulását, az amatőr művészeti aktivitásból fakadó közös 
feladatok szakmai kérdéseit. Művészeti szakterületek fej-
lesztése érdekében kísérleteket és vizsgálatokat kezdemé-
nyez, a levont következtetések alapján ajánlásokat fogal-
maz meg a döntéshozók részére. A Művészeti Tanács az 
amatőr művészeti aktivitásból fakadó közös feladatok, és 
a közművelődés szférájában zajló művészeti események 
módszertani kérdéseinek, illetve azok megvitatásának ad 
teret.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus Művészeti Tanácsa – az országos hatókörű 
művészeti társadalmi szervezetek közreműködésével – 
2011. november 30-án konferenciát szervezett a nem-

hivatásos/amatőr művészeti ágak jelenlegi helyzetéről, 
a kreatív művészeti aktivitások társadalmi jelentőségé-
ről, szerepvállalásáról, hasznosságáról és hatásáról a Bu-
dai Vigadó színháztermében.

Kiss László a Művelődési Intézet munkatársa 
(a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke), 
a konferencia egyik szervezője elmondta, hogy 
úgy próbálták meg összeállítani a meghívott elő-
adók körét, hogy több szempontból mutathassák 
be a nem hivatásos, amatőr művészet tartalmát, sa-
játosságait, helyét a magyar kulturális élet színes 
palettáján.

A felkért előadók sokszínűsége, előadásaik vál-
tozatossága a konferencia egészét gazdag tarta-
lommal, érzelemmel átitatott hitvallással töltötte 
meg. A szintén több szakmát, más-más nézőpontot 
képviselő hallgatóság soraiban általános elismerést 
váltott ki a program összeállítása.

Megnyitójában, a programot mindvégig kiváló-
an levezető, az adott felszólalásokat összegző Bor-
báth Erika főigazgató asszony hangsúlyozta, hogy 
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az intézet hagyományaiból, feladatából adódott az 
„Art? Használ!” művészeti konferencia megszerve-
zése. Hiszen az országban működő amatőr művé-
szeti mozgalmakról legtöbb ismerettel rendelkező, 
ugyanakkor a nem hivatásos művészetet, művé-
szeket a kezdetektől támogató intézet feladatának 
tekinti a mozgalom múltjáról, jelenéről, esetleges 
jövőbeli kilátásairól az eszmecsere megszervezését.

V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, 
a konferencia fővédnöke, előadásában a falu meg-
tartó erejét, a faluközösségekben rejlő kulturális 
értékek ápolását, a hagyományok, az adott kö-
zösségre jellemző minták megtartását emelte ki. 
Hangsúlyozta, hogy azzal, hogy a falusi gazdasá-
got támogatják, megtartják a hagyományos, tájakra 
jellemző növényfajtákat, építészeti megoldásokat, 
gazdálkodási szokásokat, egyúttal táplálják a kul-
turális hagyományok továbbélését is. Érdekes és 
az előadást érzelmileg gazdagító, hitelesítő vissza-
emlékezésében célzott amatőr színpadi múltjára, 
az ott szerzett életre szóló élményeire, illetve arra 
hogy ennek köszönheti egészséges önbizalmát: 
bátran kiáll bármilyen közönség, hallgatóság elé 
előadásai megtartására. Államtitkár úr a délelőtti 
programokat végigkísérte, Gabnai Katalin, későb-
bi előadó szerint példát mutatva, hiszen az elmúlt 
években olyan politikusokkal találkozott különbö-
ző konferenciákon, akik beszédüket követően tá-
voztak a találkozókról.

Schéffer Anna, az Országos Képző- és Iparmű-
vészeti Társaság elnöke, az MMIKL Művészeti Ta-
nácsának társelnöke a hallgatóságnak átnyújtott 
kiáltványra, hitvallásra hivatkozva kiemelte a mű-
vészeti tevékenység szerepét, a művészet szemé-
lyiségre gyakorolt pozitív hatását, az amatőr mű-
vészek boldog örömét egy-egy mű megalkotása 
közben.

Perenyei Mónika, az MTA művészettörténész 
munkatársa a művészet közösségformáló szere-
pére helyezte a hangsúlyt, olyan kortárs hivatásos 
művészek munkáján keresztül mutatta be a mű-
vészet társadalomformáló erejét, akik aktivizálják 
közösségeiket, vagy munkáikkal feltárják egy-egy 
település sajátos kulturális fejlődését, mint ahogy 
Dunaújváros példáján láthatta a közönség.

„Hidasjáték” – gyermekkultúra a társadalmi kohé-
zióért címmel tartott előadást a sokak által tisztelt 
és kedvelt kiváló előadó: Trencsényi László egye-
temi docens. Személyes példákkal sűrűn átszőtt 
előadásában rámutatott az eltérő szociokulturális 
háttérrel rendelkező gyermekek egymás iránti ér-
zékenységének, tisztelettel történő elfogadásának 
fontosságára, a pedagógia szerepére e nem köny-

nyű feladat megoldásában. Kritikával illette az ok-
tatás-nevelésben felsejlő változásokat, melyekben 
a szegregáció lehetőségét látja.

A délelőtti program zárásaként „Az adrenalin, 
mint közösségképző vegyület” című előadást hallgat-
hatta meg a közművelődési szakemberekből, peda-
gógusokból, intézményvezetőkből, művészekből 
álló közönség. Gabnai Katalin író, drámapedagógus 
szuggesztív előadásában, az előző előadóhoz ha-
sonlóan, szintén személyes példákra alapozva mu-
tatta be a művészi megjelenés, a színpad, a rivalda-
fény személyiségre, közösségre gyakorolt pozitív 
hatását.

A szünetet követően elsőként Dombi Ildikó, 
a békéscsabai Ibsen Ház vezetője szólt azokról az 
„építő közösségekről” – amatőr művészeti csopor-
tokról, akik képesek egy település szellemi, és eb-
ből következően gazdasági arculatát befolyásolni. 
Beszélt azokról a kompetenciákról, amelyeket az 
alkotó amatőr tevékenység a leghatékonyabban 
képes fejleszteni európai szinten a tudásalapú 
társadalomban. Ezek a személyes önmegvalósí-
táshoz, a társadalmi kohézióhoz, az aktív állam-
polgári léthez, a foglalkoztathatósághoz szükséges 
kulcskompetenciák, melyek az adott helyzetben 
megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvö-
zetét alkotják.

Móczár Gábor a KÓTA alelnöke, az Europa Can-
tat magyarországi szervezetének vezetője előadá-
sában felvázolta azt a kezdeményezést, amellyel a 
nemzetközi szervezethez tartozó nemzeti kormá-
nyok fi gyelmét felhívták a művészetek és a zene 
társadalmat formáló hatására. A vilniusi nyilatko-
zatban megfogalmazták, hogy „a közös éneklés egy 
oktatási, szociális és művészeti jelenség, amely biztosítja 
a kultúrák közötti megértést, a szociális integrációt és 
mások elfogadását, hozzájárulva ezzel az állampolgárok 
testi és lelki egészségéhez és ezen keresztül azon társada-
lom jólétéhez, amelyben élnek és dolgoznak.” Felhívta 
a fi gyelmet az Európai Parlament 2009. március 
24-i állásfoglalására a művészeti tanulmányokról 
az Európai Unióban, amely szintén alátámasztja 
a nyilatkozatban foglaltakat, és konkrét lépések 
megtételére szólítja fel az Európai Tanácsot, az 
Európai Bizottságot, valamint a tagállamok kor-
mányait és parlamentjeit. „Különböző kutatásokra hi-
vatkozva felhívta a fi gyelmet arra a tényre, hogy a zenei 
öröm során az ősi jutalmazási központok aktiválódnak és 
gátlódnak a félelmi központok. Minden bizonnyal ennek 
köszönhető a zene közösségformáló ereje, aminek nagy 
szerepe lehetett az ember kialakulása során.”

Cseh Béláné, a borsodnádasdi Botcsinálta Komé-
diások vezetője a nyugdíjasok által működtetett 
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színjátszó körben szerzett tapasztalatairól tartott 
élményszerű beszámolót arról a kohéziós erőről, 
amit a kör tagjai nyernek egy-egy produkció elő-
készítésekor, a drámák színpadra állítása közben.

Tóth Zsuzsanna az MMIKL munkatársa a szín-
játszók körében készült országos felmérése ta-
pasztalatairól szólván kiemelte, hogy mennyivel 
boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, egysze-
rűen gazdagabbnak érzik magukat azok, akik részt 
vesznek az amatőr színjátszás hazai hálózatában, 
valamint hangsúlyozta a tevékenység társadalmi 
hasznosságát is.

Művészetoktatás – termelő erő címmel tartott elő-
adást Ember Csaba karnagy, a Magyar Zeneisko-
lák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke. 
Rendkívül jó humorú megszólalása során egészen 
új húrokat pengetett az előző előadókhoz képest: 
nevezetesen a címben jelzett materiális alapállás-
ból kiindulva a művészetoktatás gazdasági hasz-
nossága kapcsán érzékeltette, hogy mennyivel 
jobb, rugalmasabb munkaerővé válik az, aki aktí-
van foglalkozik a művészettel. Másik gondolata az 
érdekérvényesítő képességről szólt: a politikusok 
felé rövid, egyszerű üzeneteket kell küldeni, hogy 
ezekre felfi gyelve mélyülhessenek el az adott kér-

dés megoldásában. Módszertani ajánlása hasznos 
lehet mindenki számára.

Befejezésül „Közösségi és etikus bankolás, egy új 
tudatosodás kezdete?” meglepő címmel tartott rend-
kívül kreatív, sokoldalú megközelítést felmutató 
előadást Lang András a MagNet Bank képviseleté-
ben, aki maga is amatőr zenész. Kitért az ember-
központú, -léptékű bank megvalósításának hazai 
lehetőségeire, nemzetközi példáira, valamint a 
bankok közösségteremtést támogató gyakorlatára, 
a kisközösségek oktatása, kultúrája terén játszott 
szerepére.

Talán e rövid, és távolról sem teljes beszámoló 
alapján is érzékelhető, hogy céljaiban és a megva-
lósításban is egy rendkívül színes, gazdag, sokol-
dalú konferencián lehettünk jelen, ahol a már idé-
zett egyik szervező, Kiss László szavait felidézve: 
„Megpróbáltuk a konferenciával ráirányítani a döntés-
hozók, az amatőr művészeti mozgalmakban aktívan te-
vékenykedők, a nekik helyet adó intézmények vezetői-
nek fi gyelmét a művészeti tevékenység fontosságára, az 
amatőr művészet helyére, szerepére a magyar kulturális 
életben.” A konferenciát végigkísérve megállapít-
hatjuk, hogy sikerült a célokat elérni, amihez gra-
tulálunk Borbáth Erika főigazgató asszonynak és 
„csapatának”.



85

HITVALLÁS HELYETT – A HAZAI 

AMATŐR MŰVÉSZETEKRŐL

S
Z
A

K
M

A
I B

E
S
Z
Á

M
O

L
Ó

K

Mi, a hazai amatőr művészetek alkotói, civil szak-
mai szervezeteinek és mentorainak képviselői 
meggyőződéssel valljuk, hogy társadalmilag fontos, 
megkerülhetetlen és elismerendő, támogatandó tevé-
kenységet végzünk, szervezünk, segítünk.

Valljuk, hogy a művészeti tevékenységek egésze*
 – európai, az egyének mikrovilágában és a társa-

dalom egészében jelentkező sajátos tevékenységi 
forma, amellyel nemzetközi terepen is népszerű-
síthetjük értékeinket, és amely erősíti a kulturális 
sokszínűséget
 – sajátosan magyar, hiszen egyes formái (pl. a Ko-

dály-módszeren alapuló kórusnevelés, vagy a 
versmondás) egyedülállóak Európában, a magyar 
nyelv közös ápolása viszont összeköti a hazai és 
határon túli nemzetegységeket
 – progresszív, amennyiben társadalmi hasznosság-

gal, az egyéneknek önmegvalósítási alternatívákat 
nyújtva, a társadalmi pluralizmus érdekeit segíti
 – demokratikus, mert többnyire alulról jövő kezde-

ményezés, közösségeket kovácsol egybe…
 – közhasznú feladatokat vállal át – hiszen az élő mű-

vészettel találkoztat, megőrzi és továbbfejleszti 
nemzeti kultúránk eredményeit
 – emberléptékű – személyiség-fejlesztő, közösség-

építő, értékteremtő- és megtartó tevékenység
 – példamutató aktivitás, amely alkalmas a kultúra 

értékeinek terjesztésére.

Hisszük és valljuk, hogy a művészeti tevékenység 
a magyar közművelődés fontos és elidegeníthetetlen ré-
sze, amely az egész társadalom épülésére szolgál, 
s amely demonstrálja identitásunkat, a kulturális 
sokszínűséget, s pozitív erőként segíti az egyén 

* Hivatkozással a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Közművelődési Főosztálya által támogatott „A magyar 
közművelődésről” című könyvre (Szerk.: Németh János 
István – Szurmainé Silkó Mária, Bp., 2011.) 

és a társadalom egésze fejlődését. A 2010-es köz-
művelődési statisztikai adatok szerint – s ez csak a 
jéghegy csúcsa – közel 160 ezer aktív résztvevővel 
számolhatunk (a népművészeti csoportokat és al-
kotókat nem számítva!)

A művészeti aktivitások – úgyis, mint sajátosan 
magyar tevékenységek, s mint az emberek alko-
táshoz való joga és szabadsága – egész életen át tartó 
közösségi művelődési folyamatok, amelyek társa-
dalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen, men-
tálhigiénés értékei, esélyegyenlítő és kompetencia-
növelő hatásai egyedülállóak.

Az értékteremtő és megőrző egyénként vagy 
csoportként tevékenykedők által az egész nem-
zet gazdagodik, identitását őrzi és fejleszti. Az 
alkotási folyamatban nem csupán a résztvevők 
személyisége fejlődik, de a hatósugarukba tarto-
zók is nyernek; a család, a szűkebb-tágabb kör-
nyezet is a teremtett értékek részesévé, haszná-
lójává válik.

Sok esetben – pl. hátrányosabb helyzetű kis-
településeken – az élő művészetekkel való talál-
kozás egyetlen lehetséges formája a helyi amatőr 
művészekkel való találkozás. A legtöbb művészeti 
tevékenység a magyar nyelv megőrzésének eszkö-
ze is, ápolja és fejleszti a tudatos nyelvhasználatot, 
összeköti az országhatáron belül és kívül élő nem-
zettesteket.

A művészeti aktivitások – akár közművelődési 
intézmények, akár az iskolai alapozással vagy civil 
szerveződések által szervezve folynak – segítenek 
életben tartani kulturális hagyományainkat, érték-
teremtő kreativitással bírnak, reprezentálják a kul-
turális sokszínűséget.

A szabad művészetgyakorlás során az egyének 
és csoportok társadalmi felelősségvállalása megnő, 
esetünkben nagyobb számmal beszélhetünk aktív 
és a közügyekért felelős állampolgárokról.
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A közösségi művészetet gyakorlók a tevékeny-
ség által a társadalom egészére hasznos képessé-
gek, kompetenciák birtokába jutnak, gazdagítják 
közösségüket és önmagukat, tehermentesítenek 
egészségügyi intézményeket, fokozzák a társada-
lomban élők közösség iránti felelősségét, csökken-
tik a társadalmi beilleszkedési zavarokat, segítik a 
közügyeinkhez való tudatos állampolgári hozzáál-
lás kialakítását. Megállapítható tehát, hogy közös 
kultúránk megőrzésének és fejlesztésének nagy ha-
tású eszköze a legnagyobb tömeget megmozgató 
amatőr művészeti tevékenység.

Mindez egyértelműen gazdagítja a magyar köz-
művelődést és kulturális életünket.

Nem mulaszthatjuk el felhívni a társadalom, 
a helyi önkormányzatok és a kulturális kormány-
zat fi gyelmét arra, hogy a most elvesztegetett idő 
– támogatás és kellő fókuszálás hiánya – beláthatat-
lan következményű hátrányokat okoz. Ezzel szemben 
még a csekély összegű, de a fenntartást-megőrzést 
szolgáló támogatás is nemzetgazdasági pluszokat 
eredményez.

A fentiek értelmében szükségesnek és elengedhe-
tetlennek tartjuk, hogy a helyi önkormányzatok és 
a kormányzat partnerként tekintsen a civil szer-
vezetekre és a művészeti tevékenységeket segítő 
intézményekre; valamint szorgalmazzuk az ön-
kormányzat, kormányzat és az amatőr művészetek 
képviselői közötti párbeszédet, az egyeztetéseken 
alapuló koncepció és stratégia kialakítását, a mű-
vészetgyakorlás rendszerének támogatását.

Szükségesnek ítéljük a gazdálkodó szervezetek 
fi gyelmét is ráirányítani a művészeti tevékenysé-
gekre, felismerve annak a kreatív iparban, a mun-
kaerő-gazdálkodásban és fejlesztésben, az élet-
hosszig tartó tanulásban betöltött fontosságát, és 
lehetőségeit.

Figyelmet és erkölcsi elismerést várunk a tár-
sadalomtól, az önkormányzatoktól és a kulturális 
kormányzattól; s a média részéről, eredményeink 
nyilvánossá tételét.

Meggyőződésünk, hogy képzett hazai munka-
erőre épülő, versenyképes és növekedési pályát 
megcélzó magyar gazdaság csak tudatosan gon-
dolkodó, nemzeti kultúráját és hagyományait tisz-
telő, kiművelt emberfők sokaságának segítségével 
érhet el hosszú távon eredményeket. Meggyőző-
désünk, hogy az eredmények érdekében az állam, 
a helyi közösségekért felelősséget vállaló önkor-
mányzatok megkerülhetetlen feladata a közösségi 
művészetgyakorlás rendszerének támogatása.

Hasznosnak tartanánk, ha a kulturális kor-
mányzat, élve törvényi lehetőségeivel, szabályo-
zókkal is ösztönözné a gazdasági szereplők mecé-
nási szerepvállalását.

Tudatosan, szakmai munkával kell kialakítani a 
teljes és tudatos emberré váláshoz elengedhetetlen 
kulturális élmények iránti igényt, és segíteni azok 
aktív, és nem egyszerűen befogadó módon való 
elérését. Ez a teljes magyar társadalom haszna és 
felelőssége.

az ART? Használ! konferencia résztvevői
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Évente beszámolókat adni egy-egy fesztiválról – 
attól félek, ez óhatatlanul unalmassá válik. Noha 
értelemszerűen a résztvevők számára, és persze a 
dokumentálás végett, rendkívül fontos, hogy nyo-
ma maradjon a teljesítményeknek, az aktuális álla-
potok értékelésének. S azt is szokás mondani, hogy 
egy újszülöttnek minden vicc új – vagyis egy új 
olvasó számára még egy ilyen írás is tartalmazhat 
értékelhető információt.

Mivel jelen esetben szerencsés módon nem csu-
pán az én írásomban kell találkoznia az olvasónak 
az adácsi fesztivál hangulatával, úgy gondoltam, 
kissé rendhagyó módon azt is megnézem, a most 
megjelent csoportok kapcsán mire emlékszem az 
elmúlt évek sorából. S így talán szólok néhány szót 
a múltról is…

Röviden a fesztiválról
Tizenötödik alkalommal rendezték/tük meg Ad-
ácson, 2011 novemberében, a falusi színjátszók ta-
lálkozóját.

Amin persze korántsem csak és kizárólag falusi 
színjátszók jelennek meg – hiszen a kiírás is meg-
engedő; falun élő és/vagy főként falusi közönség-
nek játszó színjátszók találkozójáról van szó.

A defi níció, mint oly sok más esetben, nyilván 
nem pontos. Valójában ma már nincsenek akkora 
különbségek a falu és város között, vagy mégis?

Ez a rétegfesztivál mindenesetre nem az alter-
natív, az önmagukat és új utakat kereső színjátszók 
fesztiválja, sokkal inkább a hagyományos értelem-
ben vett műkedvelőké, a saját településükön szín-
házpótló funkcióval bíró csoportoké, akik gyakorta 
vállalnak tájelőadásokat, járják a térséget, sok eset-
ben eljutva a környező országok magyarlakta tele-
püléseire is. A megjelenő előadások jellemzően a 
hagyományos (időnként kicsit idejétmúlt) kőszín-
házi modellekre épülnek, műfajilag és a megvaló-
sítás módját tekintve is; jóval több a népszínmű, az 

operett, a zenés játék vagy éppen a vidám tréfa, ka-
baré, mint más találkozókon.

De ez sem mindig, és mindenkor igaz.
Annyi bizonyos, hogy ez a fesztivál sajátos színt 

képvisel színjátszó találkozóink palettáján.
A körülményeiről is oly sokszor írtam már – a 

busszal ideszállított nézőkről, akik a környező te-
lepülések színházszerető lakói, s akik nem ritkán 
6-8 órán át ülnek a nézőtéren, egyvégtében meg-
tekintve 4-5 előadást! Rendkívüli ez – nézőként is, 
játszóként is – nem hiszem, hogy van még idehaza 
olyan fesztivál, amelyik ilyen népes közönség előtt 
megy végbe.

Ha látnák, milyen hálásak ezek a nézők – mi-
közben persze, működnek a kritikusi refl exek 
is – nyitottak az igazra, hálásak a nevetésért és a 
könnyekért is. Figyelnek. Még akkor is, amikor 
úgy tűnik, nem – mert olykor bekapcsolva marad 
a telefon, sőt, csörög, felveszik, beszélnek – halkan, 
hogy ne zavarjanak, vagy éppen kommentálják a 
látottakat, mint odahaza, a tévé előtt, nagymama 
az unokájának, barátnők egymás közt. Ez időnként 
nagyon idegesítő, másrészt nagyon is emberi do-
log. Otthon érzik magukat.

Itt valóban kitapintható egy-egy hatás, a színé-
szek közvetlen visszajelzéseket kapnak, van, hogy 
összesűrűsödik a levegő, van, hogy lanyhul a fi -
gyelem – a színpadon játszók intenzitása és ener-
giái függvényében.

Jó dolog itt színházat nézni. (Nagyon jó lehet 
csinálni is.) Különösen akkor, mint idén is, ha nincs 
olyan előadás, amelyiknél fognánk a fejünket, szi-
szegnénk kínunkban (volt már ilyen, és ugye, ért-
hető, hogy most a zsűri-nézőről beszélek, a kö-
zönség ennél sokkal megengedőbb), mert nincs 
hamisság, nincs harsány ízléstelenség, alpári hu-
mor sincs. Sőt. Kifejezetten izgalmas és jó előadá-
sokat látunk, persze, egyáltalán nem hibátlanokat. 
Mindjárt végignézzük, miket is.
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Előtte néhány szó a minősítésekről
E sorok írója tagja volt annak a munkacsoport-
nak, amelyik évekkel ezelőtt megalkotta a Ma-
gyar Szín-Játékos Szövetség minősítési alapelveit. 
A rendszerváltozás után egy ideig bíztunk abban, 
hogy elfelejthető lesz a minősítés, de aztán az élet 
egyszer csak újra elénk hozta, a csoportok részé-
ről keletkező igényként, a minősítéseket. Úgy tűnt, 
szükségük van a megmérettetésre, valamiféle ver-
senyben elért eredményre, ami meghatározza, 
körvonalazza munkájuk értékét. Úgy tűnik, a te-
lepüléseken is ragaszkodtak, ragaszkodnak a mi-
nősítésekhez, mint igazoló oklevelekhez, aminek 
fényében talán egyszerűbb támogatásokhoz jutni, 
de amelyek legalábbis alátámaszthatnak egy-egy 
támogatói döntést.

Nem véletlenül, éppen a szigorú minőségbiz-
tosítás érdekében (bár akkor még nem nagyon 
ismertük ezt a szót, ebben az összefüggésben) le-
szögeztünk általános szempontokat, hogy mindig, 
mindenütt ugyanannak az elvnek alkalmazásával 
ítéljük meg a csoportok teljesítményét. Talán érde-
mes, időszerű volna újabb nagy beszélgetést kez-
deményezni az érintettek körében, a minősítések-
ről általában. Talán át kellene gondolnunk akkori 
elképzeléseinket az elmúlt évtizedek fényében.

Csak a saját nevemben tudok beszélni – nálam 
itt és most majdhogynem csődöt mondottak a kö-
zösen meghatározott elvek.

Merthogy, idézem a megállapodásunkat, négy-
féle fokozat létezik (az ötödik, a Paál István dip-
loma, csak konszenzusos döntésen alapulhat, nem 
fesztiválon elnyerhető cím), s bár eddig nem túl 
gyakran alkalmaztuk a „minősített” kategóriát, 
úgy tűnik, alkalmazására előbb-utóbb szükség 
lesz. Íme, a kategóriák:

Minősített produkció: a produkciót a MSzJSz mi-
nősítő zsűrije látta, közművelődési és közösség-
teremtő értékét elismerte, az együttes helyi szintű 
támogatását javasolja.

Bronz minősítés: a produkciót a MSzJSz minősítő 
zsűrije látta, színházi értékeket talált benne, helyi 
(település, kistérség) forgalmazását támogatja, az 
együttes helyi (települési, megyei önkormányzati) 
támogatását javasolja.

Ezüst minősítés: a produkciót a MSzJSz minősí-
tő zsűrije látta, színházi szempontból is értékes-
nek találta, széleskörű (regionális) forgalmazását 
támogatja, az együttes országos szintű (pályázati 
alapok) támogatását javasolja.

Arany minősítés: a produkciót a MSzJSz minő-
sítő zsűrije látta, színházi élményt nyújtónak, más 
együttesek számára mintául szolgálónak találta, szé-

leskörű (országos) forgalmazását támogatja, az 
együttes országos (pályázati alapok) kiemelt támo-
gatását javasolja.

A produkció az országos fesztiválokon előmi-
nősítés nélkül részt vehet. (Jó, ha egy évben 3-4 
ilyen létrejön)

Az MSzJSz Paál István diplomája: a produkciót a 
MSzJSz minősítő zsűrije látta, kiemelkedő művészi 
élményt nyújtónak, más együttesek számára min-
tául szolgálónak találta, széleskörű (nemzetközi) 
forgalmazását, fesztivál-részvételét támogatja, az 
együttes országos (pályázati alapok) kiemelt és 
nemzetközi (pl. EU) támogatását javasolja. A pro-
dukció az országos fesztiválokra meghívást kap – 
lehetőleg anyagi támogatással (Jó, ha egy évben 1-2 
ilyen létrejön)

Azt az együttest, amely három egymást követő 
évben arany-, illetve Paál István diplomás előadást 
mutat be, a MSzJSz a Magyar Művelődési Intézet-
nek nívódíjra javasolja.

Amint láthatjuk, elég szigorú a szabályozás, és 
itt Adácson már nem először vérzett a szívem, hi-
szen a nagyszerű közönség-fogadtatás, a jóízű be-
szélgetések és visszajelzések dacára kevesen ütöt-
ték meg a kiemelt kategóriákat, miközben minden 
egyéb szempontból messzemenően támogatandó-
nak tartom a tevékenységüket. Szeretem ezeket 
az embereket, akik munka mellett, nem annyira 
önmegvalósítási igénnyel, inkább a közösség irán-
ti kötődésből, sok nehézséget vállalva játszanak. Ki 
jobban, ki gyengébben. Azokat tisztelem is, akik ke-
resik a játék igazságát – és bevallom, nagy öröm lát-
ni, ahogy (talán a zsűri-beszélgetéseknek köszönhe-
tően is) fejlődnek, ahogy egyre jobban odafi gyelnek 
apróságokra is, ahogy nő színházi igényességük.

Csoda-e, hogy most is sokkal több magasabb 
oklevelet adtam volna – mondhatni, majd minden-
kinek eggyel feljebb, mint megkapta. (Már ahol le-
het. S még mindig zárójelben, nem osztottunk ki 
„minősített produkció” oklevelet, technikai meg 
más okokból – magam is ódzkodtam tőle kissé – 
pedig talán, ha elfogadtatnánk ezt a kategóriát is, 
akkor nagyobb lenne a mozgásterünk.) De végül 
társaim józansága döntött – s megint csak zárójel-
ben, azóta jelezték a zsűri-lista prominensei, hogy 
ejnye, ejnye, mi ez a sok ezüst…

Azt gondolom, akik megkapták, megérdemel-
ték. Akkor is, ha az alábbi értékelésekben látnivaló, 
hogy kinek mit kellene még javítani…

Az előadásokról, és azok kapcsán másról is…
Az egri Adáshiba Színjátszó Csoport előadásával in-
dult a fesztivál – nem először. A közelség okán is, 
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hiszen ők tudnak péntek délután a legkönnyeb-
ben ideérni, szemben a távolabbi vidékekről érke-
zőkkel.

(Ez is probléma persze, mármint ha befogadóak 
vagyunk, akkor el kell kezdeni pénteken kora dél-
után a fesztivált, pedig jobb lenne, ha teljesebb lét-
számban, esetleg csak este kezdenénk… De akkor 
még többen kiszorulnának.)

Már a jelentkezésnél megörültem, hogy a múlt-
ból felbukkan egy sikeres és emlékezetes darab, az 
Imádok férjhez menni (rendező: Balogh András) – fel is 
emlegettük Darvas Ivánt, Bodrogi Gyulát és Vára-
di Hédit, akik valaha játszották a szerepeket, ám 
végül kis csalódást jelentett az előadás. Sok-sok 
ígéret, amit nem váltottak valóra. Alapvetően per-
sze működik a darab, mégis, kissé boldogtalan 
vagyok. Először a várakozás. Igaz, ez nem az ő hi-
bájuk, kis csúszással indult a fesztivál – nem értek 
be időben a nézőket szállító buszok. De miután a 
nézőtér fele sokáig várakozik, nem kellene megfe-
jelni ezt azzal, hogy a normál körülmények között 
szokásos ültető-zenét végigjátsszuk… Így elvész a 
bent ülő közönség szimpátiája és csorbul empátiá-
ja is. A végszó-frász is jellemző az első pár percben 
– vagyis egyfolytában az az érzésünk, hogy a sze-
replők elmondják a szövegüket – a partner pedig 
észbe kap, ja, én jövök… Ráadásul az akció-dikció 
egyensúllyal sem lehetünk elégedettek.

Mormogok itt, miközben már az első percben 
látható, hogy rutinos és ügyes színjátszókkal van 
dolgunk, akik megfelelő biztonsággal közleked-
nek a színpadon, tisztában vannak az alapvető tör-
vényszerűségekkel. Kellemes ének- és tánctudás-
sal, viszonylag jó szövegmondással bírnak.

A történet mégis akkor fényesedik ki, amikor 
felbukkan Bill, az első férj, akinek kórus énekelt a 
gyászmiséjén… Pócsik Attila áradó energiával töl-
ti meg a színpadot, időnkénti túlzásai is előremu-
tatóak. Remekül poentíroz, van ritmusérzéke, tud 
szüneteket tartani. Lenyűgöző. Jelenlétéről a töb-
biek is erőre kapnak, társául szegődnek. (Maradtak 
morognivalóim, kis dicséreteim, kérdéseim – de 
ezeket most megtartom magamnak.)

Az Adáshiba az eddigi évek során rendkívül sokszor 
segített a szervezőknek azzal, hogy vállalta az első fel-
lépő szerepét, de a lebonyolításban is – például konfe-
ranszié szerepben bukkant fel egy-egy tagjuk. (Nem 
mellesleg volt két év, amikor fesztiválújságot csináltak a 
csoport szociálpedagógiát- művelődésszervezést tanuló, 
s éppen Adácson gyakorlati időt töltő tagjai.)

Az évek során nagy változásokon mentek át – va-
lódi tanulási folyamat volt ez. Ha minden igaz, 2001-
ben láttuk őket először Adácson, verses összeállítással. 

2005-ben már zenés produkcióval jelentek meg. A Hány 
cédula egy élet… szárnypróbálgatása után ismét rövi-
debb jelenetekkel (Csehov, Rejtő) jöttek, majd a vásári 
komédiák világába kóstoltak bele. Úgy tűnik, ez felsza-
badítóan hatott a csoport tagjaira, többen találtak ma-
gukra, lettek bátrabbak a stílusváltások során. Amikor 
2010-ben a Hotel Menthol következett, már látványos 
ének- és tánctudást produkáltak. Öröm, hogy ennyi éven 
át folyamatosan működnek, meg-megújulnak, s a szín-
padi műfajok közül többel is megpróbálkoznak. Néhány 
tagjuk időközben felnőtt – jó ismerősökké értek, akiknek 
egyéni fejlődését, sikereit is örömmel fi gyelem. Vezető-
jük, Balogh Andris jól tereli a fi atalokat, teret ad nekik, 
még akkor is, ha időnként, feltehetően a saját színházi 
rutinjára támaszkodva, kész megoldásokat kínál nekik. 
Szimpatikus, szeretnivaló társaság, remélem, lesz alka-
lom még találkozni velük.1

Első alkalommal szerepelt a fesztiválon a tinnyei 
PaThália Miniszínpad.

Teljesen más világ, más színjátszó-stílus, a téma 
mégis ugyanaz, mint az Adáshiba esetében: a fér-
fi -nő kapcsolata. Csehov klasszikusnak számító je-
lenetét – Leánykérés – érdekes variációban állította 
színre a csoport (rend.: Pokrócz Enikő). Fájdalmas 
kényszerből, egy tagjuk halála okán született a 
megoldás; az apa helyett nővér igazgatja a „szerel-
mespár” sorsát – nem kevés refl exióval, vágyako-
zással és irigységgel.

Mint minden remek komédiának, ennek is a 
mélyben megbúvó tragikum adja az erejét – két, 
a vagyont őrizgető, az emberi érzésekkel nem so-
kat törődő, kissé megfásult, a szerelemtelenségbe 
belefakult ember szikrázik fel az egymásra találás 
lehetőségére, de emberi gyarlóságaik és megszoká-
saik fogva tartják őket. Meg aztán nem is nagyon 
hisznek az egészben. Valójában nincs is lehetősé-
gük – jól látszik a jövő, a zsörtölődős, hosszú esték, 
amíg aztán megutálják egymást. No és ott van Iri-
na, a szerelemre érett és éhes, ám arról most lecsú-
szott fi atal Irina, aki eredetileg nincs is a darabban, 
de tökéletesen szervül vele.

Remek megszólalások, jó ötletek – például a tér-
be belógatott üres keret, mint tükör (egy üres élet 

1 Az is megérne egy misét, hogy ők is, a többi csoport 
tagjai is, mennyi áldozatot vállalnak a tevékenység 
érdekében. Higgyék el, nem pusztán azért, mert 
önmegvalósítási terveik vannak. A közösségért, 
a megtartóerejű, támasztékot jelentő csoporthoz való 
tartozásért, a tágabb kapcsolati hálóért – ami éppen a 
fesztiválokon akkumulálódik –, és a szűkebb környezet 
elismeréséért, érdekében is cselekszenek, amikor 
próbálnak, tanulnak, játszanak, és egyre többször anyagi 
megterhelést is vállalva részt vesznek a találkozókon.
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kerete-tükre), pontos karakterek, az emberi játsz-
mák jó kis megmutatkozása jellemzi az előadást. 
Technikailag lehetne javítani a játékon, apró zava-
roktól megtisztítani, de mindenek dacára hiteles, 
amit láttunk. Ezüst minősítést kaptak.

Ugyancsak „elsőbálozó” a Nagykátáról érkezett 
társaság, a Muzsika Színház.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem előz-
mény nélküli. Volt valaha Nagykátán egy színházi 
csoport, amelyik revelatív élményekkel ajándéko-
zott meg minket anno. Az első adácsi fesztiválon 
láttuk a Nagykátai Színjátszó Egyesülettől a példa-
mutató Sári bírót (1997), a Handabasa, avagy a fátyol 
titkait (1998), és a számomra legemlékezetesebb Ka-
kukk Marcit (1999), nagyszerű egyéni alakításokkal, 
remek csapatmunkával. Aztán valami törés követ-
kezett be, s bár 2004-ben és 2009-ben még fel-fel-
bukkant a szépreményű társaság maradéka, főként 
Rejtő jelenetekkel, de a nagyobb szabású, nagy 
munkát igénylő, „teljes estés” előadásokat nem is-
mételték meg.

A háttérben megbúvó okokat csak érintőlegesen 
ismerjük, mindenek dacára úgy tűnik, az egykori 
csapatból néhányan hamu alatt is tovább őrizték 
színházi ideáikat. Valószínűleg ennek is köszön-
hető, hogy egy színházát-vesztett tehetséges ama-
tőrszínházi színész-rendező, Barabás Tamás be-
vonásával (akinek Adácsot is megjárt csoportjáról, 
a Vécsey Kamarateátrumról is érdemes volna ejteni 
pár szót), újraélesztették a nagykátai színházi ha-
gyományokat. Ennek az együttműködésnek kö-
szönhető az alábbiakban ismertetett előadás.

Nagy fába vágta a fejszéjét a Muzsika Színház, ami-
kor a Nagykátai Zeneiskola élő zenei közremű-
ködésével (!) színre állította A muzsika hangjai c. 
darab után készült A kapitány dala c. zenés játékot 
(rendező. Barabás Tamás) – jelentenem kell azon-
ban, hogy meglehetős sikerrel! Az előadás hatott, 
működött – a közönség imádta, s nem véletlenül. 
Zsűriként elismeréssel kell szólni a remekül meg-
szólaló zenekarról, az erősítés nélkül is jól hangzó 
énekről – különös tekintettel a szép átéltséggel, te-
hetséggel játszó Tóth-Ilkó Zsuzsannára (úgy tudom, 
ő a Gór-Nagy Stúdióban végzett, profi , ami ez eset-
ben akkor az összefogás lehetőségét is példázza) 
–, és a mértéktartó, többnyire pontos rendezésről. 
Ha lenne az adácsi fesztiválon VASTAPS-díj, idén 
ők minden bizonnyal megkapták volna. A prózai 
megszólalások néhol nehézséget okoztak ugyan 
egyes szereplőknek, a darabbeli gyerekek szemé-
lyiségének fejlődésíve, „felszabadulásuk” folya-

mata sem volt meggyőző, és akadtak problémáim 
a jelmezekkel és a térszervezéssel is. Mária, a neve-
lőnő – és a muzsika – azonban vitte hátán, nemcsak 
a gyerekeket, az egész darabot. Összhatását tekint-
ve szép munka volt. Ezüst minősítést kaptak.

Kevésbé lelkesen tudom dicsérni a Gyöngyösi Já-
tékszín előadását, A Nagy Nő-t (rendezte: Jankovits 
Jenő †), miközben minden adott volt a sikerhez; is-
mert jelenet, rutinos színjátszók, egyszerű, jó dísz-
let… Az első megszólalások kifejezetten helyén 
lévők voltak, aztán valahogy elveszett a lényeg, 
szétcsúszott az előadás. A tempó engedett feszes-
ségéből. A gesztusok eltúlzottakká váltak, és a 
szövegbizonytalanságok is felszínre kerültek. Saj-
nálatos módon a történet kesernyés humora sem 
élt igazán, pedig a társulat igyekszik, ám statikus 
képeket látunk, s a történet sem fejlődik. Valószí-
nűsíthető, hogy az elemezés nem volt elég alapos. 
Kár. A rutinos játszók sokkal többre képesek. Bronz 
minősítést értek el.

Annál is inkább állíthatom ezt, mert ismerem 
a csoportot, amely egyébként rendkívül gazdag 
múlttal rendelkezik. Vezetőjük megszállott szín-
házcsinálónak számított évtizedeken át – 2011-ben 
bekövetkezett haláláig. Érdekes, hogy ez a csoport, 
bár Gyöngyös a legközelebbi település Adácshoz, 
csak 2010-ben jelentkezett a fesztiválra. Többször 
volt ellenben Adácson a gazdag gyöngyösi palettá-
ról a Mozaik, illetve a Stúdió, vagy amit akartok… 
Persze, a szereplők között akadnak átfedések, s az 
is igaznak tűnik talán, hogy Gyöngyösön minden 
színjátszó Jankovits Jenő köpönyegéből bújt elő. 
A 2010-es évben bemutatott előadásuk, Tanul-
mány a nőkről, igazán nagyszerű, szórakoztató és 
élménydús produkció volt, jól dolgozó szereplők, 
pergő szituációk, remek ritmus jellemezte. (A cso-
port kapcsán jegyzem meg, hogy összegezni kelle-
ne egyszer, vajon hány olyan csoport működik az 
országban, amelyik már több évtizedet tud maga 
mögött. Sajnos, ennek nincs hivatalos dokumentá-
ciója, de törekedni kellene rá, hiszen legalább tízet 
én is kapásból fel tudok sorolni.)

A pénteki nap zárásaként láttuk az Ikrek Stúdiója 
társulattól A női nem és a férfi  igen c. előadást (ren-
dező: Orosz Dávid), amely Csehov jelenetekből állt 
össze. A nagyon hosszú technikai bevezetés után, 
drámapedagógiai alapú bemelegítést látunk, kicsit 
érthetetlen és öncélú módon. A keretjáték hiteles-
sége kérdőjeleződik meg – afféle muszáj-függelék-
nek tűnik, még ha van is benne jó néhány (valaha) 
polgárpukkasztó jelkép (bili az asztalon)… Zava-
ros az is, hogy hogyan is kezdenek el játszani – a 
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„mindenki megtanulta a szövegét?” kérdés után, 
miközben a jelenetben addig elhangzó szövegek 
alapján éppen a szereposztásra várnak… Effélék. 
Kis fenntartással fi gyeljük a dolgot – ám végül el-
kezdődik a JÁTÉK, és megenyhülünk. Amikor 
nem akar egészen más és fellengzős lenni, akkor 
kiderül, hogy a csapat jól játszik. Vannak hibák a 
Lánykérés c. jelenetben, indokolatlan mozgások, 
stílusváltás, ez s az, ám a viszonyok tisztázottak, 
a szereplők remek képességekkel bírnak, ügyesek, 
ezért az előadásnak ezen része nagyon izgalmas.

A Medve közjátékként indul, és meg is marad 
annak – ígéretes felvillantás, de jelen esetben sem-
mi nem tűnik kidolgozottnak, s inkább karikatúra 
(erre egyébként is hajlama mutatkozik a csoport-
nak), mint csehovi etűd. Ahol azonban végképp 
elfogy a muníció, az a Jubileum c. jelenet. Korunk 
marketing-fogásaira és karaktereire hajazva, mint-
ha rossz modellt követnének a fi atalok. Keveredő 
státuszok, átgondolatlan, zavaros helyzetek – sok 
probléma mutatkozott. A felfokozott, ám mégsem 
tiszta blődli a közönség türelmét is próbára teszi. 
Mindennek dacára a csoport kivételes kvalitások-
kal bír, a Leánykérés kifejezetten jó része az előadás-
nak. Ezüst minősítés a Leánykérésnek, ami kicsit szo-
katlan, de talán működő megoldás.

A csoport eddig nem szerepelt fesztiválunkon, 
izgatottan várjuk további fellépéseit.

Meglepetés volt az Online, a gödöllői Club Szín-
ház Spagetti Csoportjának előadása (Halász Tibor és 
Völgyi-Csík Katalin rendezése), meglepetés a javából. 
Ráadásul, mint diákszínjátszó előadás szokatlan is 
az adácsi közegben. (Az időhiány okozta kényszer-
ből délelőtti előadáson sok fi atal, ám kevés idős 
néző volt, de ők is nagyon jól vették!) A virtuális 
lét veszélyeit a média felszínességével, és a „való 
világban” nagyon is megkopott, kiürült kapcsola-
tokkal szembesítő-ötvöző darab XXI. századi prob-
lémakört, a fi atalok vallomásos, önrefl ektív, igen jó 
szövegeit, sok humort mutat fel.

A már-már fi lmes snittekkel operáló játék ki-
ismerhető szerkezetű, mégis végig feszültségben 
tartja a nézőt. Mértéktartóan és ízléssel idézi meg a 
rendező a jelen világától távoli síkokat – például a 
néptánc felvillantásával –, ám szerencsére elkerüli 
a csábító didaktikus sablonokat. Fegyelmezett, de 
nem túlszabályozott, üde és őszinte játékot láttunk. 
Élmény volt. Arany minősítést értek el.

Halász Tibor neve ugyan ismert berkeinkben, 
a Club Színházzal egyetemben, noha Adácson még 
nem jártak, s ezzel a formációval sem találkoztunk 
eddig. Öröm volt látni, megismerni őket.

A Fortuna Együttes régi ismerős – Jászfényszaru ki-
csit tőlük, róluk is híres – sok szép játékot láttunk 
már az együttestől itt Adácson is. A csoport most 
ismét új műfajjal próbálkozott, igaz, sajnálatos 
módon, csak az egyiket láthattuk (betegség miatt 
elmaradt Az alkohol öl c. jelenet). Rejtő Jenő A hall-
gatás című műve (rend.: Kovács Andrásné) korrekt 
előadás. Semmi rosszízű poénkodás, inkább ki-
dolgozott, működő viszony, pontos refl ektálás a 
másikra, jó hatásmechanizmus – pici fi nomításokat 
ugyan még elbírna a játék. Örültünk volna annak, 
ha kicsit nagyobb a csoport által vállalt feladat, de 
így is öröm volt látni a szépen dolgozó fi atalokat. 
(Ezüst minősítés.)

A Fortuna lassan negyven éve működik! A szín-
játszók köreiben vezetőjük, Kovács Andrásné neve 
országszerte ismert, mondhatni fémjel, drámape-
dagógusok, tanárok, tanítók, színjátszók, versmon-
dók egyaránt kerültek ki a keze alól. A nagy hagyo-
mányú csoport főként a paraszti élet bemutatására 
támaszkodó darabok előadásában jeleskedett ed-
dig. Adácson 2003-ban jelentek meg először – azóta 
jártak itt gyermekcsoporttal és felnőttel egyaránt. 
Első előadásuk Illyés mű volt, a legemlékezetesebb 
pedig – legalább is számomra – Tamási Áron Éne-
kes madár c. darabjának előadása volt. De láttunk 
tőlük Móricz egyfelvonásost, ünnepi műsort és 
gyermeklakodalmast is. (A csoport példaértékű 
élete, és településük fejlődésében megmutatkozó 
kulturális kohéziós erejük története megérdemel-
né, hogy összegzésre, lejegyzésre kerüljön.)

A Nagykörűi Nemzeti Színház vásári komédiával kí-
nálta meg a nagyérdeműt. A Megbékült ellenségek 
(rend.: Varga Zoltán) sokat játszott, kedvelt darab-
ja az amatőr színjátszóknak. Most először láttuk 
azonban úgy, és ez dicséretére legyen mondva a 
rendezőnek, hogy a korosztályok remekül kirajzo-
lódtak, azaz két idősebb színjátszó alakította a két 
vénecske kéjsóvárt, s mellettük érett, nőies Fran-
ciskát és erőteljes Tabarint láttunk a színen. Jók és 
jellemzőek a jelmezek(!), mértéktartó és használha-
tó a díszlet. Ezzel azonban jószerivel véget is ér a 
dicséret. Merthogy a kissé korszerűsített szövegű 
játék már a nyitásakor érezhetően kisiklik, energi-
átlanná lesz. A kikiáltó gyengécske produktuma 
egy embert sem vonzana, ha tényleg vásártéren 
volnánk. Igaz, szerepe szerint pesszimista és napi 
gondokkal küzd, de ezt az első percben nem köt-
hetné a nézők orrára, ennek ki kellene derülnie. 
Váltásokat hiányolok, amplitúdókat a játékban, 
ahol a ritmus lanyha – pedig igazán képességes 
színjátszókat látunk! Csalafi nta Tabarinünk pa-
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pucsban csoszogva szövi a hálót (visszafogja ezzel 
saját energiáit is, arról nem beszélve, hogy éppen 
nem „papucsot”’ játszik!), amikor pedig női sze-
repbe búvik, partnerei tettetik magukat abszolút 
érzéketlennek a szakálla iránt. (Észre sem veszik.) 
Mindennek dacára meggyőződésem, hogy a cso-
port sokkal többre képes.

Ez a társulat először járt Adácson, bár korábban 
már fellépett itt Nagykörűről érkezett csoport, ve-
zetőjük most is jelen volt. Ez örömtelin bizonyítja, 
hogy a színjátszás iránt töretlen és folytonos az ér-
deklődés Nagykörűn.

Már nem először láttam a Lovászi Faluszínház 
előadásában Török Dezső: Viaszkvirág c. szössze-
netét (rendező: Szőllősi Judit), de most is lenyűgö-
zött. Példamutató egyszerűséggel, a lényegre, két 
ember kapcsolatára, érzelmi kötődésére s annak 
változásaira koncentrálva játsszák el a jelenetet, 
bölcsen, szépségesen. Pontos jellemeket építenek 
önmagukból, nem felmutatják, élik a szerepeket. 
Nem lehet kívül maradni, játékuk beszippantja a 
nézőt – olyan csendek és nevetések váltják egy-
mást, ami csak együtt dobbanó szívek esetében jön 
létre. Színházat láttunk, s már nem először a lová-
sziaktól! Köszönjük!

A lovászi színházi csoport 2008-ban jelent meg Ad-
ácson, s kirobbanó sikert aratott A kisködmön című 
népmese-feldolgozással. Nem állhatom meg, hogy ne 
idézzem akkori önmagamat: „Letisztult emberi viszo-
nyokat láttunk, a szerepformálás több esetben is emlé-
kezetes volt. Az eladó lányt például egy egészen furcsa 
kis elharapott kaccantással (hi-hi) tette élővé megformá-
lója, apjának tőmondatai a fog közé szorított pipa mel-
lől csusszantak elő.” Ezek a kaccantásos emléknyomok 
meghatározták a csoporthoz fűződő pozitív viszonyu-
lásomat – az utána következő, Török Rezsőt rekultivá-
ló előadások mind-mind a csoport tagjainak nagyszerű 
jellemábrázoló készségét, rendezőjük, dr. Szőllősi Judit 
remek elemzőkészségét, és igényes színpadi látásmódját 
dicsérik. Közösségi erejük bizonyítéka, hogy 2011. év 
végén úgymond saját fesztivált indítottak – a környék 
legjobb színjátszóinak részvételével. Bár igyekszem ke-
rülni a nagy szavakat, a lovásziakat csak szeretni lehet, 
örülök, hogy megismertem őket.

Ismeretterjesztő előadásnak sem kutya a veszpré-
mi Alig Színpad darabja, a híres cinkotai ice törté-
nete, A cinkotai kántor címmel. (Németh József átirata, 
rendezése) A felnőtt, rutinos színjátszók kicsit gyer-
mekded keretjátékhoz nyúlnak (de legalább visz-
szacsatolnak rendesen), és sajnos elkövetnek olyan 
hibákat, mint a párhuzamos cselekvések – lent 

kalapoznak, a színpadon közben folyna egy ese-
ménysor, nem csoda, hogy szétverik mindkettőt –, 
ám ennek dacára sok eleven pillanattal, jó jelenet-
tel ajándékozzák meg a nézőt. A kilukadt szövegek 
mellett jó poénok, az energiadús pillanatok mellett 
halvány vég jelenik meg. Érdemes még csiszolgat-
ni rajta. Bronz minősítést kaptak.

Az ebben az írásban már emlegetett több év-
tizedes múlttal rendelkező csoportok között van 
az Alig Színpad is. Remek közösségük nem is egy 
színházi találkozó éltetője; ők vannak az Arany-
deszka Fesztivál és a hajmáskéri Falusi Színjátszó 
Találkozó hátterében, de szerveznek tábort, jár-
ják a falvakat utcaszínházi előadásokkal. Persze, 
nem mindig úgy nevesítve, mint „Alig Színpad”, 
hanem időnként mint Veszprém Megyei Amatőr 
Színjátszók Egyesülete – de a tagok gyakorlatilag 
azonosak. Baráti társaságuk összetartó, kötelé-
kük szoros, közösségi tevékenységük fi gyelem-
reméltó és elismerendő. A színjátszásban változó 
intenzitással sikeresek, sokat játszanak, de nem 
feltétlenül és nem mindig a fesztivál-zsűrik meg-
elégedettségére. Saját örömük viszont folytonosan 
ott lüktet az előadásokban, s időnként remek bizo-
nyítékát adják annak, hogy nagyszerű képességek 
birtokosai, remek és gyakorlott színjátszók mind. 
Adácshoz 2002 óta hűek – és az adácsi közönség 
is kedveli őket. Ezidő alatt rendkívül színes ská-
lát mutattak, láttunk tőlük vásári komédiát, nép-
színművet, Tamási Áront és Móricz Zsigmondot, 
de Weöres Sándor Csalóka Péterét is. (Nekem ez 
utóbbi nagy kedvencem volt.)

A legyező a már klasszikusnak számító Goldoni 
örökbecsű darabjai közé tartozik, amelyet gyak-
ran és sikerrel játszanak. Ennek dacára a büki 
Sok-szín-pad Társulata (rend.: Major Ágota) most 
nem tudta kiaknázni a lehetőséget. Igaz, ez nem is 
olyan könnyű. Mindenekelőtt kellenének a nagyon 
fajsúlyos játszó személyek, akik élettel töltik meg 
a kanavász-jellemű fi gurákat. Ámbár még a fajsú-
lyos játszóknak is elkél a pontos elemzés, és a be-
lülről formált szerep. Most a nagyon eleven kezdés 
után sok-sok maszatolással találkozunk, zsúfolt a 
tér, nincs lehetőség, hogy bármit átlássunk… Nem 
feszülnek ki az érzelmi szálak, nem tudjuk valójá-
ban mi és miért történik, ki kit szeret, kit nem, ki-
hez húz a szíve, kihez csak odarendeli a parancs 
vagy az érdek. Mi az, amit érzünk, mi az, amit mu-
tatunk? Félreértés ne essék, a szövegből ezek kide-
rülnek, a játékból nem! Sok a felületesség, a céltalan 
hangoskodás, a kellékekkel való fi gyelmetlen bá-
násmód – miközben fel-felcsillannak ötletek, hogy 
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csak egyet mondjak, a mosás-teregetés, vagy épp a 
fekvőtámasz. Drukkolunk, hogy megbirkózzanak 
a feladattal, hiszen látjuk a fejlődést, az építkezést, 
s reméljük, láthatjuk majd sokkal jobb formában az 
előadást! (Ez alkalommal beugró szereplő is volt, 
vagyis nem egyszerű a képlet, megértjük – szimpá-
tiánk a csoporté!)

A büki csoporttal 2007-ben találkoztunk először 
Adácson – érdekes, hogy akkor is az olasz klasszi-
kusokhoz nyúltak –, Pirandellót játszottak. Az öt 
év alatt több más próbálkozást láttunk, főleg népi-
es ízű darabokat vettek elő, közöttük Zilahy Lajos 
Szénapadlását – ami talán a legmarkánsabban mu-
tatta meg a csoporttagok erényeit. Ha szabad ilyet 
leírni, különlegesen izgalmas karakterek civilben 
is! Évek óta tanulni vágyó, jókedvű közösségként 
vannak jelen a fesztiválon s más találkozókon, és 
meg kell dicsérnünk a csoportban folyó színészne-
velő munkát.

Sokszor láttuk, sokféleképpen, különböző elkép-
zeléseket, variációkat őrzünk valamennyien Illyés 
Gyula Tűvé-tevők című darabjáról. (Nem mindenki 
kedvence.) Ami most került elénk, több vonatko-
zásban eltér a szokványostól. Az Okányi Műkedve-
lők Egyesülete (rendező: Kincses Károlyné) zsúfoltan 
berendezett falusi belsőt rak elénk – nagy a kaval-
kád, hiszen ágy, kredenc, tűzhely (ez otrombán 
kilóg a többi míves darab közül) – konyhai fal-
védő, stb. tarkítja a teret – ember legyen a talpán, 
aki ebben a zűrzavaros térben eligazodik. Nincs 
kitüntetett pont, talán az ágy, amiben viszont ál-
talában élettelen bábként hever a gazda. Lényeges 
cselekvések maszatolódnak el – maga a tűkeresés 
is –, s messze kidolgozatlan a szerelmi szál, az egy-
másra nézésektől az egymásra találásig. Mindezek 
dacára a megszólaló szereplők hiteles replikákat 
vágnak ki, jó reakciókat látunk, s egyáltalán, az 
akció-dikció végig meglehetős szinkront mutat. 
A kisebb szövegzűrök megbillentik az előadás fe-
szes ritmusát, ilyenkor kilukad a szövet… Ahogy 
az első előadásban, itt is van szereplő, aki viszi az 
előadást, energiával pumpálja teli – Királyné Var-
ga Edit, a gazdáné – de több karakter is rendkívül 
ízesen, jól formált fi gura. A közönség örül, élvezi a 
sodró lendületű játékot. Ilyenkor nehéz azt monda-
ni, hogy még ezt-azt javítani kellene, pontosítani, 
leszedni a fölöslegeket, nehéz, de azért mondom. 
Megérné a fáradtságot, hogy még jobb legyen az 
előadás, ez a fékevesztett ciri-buri. Ezüst minősítést 
szereztek.

Az okányi társulattal személy szerint először 
találkoztam – Adácson is először voltak jelen. 

A bemutatkozás igazán jól sikerült, reméljük, sok, 
hasonlóan áradó, energia-dús előadást látunk 
még tőlük.

Mint mindig, a sok jó előadás után még tovább 
örülhetett a közönség, mert jött a szokásosan fesz-
tivál-záró adácsi Veritas Színpad. Ugyan éreztem, 
a válság begyűrűzött a településre, mivelhogy 
a nagy csokrok helyett idén csak szerényebbe-
ket adtak fel a szereplőknek, azért ünnep volt ez 
a javából. Egy csók és más semmi (rendező: Szekeres 
János) – ki ne ismerné a dalt (no persze, mondjuk 
ötvenen felül) –, s ha már ismeri, ki ne dúdolgat-
ná szívesen? Az adácsiak afféle „igazi” színházat 
csinálnak, nagyszerű és igényes díszletekkel, jel-
mezekkel, tánckarral – s a közönséggel együtt jó 
átadni magunkat a gördülékeny „profi zmusnak”. 
A Veritas tagjai sok-sok mindent tudnak a zenés 
műfaj mechanikájáról, működtetik is az előadást. 
Öröm látni azt is, ahogyan belenő a produkciókba 
a következő generáció. Mindennek dacára örök bá-
nat, hogy nem bíznak eléggé önmagukban, és nem 
mernek a playback stílussal felhagyni, pedig jó né-
hányan áténekelnék a rivaldát. Kidolgozottak a 
szituációk, megelégedéssel nyugtázzuk a fejlődést 
több színjátszó esetében és az összmunkában is… 
Ezüst minősítést érdemeltek ki.

A Veritas Színpadról hosszasan lehetne, kelle-
ne írni (talán meg is teszem, hamarosan), egy ilyen 
írásba nem fér bele csupán annyi, hogy az 1974-ben 
alakult csoport messze nem csak egy színjátszó kö-
zösség – sokkal inkább baráti társaság, sőt, olyan 
csapatot alkotnak, amely a település motorja. Hogy 
a fesztiválunk éltetője is, immár sokszor leírtuk. De 
kevesen tudják talán, hogy nem csak idehaza, ha-
nem határainkon túl is szívesen látott vendégek 
– vendégelőadásokkal szerepelnek rendszeresen 
a Felvidéken és Erdélyben is, nyári táboruk legen-
dás, a Zéta Kulturális Egyesület tagjaként a telepü-
lés más művészeti csoportjaival együtt alkotnak 
rendkívül izgalmas kulturális sziget-közösséget. 
Példaértékű tevékenységükért köszönet illeti őket.

Az külön köszönet tárgyát képezi, hogy milyen oda-
adással működtetik a fesztivált, immár tizenöt éve. 
Minden nehézség dacára van zsíros kenyér, tea, mo-
soly és odafi gyelés, vannak nézők, van, amiért mindig 
különleges marad ez a találkozó. Mert Adács otthont 
adott a falusi színjátszóknak, ahová mindig jó haza-
menni, ahol találkozhatsz a család elkóborolt tagjaival, 
vagy olyanokkal, akiket erre vagy arra éppen el-elsodor 
az élet. Találkozások, elválások és újratalálkozások szi-
gete Adács, ahol azt is szeretjük, amit különben nem. 
Mert Adácson jó.
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S néhány szó a múltról…
Ha követni akarom az írás elején kitűzött célt, hogy 
ne csupán arról írjak, ami a 2011-es adácsi színját-
szó találkozót jellemezte, akkor megragadom a 
lehetőséget, és ejtek néhány szót azokról is, akik 
most nem voltak jelen, de akiknek a jelenléte és elő-
adásaik a fesztiválok sorát gazdagították.

Alapvetően igaztalan lesz a felsorolás, mégis 
úgy gondolom, hogy a kiemelkedő előadásokról, 
jelenlétekről érdemes írnom pár szót.

Ilyen emlékezetes a Sitkei Színkörként megis-
mert, ma már Soltis Lajos Színház néven futó tár-
sulat bemutatkozása 1997-ben, Gárdonyi A bor c. 
darabjával. Egyszerűségével, szikár őszinteségével 
mély nyomokat hagyott mindőnkben, akik része-
sei voltunk. Soltis Lajos rendezte a darabot, akinek 
balesete – a csoport más tagjaival együtt elszenve-
dett halála – megrázta Adács közönségét is. A első 
sikert szerencsére követték mások, s a csoport ma 
már számos elismerés birtokában kiválóan dolgo-
zik Celldömölkön.

Nem nagyon lehet elfelejteni az első fesztivál 
Karnyónéját – a Tiszaszentimrei Nyugdíjas Színját-
szók valósággal megbabonázták a szakembereket. 
Csupa idős nő játszotta a szerepeket, s ez a furcsa 
disszonancia naiv és természetes bájjal ruházta fel 
a jól ismert darabot. A nagyszerű csapatot sajnos 
utána már csak egyszer láttuk Adácson, de első si-
kerük következtében eljutottak a Művészetek Völ-
gyébe, ami nagy öröm volt számukra.

A második fesztivál összetételében volt izgal-
mas, nem csak délvidéki színjátszókat hozott, de 
a Citromszigeti Drom néven cigány-csoportot, Ti-
hanyból a Charley nénjét, a kedves Balotaszigeti 
Bolondozókat: akik a remek bemutatkozás után 
már csak egyszer-egyszer bukkantak fel. Ilyen cso-
portot többet is tudnék még sorolni – sajnáltuk, 
hogy eltűntek, és örültünk, ha valaki mégis fel-fel-
bukkant az évek folyamán.

Nem ismételte meg 2000-es nagyszerű bemutat-
kozását a Csesztregi Színjátszók csapata sem, pedig 
Reményik Zsigmond: Pokoli disznótora akkor az év 
legjobb előadásának bizonyult. Sajnos nem láttuk 
viszont a szadai Lenolaj Színházat sem. De ebben 
az évben találkoztunk a Csongrádi Színtársulattal, 
és életszeretettel teli idős vezetőjükkel, Posta István-
nal. (Szeretném hinni, hogy még egészségben van.)

Sok-sok tehetséges csapatot említhetnék a Fel-
vidékről, Erdélyből, Délvidékről – és persze hazai 
tájakról – akik gazdagították az adácsi fesztivált. 
De érdemi felsorolásukhoz kevés ez az írás. Talán 
egyszer, majd megírásra kerül a teljes történet – 
mondjuk a huszadik után. (Reméljük.)

Álljon itt végezetül egy kis statisztika:
A tizenöt fesztivál alatt összesen 201 csoportot 

láttunk (ez előadásszámban időnként többet je-
lent, mert volt, hogy egy csoport két-három kisebb 
produkcióval érkezett. Ebben a számban persze 
vannak ismétlődések, mármint volt olyan csoport, 
nem egy, aki többször is fellépett Adácson, s mint 
már jeleztem, időnként a csoport neve és összetéte-
le is változott. Fejlődésüket is érdemes volna nyo-
mon követni.

Nem írtam a jóízű beszélgetésekről, műhelymun-
kákról, szituációs és dramatikus elemző munkákról, 
mozgásos-játékos műhelyekről, amelyek mind-mind 
közelebb hozták egymáshoz a játszókat; ismerkedés-
re, együtt-játszásra, kapcsolatteremtésre adtak lehe-
tőséget, talán még szerelmek is szövődtek. Voltak 
persze viták is, sértődések, könnyek, de hiszem, több 
volt a nevetés és a valódi közösségi élmény.

Ha csupán a szakemberek szemszögéből né-
zem, öröm, hogy ez a fesztivál minden nehézség 
dacára tizenöt éven át megvalósult, s állíthatom, 
hogy az előadások minden hiba ellenére mindig 
szerethetők voltak, mert az itt lévők minden külső 
körülmény dacára még mindig színházat csinál-
nak. És ez a legfontosabb.
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November utolsó hétvégéjét Adácson töltöttem, 
a 15. országos falusi színjátszó találkozón. Az 
egész idei évemben aligha volt ennél tartalmasabb, 
magával ragadóbb két napom, mint amit ebben a 
hevesi kis faluban töltöttem el. Pedig legalább any-
nyi gyenge előadást láttam, mint jót, s a színészi, 
énekesi képességek sem verdesték mindig az eget. 
Lehet, hogy bennem van a hiba, de ez egy cseppet 
sem zavart. Éppúgy sírtam, nevettem, meghatód-
tam, izgultam, mintha a jellemábrázolás magas-
iskoláját mutatták volna be, pedig leginkább azt 
láttuk, hogy a szereplő színjátszót alakít, aki hol 
mérges, hol jókedvű, a kettő között pedig olykor 
dalra fakad. De hát nem is a művészi színvonalat 
vizsgálni mentem Adácsra. Arra ott volt az orszá-
gos zsűri, tele kiváló szakemberekkel2**. Én másra 
voltam kíváncsi.

Reggeltől estig az előadásokat néztem, a szüne-
tekben pedig a színjátszókat és vezetőiket faggat-
tam. Arra az egyszerű kérdésre kerestem a választ: 
miért csinálják? Mi vonzza, mi hajtja őket, hogy 
munka vagy tanulás mellett, időt, fáradságot nem 
kímélve heteken, hónapokon át próbálnak egy 
színdarabot, táncolni, énekelni tanulnak, díszletet 
fabrikálnak, jelmezt varrnak, befestik az arcukat, 
aztán izgulva színpadra lépnek otthon és a szom-
széd falvakban, hogy a végén hálásan és megköny-
nyebbülve meghajolhassanak, fogadva a közönség 
tapsait.

Ezért csinálnák? A tapsért, az elismerésért, ami-
re – különben – minden ember vágyik? Nem hi-
szem. Jól esik nekik, örülnek, ha vastapsba fordul a 
tetszésnyilvánítás, de nem ezért csinálják.

1 Az írás első megjelenése a Mindennapi Pszichológia, 
2011. decemberi számában.
2 Köztük a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus – mint társrendező – 
munkatársai (Szerk.). 

A szakemberek szerint szinte minden az isko-
lában dől el. Ott találkozik a gyerek először – a 
legtöbbjük persze utolszor is – a verssel, a vers-
mondással, ami a színjátszásnak is előszobája. Ha 
megtetszik neki – például, mert másoknak is tet-
szik, amit csinál –, s van olyan pedagógus körü-
lötte, aki nem hagyja elkallódni, akkor ebből örök 
szerelem lehet.

A legtöbb csoportot tehát joggal nevezhetnénk 
diákcsoportnak, hiszen tagjaik diákok – vagy volt 
diákok.

Együtt lenni
Együtt maradni a közös játék bűvöletében az is-
kola befejezése után is, jó dolog. Mert együtt lenni 
jó, tartozni valahova jó – szinte mindenki ezt em-
lítette első helyen. Miközben: „rohamosan szű-
külnek a közösségi terek – mondja a közeli város 
alpolgármestere, aki előadásokat nézni jött ide – a 
városokban is, de a falvakban még inkább. Pedig 
igény, szerinte volna rá. Tíz nyugdíjasklub műkö-
dik a városukban, s nemrég azzal keresték föl az 
egyik lakótelep nyugdíjasai, hogy megalakítanák 
a tizenegyediket, segítsen nekik, szeretnének va-
lahol összejönni, de nincs helyük. Az egyik zsűri-
tag egy friss kutatásra hivatkozva hozzáfűzi: ma 
már a népesség 60 százaléka semmilyen kulturális 
szolgáltatást nem vesz igénybe, nem jár színház-
ba, moziba, hangversenyre, kiállításra, művelődési 
házba, könyvtárba, sehova. Ebből 16 százalék azért 
valamit olvas, de, hogy mit és mennyit, azt nem le-
het tudni. A többieket a tágabb külvilággal legfel-
jebb a tévé köti össze.

Miközben – folytatja az alpolgármester – az is-
kolában egyre inkább terjed a könnyű drog. Egy 
fölmérés szerint a középiskolások közül majd min-
den ötödik rendszeres fogyasztónak mondható. 
Mindennapos dolog, hogy a takarítónő söpri össze 
az eldobált zacskókat a vécében. Az alpolgármes-
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ter így összegzi véleményét: mindegy, mit csinál a 
gyerek – színjátszik, focizik, táncol –, a lényeg az, 
hogy építse, és ne pusztítsa önmagát.

A legszemléletesebb példa a közösség erejére 
alighanem a házigazdáké. Az adácsi Veritas Szín-
pad a legnagyobb múltú csoport a találkozón fel-
lépő tizenhárom együttes között. A hetvenes évek 
közepén alakult, s kezdettől a Szekeres házaspár 
vezeti, élteti, tartja össze, a férj a rendező, az asz-
szony – szó szerint – a primadonna. Az alapító ta-
gok közül többen máig játszanak, s itt vannak gyer-
mekeik, sőt lassan már az unokáik is. A plakátjuk 
nevei jelzik a családi vonulatokat: van négy Zavar-
gó, négy Varga, három Szekeres, három Rapi, to-
vábbá Kissek, Trombitások, Koszták stb. A társaság 
kezdettől együtt is nyaral a Balatonon, a tánccso-
porttal együtt ilyenkor több mint százan táboroz-
nak. Év közben is összejárnak a családok, egymás-
nál vendégeskednek, aminek nem lehet más oka, 
mint hogy jól érzik magukat együtt. Tagtoborzás 
nincs, az újakat vonzza a közösség kisugárzása, de 
előfordul az is, hogy a feleség játszik, s ha már ott 
van a férj, beugrik ő is egy kisebb szerepben, vagy 
díszletet rendez, világosít, szóval itt ragad. Évente, 
kétévente állítanak színpadra egy-egy nagy, kosz-
tümös, zenés vígjátékot, olyan díszlettel, hogy falu-
si kisszínpadon szűkíthető, nagy színpadon bővít-
hető legyen. Hogy miért a Mágnás Miska, a Marica 
grófnő, a Maya, a Bál a Savoyban, az Egy csók és 
más semmi meg effélék? Mert szeretnek kilépni a 
hétköznapokból, szívesen bújnak más bőrébe, és 
persze csillogó kosztümökbe, szeretnek énekelni, 
táncolni, s az évtizedek megújuló sikerei azt jelzik, 
ezt szereti a közönségük is. Ahogy a csoport ala-
pító rendezője fogalmazott egy újságcikkben: a kö-
vetkező darab is zenés lesz, „az embereknek kell az 
illúzió, a nevetés, a szórakozás”.

Alkalom szüli a színjátszót
Az egri Adáshiba Színjátszó Csoport könnyű kis 
zenés Maugham darabot játszik. Az „Imádok férj-
hez menni” jó színvonalú előadás, mindazonáltal 
ízig-vérig amatőr. Az egyik szereplő azonban ki-
ragyog a többi közül. Nem énekel és nem táncol 
jobban, mint a többiek, de teljes személyiségével je-
len van, él a színpadon. Vagy nagyon tehetségesen 
játszik, vagy nem is játszik – nem tudom. A végén 
megkérdeztem tőle: mióta csinálja, ugye, mindig 
színész akart lenni? Kiderült, szó sincs róla. Nem 
dédelgetett soha ilyen vágyakat. Kommunikáció 
szakon végzett az egri főiskolán, most újságíró, és 
a csoport rendezőjének a szomszédja. A rendező 
hivatásos színész az egri színházban, s nyolc évvel 

ezelőtt megszólította a házuk lépcsőházában, hogy 
nem volna-e kedve egy darabba beugrani, mert 
nemsokára előadásuk lesz, s egy szereplő megbe-
tegedett. Igent mondott, miért ne segítene, ha tud, 
egy kis epizódszereppel majdcsak elbír. A rendező 
ugyanis nem említette meg neki a lépcsőházban, 
hogy főszerepről van szó, és énekelni is kell. Amit 
azelőtt soha sem csinált. Egy kicsi szerepet játszott 
addig összesen életében, a barátai szervezték be az 
általuk létrehozott István, a király előadásba.

Csak azért nem ijedt meg nagyon, mert a cso-
port rögtön befogadta, segítette, s a „beugrás” a 
gyöngyösi tájelőadáson számára is meglepően jól 
sikerült. A beugrásból bennmaradás lett, megfog-
ta a színház varázsa, még inkább a közösségé. Egy 
egri színész-rendező mondta róluk: több színjátszó 
csoport van Egerben, de ti vagytok a csapat. Na-
gyon erős szálak kötik össze a társaság tagjait, sőt 
már családi kötelékek is vannak: eddig két házas-
ság és egy gyermek. Ha készülnek valamire, he-
tente háromszor találkoznak: hétfőn és pénteken 
este próbálnak, s szombaton együtt vannak egész 
nap. Szinte mindig készülnek valamire, évente egy 
nagy zenés mű, nyaranta pedig vásári komédiák-
kal járják a környék falvait.

Ki vagyok én?
Hogy mit is keresnek a színjátszók, erre a kérdés-
re a második leggyakoribb válasz az volt, hogy 
önmagukat. Hiszen a színjátszásnak talán leg-
nagyobb trükkje, hogy miközben elváltoztatod 
a hangod, és próbálsz más lenni, megismerheted 
magad: milyen vagy. Kipróbálhatod a határaidat: 
mire vagy képes. Ráadásul ez nem egyéni feladat. 
Önmaga megtalálása legalább annyira a csoport 
szemével történik. Persze a színjátszó, ha megta-
lálta önmagát, s ezt az énképet a csoport is meg-
erősíti, nyomban szeretne más is lenni. Méghozzá 
viszonylag kockázatmentesen. A rejtőző, szemér-
mes személyiség mondhatja: de hiszen ez nem én 
vagyok, csak a szerepem. Miközben természetesen 
ő van ott, ő mutatkozik meg a szerepben is. Egyik 
színjátszó férfi  így felelt, amikor megkérdezték, mi 
tetszett neki a Mágnás Miska Baracs mérnökének 
fi gurájában: „én is romantikus alkat vagyok, de 
nagyon sokszor nem merem nyíltan vállalni az ér-
zelmeimet.” Ki ne vágyna kikukkantani a hétköz-
napokból egy másik világba. Akinek pénze van, 
utazik: kirepül a megszokott családi házból vagy 
panellakásból az Alpokba vagy a Kanári szige-
tekre. De az is vágyakozik, akinek ilyesmire nincs 
pénze. Levenni az otthonkát és nagyestélyibe búj-
ni: hogy nézek ki benne. S nemcsak más ruhába, 
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más személyiségbe bújni is nagy kaland. Melyik 
diáklány ne vágyna hercegkisasszony lenni, vagy 
híres színésznő, akinek a kegyeiért ácsingózik az 
egész férfi sereg. Az énektanárnő, aki a saját cso-
portjában évtizedek alatt számos primadonnasze-
repet eljátszott, azt mondta nekem: én azt az eufo-
rikus érzést szeretem legjobban, amikor kilépek a 
színpadra, és más lehetek.

Egy néző
Ezen a találkozón, noha reggeltől estig mennek az 
egy-két órás előadások sorban, szinte mindig telt 
ház van. Nemcsak Adács színház iránt érdeklődő 
lakossága van itt, s nem is csak az éppen nem ját-
szók ülnek a nézőtéren, hanem a környék falvaiból 
is jönnek megszervezett buszjárattal az idősek ott-
honaiból, iskolákból, nyugdíjas klubokból, s más 
helyi közösségekből verbuválva.

Már hetedik órája ülünk – kis szünetekkel – a 
nézőtéren, s látom, a mellettem ülő idős néni arca 
mozdulatlan. Szinte apatikusan ül, magába zárva. 
Én miközben törölgetem a szemem a nevetéstől 
vagy a meghatottságtól, oda-oda nézek, ő semmi-
lyen érzelmet nem mutat. Talán unja? Idehozták 
busszal az idősek otthonából, lehet, hogy nem is 
jött szívesen, s már menne haza, csak jöjjön vég-
re a busz? Megkérdeztem tőle a harmadik előadás 
után, melyik tetszett legjobban. Először mosolyo-
dik el, ahogy rám néz: mindegyik tetszik. Nekem 
is, mondom megkönnyebbülve, s tovább kérde-
zek: talán a néni is volt színjátszó fi atal korában? 
Ó, nem, felelte, én falusi lány voltam. – Ezek is 
falusiak, falusi színjátszók találkozóján vagyunk, 
mondom neki – ami nem teljesen igaz, a találkozó-
ra bármelyik csoport jelentkezhet, amelyik, ha nem 
is falusi, de falun is játszik. A felelete elhallgatta-
tott: – De én kis summás voltam, mindig dolgoz-
ni kellett, nem értünk rá ilyesmire. – Azt már nem 
kérdeztem meg: miért, még a summások között is 
volt rangsor?

Két előadás
Noha a produkciók minősítése nem tisztem, két 
előadásról mégis nagyon röviden. Az egyikről 
azért, mert szememben ez volt zeneileg is a leg-
igényesebb előadás, hiszen élő zenével kísérte a 
nagykátai zeneiskola tanáraiból és növendékeiből 
összeálló zenekar. A nagykátai Muzsika Színház 

A kapitány dala című produkciót mutatta be, me-
lyet az előadás rendezője alakított át csoportja szá-
mára A muzsika hangja című híres musical-ből. 
A legmaibb, legérdekesebb pedig a gödöllői Spa-
getti csoport Online című játéka volt, melyet ta-
náraik segítségével maguk a diákok írtak a saját 
mindennapjaik élményeiből, életérzésükből táp-
lálkozva. A lézengő létről, a kiüresedett kapcsola-
tokról, trendi divatokról, a lélekölő virtuális játé-
kokról, a mechanikus információ-túladagolásról, 
az online kapcsolatok veszélyeiről, vagy, ahogy 
ők fogalmaznak: „A virtuális térben minden más. 
Mindenki másmilyen. Nincsen arc, de van avatar. 
Nincsen mimika, de van smiley. Nincsen érintés, 
de megrezegtethetlek. Mindent megtudhatsz ró-
lam, de mégsem tudhatsz meg semmit. Én is meg-
tudhatok rólad mindent, de mégsem ismerlek 
meg soha.”

Tízből kilenc
Nagy kérdés, ha a színjátszás (és természetesen 
ugyanezt kérdezhetnénk a néptáncról, kórusének-
ről stb. is) ilyen végzetes és ragályos „betegség”, 
akkor miért csak néhány száz van belőlük az or-
szágban.

Ha ilyen jó együtt lenni, együtt játszani, meg-
találni és megmutatni önmagunkat, s kipróbálni, 
mire vagyunk képesek, közben nyitottabbá, ma-
gabiztosabbá válunk, a hétköznapi életre is kiha-
tóan – vajon miért fogyatkozik az a kevés is? Nem 
tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, tíz településből 
kilencben nincs színjátszó csoport. Pontos számot 
nem lehet tudni, naprakész statisztika nincs, nem 
is nagyon lehet, a csoportok jó része időszakos – 
összeáll, megszűnik, újra kezdi, vagy nem kezdi 
újra. Minden attól függ, van-e ott egy személyiség, 
aki szervezi, összetartja a társaságot, van-e diák-
kori előzmény, s van-e alkalmas hely – mert az is 
egyre kevesebb. (Az adácsi csoport fi ataljai közül 
már szinte senki sem lakik Adácson – nincs mun-
ka, nincs jövő –, de visszajárnak, mert a játék és a 
közösség az életük része lett.)

Országos rosszkedvünk telében zajlott le ez a 
színjátszó találkozó, de az egyik főszervező, Tóth 
Zsuzsanna egy előadás szünetében körbenézve 
megjegyezte: amíg ennyi „bolond” ember van, aki 
ilyesmivel tölti az idejét, s ide is eljön játszónak, 
vagy nézőnek, addig nincs veszve minden.
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A Hegyháti Toborzó előzményei: Béri Balogh Napok – 
Közkincs – Toborzók
Vasváron 1952-ben emléktáblát helyeztek el a Kos-
suth Lajos utcában egy épület falán. Az emléktábla 
felirata emlékeztet bennünket arra, hogy az 1706. 
november 5-6-i győrvári kuruc diadal vezérét, Béri 
Balogh Ádámot sebesülése után itt ápolták. Vasvár 
is részt kért a diadalból.

Az ezredfordulótól Béri Balogh Napok címen 
a Művelődési Ház (ma NGKK) és a Vasvári Színi 
Egylet szervezésében a naphoz kötődően kiállítá-
sok, rendezvények zajlottak. A koszorúzás civil 
közösségek aktív részvételével és egy szabadtéri 
Verbunkos Toborzó tánccal zajlott rendszeresen. 
A 2008-2009. évi Közkincs Kerekasztal sorozatban 
megszületett a Hegyháti Toborzó. Vagyis egy szer-
ves fejlődési folyamat eredményeként közösen ta-
láltak rá a Hegyhát falvai a létező Kincsre. A múlt-
ban gyökeredző értékre építve találkoztak a falvak 
közösségei, hogy egymás számára bemutassák a 
jelenben születő és meglévő értékeiket.

Így jutottunk el a 2011-es, a harmadik rendez-
vényhez.

A harmadik Hegyháti Toborzó közeledtével 
megvontuk az eddigi mérleget, s a megszerzett ta-
pasztalatok fi gyelembe vételével várjuk az újabb 
rendezvény megvalósulását.

A Hegyháti Toborzó elsősorban a kistérség 22 falu-
jának közösségi tevékenységeire alapozott, de be-
fogadó és nyitott mind földrajzi, mint műfaji, mind 
pedig a közösségi működési forma tekintetében. 
A generációs együttműködések erőteljesek, haté-
konyak, példaértékűek voltak a rendezvény meg-
valósulása során. Az együttműködések erősítették 
a program szereplőinek toleranciáját, szolidaritását.

Az eddigi toborzók programjait, a rendezés ta-
nulságait, az utánkövetés módszereivel a Hegyháti 

Kulturális Kerekasztal résztvevőivel is megvitat-
tuk. A közös gondolkodás és értékelés eredmé-
nyeként megállapítható, hogy a megfogalmazott 
céljaink nagyban megvalósultak, életképesek, és 
továbbfejleszthetőek.

Minden tekintetben találó volt a program el-
nevezése, a névválasztás, a Hegyháti Toborzó. 
A hívás egyaránt eredményezte a Hegyháti Kis-
térség települései, a határainkon túliak, a földrajzi 
közelségben élő magyar közösségek összefogását, 
a helyi értékek számbavételét és bemutatását, az 
amatőr és profi  előadók, a különböző korosztályok 
együttműködését. Megerősítette a térség kis cso-
portjaiban, közösségeiben „dolgozó” civilek hasz-
nosságtudatát, módot kínált társadalmi elismeré-
sükre, segítette a generációk közötti összefogást.

A különböző társadalmi összetételű települé-
sekről érkezők a közösség fejlesztői tapasztala-
taikat, rendezvényszervezéssel kapcsolatos isme-
reteiket is kamatoztathatták (és bővíthették is) a 
„sikeres” rendezvény megvalósítása érdekében.

A program jó alkalom volt arra is, hogy tapasz-
talatokat szerezzenek hivatásos és amatőr művé-
szeti alkotó tevékenységek közös, s egymástól jól 
elkülönülő elemeiről. Az egész napos rendezvé-
nyeken módszertani ismeretekkel is gazdagodtak 
azok a helybéli csoportvezetők, helyi koordináto-
rok, akik a saját településeiken dolgoznak, s akik 
természetesen a háttérből minden professzionális 
segítséget megkaptak a Nagy Gáspár Kulturális 
Központ munkatársaitól is. És ugyanezt mondhat-
juk el mi is: a települések mindenben igazodtak ké-
réseinkhez.

Az idei év falu napi rendezvényein már erőtel-
jesen tapasztaltuk, hogy a Hegyháton elindultak 
a kulturális programcserék, amik költséghatéko-
nyan, ugyanakkor szakmailag színvonalas módon 
szolgálták a közönséget. A toborzó nem csupán 
csak az előadóművészet terén kínál „termékeket”, 
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hanem valódi, megkóstolható, megízlelhető helyi 
tájtermékeket, a településre jellemző tárgyi örök-
ség elemeket is bemutat.

A falvédő gyűjtés, az arató képek bemutatása, 
a lekvár főzés, s az idei évben a régi sparheltek 
bemutatása, a templomi koncert, mind közösségi 
összefogásban valósultak meg. Szándékosan nem 
írok település neveket, mert az együttműködés so-
rán ki-ki tehetsége, akarata szerint kapcsolódott be 
a dolgok menetébe, s mivel a Hegyháti Toborzó be-
mutatkozó rendezvénye mögött a fent leírt jellem-
zőkkel, egy folyamatos közművelődési tevékeny-
ség zajlik, ezért bármikor lehet csatlakozni.

Az első Hegyháti Toborzón 18 előadó-művésze-
ti produkcióval neveztek a hegyháti települések. 
Mind a 23 település bemutatkozott, aki nem mű-
sorszámmal, az fotótörténeti anyaggal, népi hasz-
nálati eszközök bemutatójával, helyi termékkóstol-
tatással.

A második Hegyháti Toborzóra 23 különböző mű-
fajú produkció érkezett. Mind tartalmi, mind mű-
vészi megjelenítésben (díszlet, kosztüm) érzékel-
hető volt a csoportok fejlődése.

A Toborzón bemutatkozó csoportok, a műkö-
désüket segítő civil vagy intézményi háttér és a 
nézőközönség létszáma a két év alatt megközelíti 
az 1000 főt.

A dolgok rendjéből adódóan természetesen van-
nak még együttműködési nehézségek a Közkincs 
Kerekasztal életében, de elmondhatjuk, hogy több 
a biztos pont, ami reményt ad arra, hogy akár ju-
bileumi éveket is megérjen a Hegyháti Toborzó – 
akkor is, ha a közigazgatási határok, elnevezések a 
jövőben esetleg változnak.

Továbbra is az együtt munkálkodás és a találko-
zás örömét tudjuk kínálni egymásnak.

A Kerekasztal működése, a működés eredmé-
nyei a vidékfejlesztés látványos elemei, mindenki 
számára hozzáférhetőek.

A III. Hegyháti Toborzó
Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központ 
munkatársai mindenkit szeretettel vártak, hogy 
ismerkedjenek a Hegyhát értékeivel, amiből a te-
lepülések ízelítőt adtak a III. Hegyháti Toborzó be-
mutatkozó rendezvényén, a vasvári Nagy Gáspár 
Kulturális Központban, 2011. november 5-6-án.

A harmadik Toborzó vasárnapra esett. Beigazo-
lódott a feltevés, hogy ha a falvak közösségei fon-

tosnak tartják bemutatkozásukat, és kíváncsiak a 
többiekre, akkor minden időpont alkalmas lehet.

A vasárnapot megelőző napokban – telefonon 
és e-mailen – éjjel-nappal kérdéseik voltak a részt-
vevőknek. Leginkább a szűk időkorlátok okoztak 
már előzetesen vitát. Épp ezért a szervezők ügyel-
tek rá, hogy minden apró momentum kialakítása, 
minden döntés a lehető legszélesebb körben, az 
érintettek bevonásával történjen.

A csoportok vezetői jártak az intézményben, 
megnézték a termeket, minden részletet aprólé-
kosan megbeszéltek. A csoportok speciális gond-
jainak a kezelése nélkül sosincs zökkenőmentes 
lebonyolítás.

A szervezők – a helyi szervezőkkel kialakult 
(több éves) személyes kapcsolatnak köszönhe-
tően – meg tudták beszélni a személyes gondokat:
 – hogy miért kell egyik csoportnak már előtte nap 

próbálni
 – hogy az idős népdalosok között kinek kell haza-

sietni falujába, a beteg élete-párjához
 – hogy kik mennek tovább vendégszereplésre
 – hogy …

A rendezvény kezdése mindenfajta protokollt 
mellőzött. Nem volt (kötelező) udvariassági kö-
szöntő, meghatározó a jelenlévők jó érzete volt. 
A közösségi együttlét, mint a Toborzó fő értéke, 
mindenki számára adott volt. Az első pillanattól 
érvényesült.

A résztvevők otthon érezték magukat. Nem ke-
resték a helyieket felesleges kérdésekkel (Ki húzza 
el a függönyt? Van-e kottaállvány? Ki kapcsolja fel 
a villanyt? Ki hozza be az asztalt?). Megoldották a 
felmerülő problémákat. Tudták tenni, mert a hely 
szelleme segítette őket.

A nap végéig sokat tanultak a csoportok.
Megnézték egymást a csoportok.
Nem lehetett látni unatkozó arcot.
Nem volt feszes fi gyelem.
Az unoka megnézte a nagymamát, és fordítva.
Egész délután folyamatosan zajlott a Toborzó.
A koszorúzás a nap szerves folytatása volt. Nem 

kötelező aktusként élték meg, akik azon részt vet-
tek. Szinte minden faluból volt képviselője az utcai 
megemlékezésnek. Tóth Zsanett Lászlóffy Aladár: 
Az idők jele c. versét, majd Balaskó Tibor emlékező 
gondolatait hallgatta végig a közönség. A nap szép 
pillanataként a szónok megénekeltette a közönséget.

„Te vagy a legény, Tyukodi pajtás…”
A közönség pedig pillanatokra közösséggé vált, 

amíg együtt énekelte a kuruc nótát…
Az emlékező együttlét után a koszorúkat he-

lyezték el, majd az esti áldomás következett.
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Az intézmény Galériáján, az alkalomhoz illő 
ételekből és italokból, terített asztalok várták a To-
borzó résztvevőit. Késő estébe nyúlt a rendezvény. 
Nem sietett haza senki. Ráértek a csoportok. Be-
szélgettek egymással. Koccintottak, és meghívták 
egymást a rendezvényeikre. Süteményeikkel kínál-
ták egymást.

Gondolgatások és kérdések
A lehető legeklektikusabb volt a műsor, de ez így 
volt rendjén. Nem kérte senki számon a művészi 
színvonalat, de nem volt mégsem oda nem illő.

Orosz István Kossuth-díjas grafi kus kiállítása a 
rendezvény része lett. Integrálták a Liszt és a Szent 
Család képet. Igen természetesen.

Az információs helyiségben, zsúfolt körülmé-
nyek között öltöztek az idős hölgyek. Zsebkendő-
nyi helyen elfértek. Hogy is van ez? Máskor meg 
külön öltözőben nem fér el két énekes.

Mitől is van ez? Ez a közösségi együttlét?
Generációk együtt. Falvak együtt. Látja az egyik 

falu, hogy a másikból van fi atal is. Vagy éppen 
öreg. Eszébe jut, hogy náluk miért nincs.

Következtetések
Legyen egy Vasvári Bemutatkozás a kistájak egy- 
egy falujában. (A Toborzót megelőzi a Portya.)

A kistérségen kívüli falvakban megszólítottak 
bennünket a Toborzó után. Ki lehet használni az 
emelkedő presztízst.

Generációk fi gyeltek és fi gyelnek egymásra. 
Erősíteni lehet az egyéb rendezvényeket is.

A gasztronómia szerves része és értéke volt a 
rendezvénynek. Folyamatokat indított el.

A fellépők bátran mérettetik meg magukat a To-
borzó után, egyéb szakmai fesztiválokon is. (Nép-
dalos Fesztiválra készülnek, helyi dalokat és nép-
szokásokat gyűjtenek.)

Számon tartják egymást a csoportok tagjai. (Be-
tegség miatt hiányzó ember a többiektől telefon-
hívásokat kapott. Mi ez, ha nem gyógyítási folya-
mat?)

A falvak vezetői együtt drukkolnak a csoport-
nak, és már tervezik a látott előadások meghívását.

Egyszeri és megismételhetetlen
A fényképek, fi lmek, marketing és minden tudósí-
tás képtelen a Toborzó lényegét visszaadni. Nem 
volt színpad és nézőtér és előtér és utca. Minden 
egy volt. Az első pillanattól nem volt színpad. 
Együtt lélegzett mindenki. Aki ott volt, tudta, hol 
van és miért. Ő is tudta és a másik ember is. És a 
közösség is. A közösségekből a nap folyamán háló 
szövődött, összegyűjtve mindenkit. Így lett az 
egész Toborzó egy közösség. Mely – a koszorú-
zásnál kitapinthatóan – egység volt. A délutánba 
belesimultak a hónapok, amikor otthon dolgoztak 
a csoportok. Benne volt a verejték, az egymásnak 
feszülés, a kín, a bánat és az öröm.

Valami újra meg újra sikerül Vasváron, ezért kér-
dezik többen is, más alkalmakkor is, mitől megy 
ez így.

Mitől?
A Nagy Gáspár Kulturális Központ olyan be-

fogadó-házigazda, amely szeretettel van a vendé-
gek iránt. Munkatársai nem munkaként élnek meg 
egy-egy rendezvényt. Ebben van az erejük. Ezért 
térnek vissza Beregszászról és Nánáról, Telekesről 
és Rumból a vendégek. Sipos Mihály és Orosz Ist-
ván (Kossuth-díjasok), Erzsi néni és a rajzos Milán, 
helyükön kezelve, ugyanolyan fontosak a számuk-
ra. Erő és tartalék keletkezik a helyzetekből, min-
denkinek jut belőle, a helyiek még az akkumuláto-
raikat is fel tudják tölteni belőle.

És most a süteményekről még nem beszéltünk, 
ne is, azokról külön történeteket kell írni. Minden 
egyes sütemény: tudás, alkotás, élet.

Hát így lehet a Hegyháti Toborzóval csodát tenni. 
Csodát, ami mi vagyunk.

Akik ismerik a láthatatlan lényegét, azok szá-
mára ez a csoda természetes.
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KAPITÁNY ÁGNES – KAPITÁNY 

GÁBOR ELEKTRONIKUS KÖNYVE, 

A „SZELLEMI TERMELÉSI MÓD”

Elektronikus könyvként jelent meg Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor új, hatalmas összefoglaló műve, az in-
formációs társadalom és gazdaság legújabb változásaira 
reagáló szaktudományos munka: A „szellemi termelési 
mód”. www.multimediaplaza.com

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor új köny-
ve nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy meg-
fogalmazza egy mind a kapitalizmustól, mind az 
államszocializmustól eltérő társadalmi forma lehe-
tőségét. Összegyűjtik és értelmezik ennek a kapi-
talizmuson túli társadalmi formának a jelen viszo-
nyai között kimutatható jeleit.

A szerzők ezen alternatíva szociológiai hordo-
zóinak, kulcsszereplőinek a „szellemi termelőket” 
tekintik, s szembesítik következtetéseiket mind-
azokkal az elméletekkel, amelyek így vagy úgy 
érintkeznek a szellemi termelés, a szellemi terme-
lők kérdéskörével. (Többek között a posztinduszt-
riális társadalom elmélete, információs társadalom 
elméletek, hálózati modell, az értelmiségi osztály 
elmélet, az „új munkásosztály”-elméletek.)

A szerzők által e könyvben körbejárt elméleti 
keret mind a jelen kapitalizmusának, mind az ál-
lamszocializmus alakulásának új nézőpontú értel-
mezésére nyújt lehetőséget.

A könyv egy tervezett társadalomelméleti triló-
gia középső darabja, (melynek első része a 2007-ben 
a Kossuth kiadónál megjelent „Túlélési stratégiák”).

*
Mi az a világ, amiben élünk? A történelem milyen 
szakasza? A kapitalizmus? Vagy valami más? In-

formációs társadalom? Tudásalapú társadalom? 
Kockázattársadalom, mint Ulrich Beck nevezi? 
Hálózati társadalom, mint Castells fogalmaz? 
Mindenesetre a jelen állapot már csak azért is fel-
veti sokakban a mai világtársadalom mibenlétének 
megértésére irányuló igényt, mert – miközben az 
emberek túlnyomó része nem érezheti azt, hogy be-
folyással bírna a világ sorsának alakítására, s nem 
is látja át igazán, hogy mi miért történik – eközben 
szinte minden terület válságban lévőnek mutatko-
zik. Politikai válságok, ezeknél mélyebb gazdasá-
gi válságok, a gazdasági válságoknál is mélyebb 
világszemléleti válságok: a családok, az erkölcsök, 
a tudományok válságai; az erőforrások kimerü-
lésének veszélye, céltalanság, pusztulás-forgató-
könyvek… Nem kevesen a hanyatló császárkori 
Róma hasonlatával élnek: ha kapitalizmus, akkor 
annak már mindenképpen a destruktív, önpusztító 
fázisa. És akkor mi felé haladunk? Egy új feudaliz-
mus (Habermas), egy új barbárság felé (Mészáros)? 
Vagy a negatív összkép végletesen torzít, s elfedi 
a születőben lévő újat, annak pozitív oldalait? Hi-
szen bármilyen hanyatlásnak csak az vethet vé-
get, ha megmutatkozik, tapinthatóvá és kívánha-
tóvá válik az az új, ami új erőforrásokat, célokat, 
perspektívákat, a fenyegető veszélyek elhárítását, 
a legkínzóbb problémák megoldását ígéri. Van ma 
ilyen új? És ha van, mi az? Ha történelmi tapasz-
talataink arra intenek is, hogy fogadjunk kétellyel 
minden olyan újat, ami magát megoldásnak hirde-
ti, ha e tapasztalatok legjobb esetben is azzal biztat-
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nak, hogy a mindenkori jelenben (és sokszor még 
ugyanabban a jelenségben is) egyszerre vannak je-
len a legjobb és a legrosszabb lehetőségek; hogy a 
„világ, amelyben élünk” sosem egyvalami, hanem 
egymásnak ellentmondó, egymással küzdő ten-
denciák együttese – a történelemben, nagy léptékű 
folyamatokban való gondolkodás akkor is igényli 
és rendre meg is találja azokat a fogódzókat, ame-
lyekkel egy-egy korszak lényege meghatározható. 
S hiszen csak ennek birtokában találhatók meg az 
élhetőbb világért kifejtett aktivitás, a világ alaku-
lásába való beavatkozás lehetőségei is. Ebben a 
könyvben egy ilyen gondolkodás számára kínáljuk 
fel – véleményünk szerint a „mivel magyarázhat-
juk mai világunknak a korábbiaktól eltérő sajátos-
ságait” és a „mi felé haladunk” kérdéseire adható 
egyik válaszlehetőségként – a „szellemi termelési 
mód” fogalmát.

*
Könyvünk egy tervezett trilógia középső darabja. 
Az első rész „Túlélési stratégiák” címmel 2007-ben 
jelent meg. Abban a könyvben az élet egyik leglé-
nyegibb sajátosságából, az élő lények önfenntartási 
törekvéséből kiindulva próbáltuk körüljárni azokat 
a tényezőket, amelyek az embert, mint élőlényt, és 
mint a társadalom tagját túlélésében segítik, illetve 
segíthetik. A könyv középső részén a német fi lozó-
fi a „nembeliség” fogalmára építve az ember egyik 
legfőbb sajátosságaként azt a tulajdonságát emeltük 
ki, hogy az ember tudatosan az emberi nemnek, az 
emberiségnek tagjaként határozza meg magát, (fel-
tételezi a Nem összetartozását, az egyes emberek-
ben meglévő, s ezáltal őket összekapcsoló „egyete-
mes emberit”), miközben az emberi nemnek meg 
az a sajátossága, hogy egymástól különböző egye-
diségekben, individualitásokban létezik, amelyek 
mind ennek a magasabb szerveződési egységnek, 
az emberiségnek mintegy külön-külön utakra kül-
dött „felderítőiként” járulnak hozzá a nagy egész 
tudásához és ezen keresztül túléléséhez. Az emberi 
nem és az egyének közötti kapcsolat biztosítékaiul 
fejlődtek ki az emberi történelemben a különböző 
(az egyének túlélési stratégiáit is nagyban szabá-
lyozó) etikák; említett könyvünkben amellett pró-
báltunk érvelni, hogy következetes etikát éppen az 
embernek erre a nembeli természetére lehet alapoz-
ni, az egyes ember túlélési stratégiáit az emberi nem 
túlélési szükségleteiből értelmezni (s ezt teszik pél-
dául a különböző vallások is). Erre az alapvetően 
etikai – és ezzel összefonódottan (humán) etológiai, 
antropológiai – megközelítésre épül rá az olvasó 
által most kézben tartott második kötet. Az egyes 
termelési módok közötti váltást ugyanis – mint ezt 

később részletesebben kifejtjük – nagymértékben az 
indítja el, hogy változnak a túlélési stratégiák; az új 
társadalmi formációk kiformálódását új etikai pre-
misszák megjelenése, a megszokott humánetológiai 
mechanizmusok, kulturális antropológiai funkciók 
és struktúrák új alakban való megjelenése, átren-
deződése is kíséri, illetve nagyrészt éppen ezek az 
etikai és humánetológiai-antropológiai változások, 
az ezekhez kötődő megfontolások indukálják a tár-
sadalom gyökeres változásait.

A könyvben először megpróbáljuk meghatároz-
ni (1. fejezet) a „szellemi termelési mód” mibenlé-
tét, összegezni (2. fejezet) az ennek irányába mu-
tató jelenségeket és (3. fejezet) az ezeket értelmező 
különböző elméleteket, (illetve a „szellemi terme-
lési mód” fogalom viszonyát ezekhez az elméle-
tekhez, s azt is, hogy miért tartjuk adekvátabbnak 
ezt a kategóriát az általuk használtaknál a jelen fo-
lyamatok értelmezésére). Kitérünk (4. fejezet) az 
e kategóriában megjelenő „szellem” fogalom tar-
talmának, a „szellem” voltaképpeni mibenlétének 
kérdésére, illetve arra is (5. fejezet), hogy a „szelle-
mi termelés” kategóriája mennyiben kapcsolható, 
s mennyiben nem az „értelmiségnek” nevezett tár-
sadalmi csoporthoz. A szellemi termelés mibenlé-
tének körüljárása során az előző kötetben tárgyalt 
„nembeliség”-probléma és a „szellemi termelési 
mód” összekötőjeként foglalkoznunk kell (6. feje-
zet) a „humanizmus” fogalmával is. Tisztázni kell 
a szellemi termelési mód viszonyát (7. fejezet) a 
szocialistának nevezett társadalmakhoz és (8. feje-
zet) a mai kapitalizmushoz. Végezetül (9. fejezet) 
értelmezni próbáljuk a ma zajló folyamatokat azok 
lehetséges kimenetelei szempontjából.

Tartalomjegyzék
Bevezetés
1. fejezet. Mi az a szellemi termelési mód?
Termelés és termelési mód
A kapitalizmus a termelési mód kategória tükré-
ben
Az alternatíva: a szellemi termelési mód
Hol siklott félre a marxi koncepció?
Mi a szellemi termelés, ki a szellemi termelő, és ho-
gyan jön létre a szellemi termelési mód?
2. fejezet. A szellemi termelési mód felé
Egy főszereplő színre lép
Millstől Bellig
A PC kora
Az óriáskirály kőfalatja
Az új alany keresése
Az individualizmus néhány csapdája
Összefoglalva
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3. fejezet. A változások néhány értelmezési modellje
I. „Új világ”-elméletek
Az „információs társadalom” köszöntése
Tudományos-technikai forradalom és technostruk-
túra
Bell és a „poszt-indusztriális társadalom”
KÖZBEVETÉS: TOURAINE POSZT-INDUSZTRI-
ÁLIS TÁRSADALMA
Posztmodern társadalom?
Gorz és a szabadidő-társadalma
Bourdieu és a „kulturális tőke”
Beck és a „rizikótársadalom”
Beniger és a kontroll társadalma
Castells és a hálózati társadalom
Hardt, Negri és a „birodalom”
Toffl er és „a harmadik hullám”
II. Új alany keresése
Új alany keresése:Mills és a „fehérgallérosok”
Új alany keresése: Menedzserek
Új alany keresése: A „kreatív osztály”
Új alany keresése: Shils és az „ideológusok”
Új alany keresése: Gouldner és az „új uralkodó 
osztály” elmélete
Új alany keresése: Braverman, Mallet és az „új 
munkásosztály” elmélete
KÖZBEVETÉS: SAID ÉS A FÜGGETLEN ÉRTEL-
MISÉG
Új alany keresése: A változások lényege
4. fejezet. A szellem fogalma
Szellem és test
A szellem funkciói
Hegel „szelleme”
A marxizmus, a „szellem” és a „kísértet”
A szellem helye Scheler fenomenológiájában és 
Ryle logikai grammatikájában
A problematizált szellem (Egzisztencializmus és 
posztmodern)
5. fejezet. A szellemi termelési mód szociológiai „ala-
nyáról”
Az „értelmiség” szociológiai csoportjának elkülö-
nülése
Az értelmiség sajátosságai.1. A tanuló.
Az értelmiség sajátosságai. 2. A „refl ektált”
Az értelmiség sajátosságai. 3.Az „autonóm”
Az értelmiség sajátosságai. 4. A „vélekedő-meg-
ítélő”
Az értelmiség sajátosságai. 5. A „törvényalkotó” 
(normaalkotó)
Az értelmiség sajátosságai. 6. Az „ideológiateremtő”
Az értelmiség sajátosságai. 7. A „céhmester”.
(A „Céh”, mint az értelmiség rosszabbik énje, be-
merevedése)
Az értelmiség sajátosságai. 8. A „Szellem embere”

Az értelmiség: racionalista?
Értelmiség vagy értelmiségek?
Az értelmiség és a minőségelv
6. fejezet. Humanizmus és szellemi termelés
A humanizmus kialakulása
A reneszánsz humanistái
A felvilágosodás és romantika (szentimentális) hu-
manizmusa
Szocialista humanizmus?
A humanizmus fejlődése
Vallás és humanizmus
A sötét oldal (avagy: Derrida démonai)
Új etika felé
Szervesség és humanizmus
A szellemi termelési mód és a humanista trikolór
7. fejezet. Az államszocializmus
Munkásfetisizmus
Forradalomfetisizmus
Politikai elidegenedés
Az államszocializmus mint szellemi termelési mód
Az államszocializmus mint kapitalizmus
Államszocializmus és modernizáció
Bürokrácia, új osztály
A „kádárizmus”
Tulajdon és termelési mód
Egy kis kitérő: Lukács és az államszocializmus 
ideológiája
Az államszocializmus mérlege
Az államszocializmus utóélete
8. fejezet. A kapitalizmus a szellemi termelési mód ellen
A régi jó kapitalizmus – vagy: Kapitalizmus az ez-
redfordulón
Válságban
A kapitalizmus tartalékai
A szellemi termelők súlyának csökkentése, az ér-
telmiség proletarizációja
Az értelmiség elitizálása és elitként való bírálata
A világ továbbkapitalizációja-piacosítása vagy: 
A piac mindenek felett vagy: „Market, for ever”
Néhány ambivalens jelenség a későkapitalizmus 
korszakában
Média, propaganda, manipuláció – ideológiák
KÍVÜLRŐL IRÁNYITOTTSÁG
BIOLOGIZMUS ÉS SZOCIÁLDARWINIZMUS
A RENDSZERKRITIKA TABUJA
A TÖRTÉNELEM ELTÜNTETÉSE
A JÓTÉKONY FÁTYOL
DIVIDE ET IMPERA
AZ (ÁT)ÉRTELMEZŐ HATALOM
Kapitalizmus versus szellemi termelési mód. Való-
di választási helyzetek és hamis dichotómiák.
9. fejezet. A szellemi termelési mód jövője. Lehetséges 
forgatókönyvek
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Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Kará-
csony Sándor és Durkó Mátyás emlékére a Debreceni 
Egyetem megalakulásának 100. jubileumi évfordulója 
rendezvénysorozata részeként
Debrecen, MTA DAB Székház, 2012. május 10–11.

A rendezvény szervezője:
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok In-
tézete

A rendezvény társszervezői:
 – KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
 – Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Aka-

démiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudo-
mányi és Pszichológiai Szakbizottsága
 – Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudo-

mányi Doktori Program
 – Center for Higher Education Research and De-

velopment Hungary (CHERD-H)

A rendezvény támogatói:
 – Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt-

működési Program (HURO)

A programból:
 – Durkó Mátyás sírjának megkoszorúzása
 – Ünnepélyes konferencia megnyitó
 – A Durkó Mátyás Emlékérem átadása
 – Plenáris előadások
 – Szekcióülések
 – Poszterbemutató
 – Kulturális és gasztronómiai est

A konferencia programbizottsága:
 – Chrappán Magdolna, intézetigazgató főiskolai 

docens, DE Neveléstudományok Intézete
 – Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, DE 

Andragógia Tanszék
 – Kozma Tamás, professor emeritus, elnök, 

CHERD-H

 – Pete Nikoletta, alelnök, KultúrÁsz Közhasznú 
Egyesület
 – Pusztai Gabriella, egyetemi docens, szakmai ve-

zető, HURO projekt
 – Szabó László Tamás, doktori programvezető, 

szakbizottsági elnök, egyetemi tanár
 – V. Gönczi Ibolya, tanszékvezető egyetemi do-

cens, DE Pedagógia Tanszék

Várjuk a tisztelt érdeklődők jelentkezését március 
31-ig résztvevőként és/vagy a szekciók előadói-
ként és/vagy a poszterek prezentálóiként!

A következő témakörökben várjuk a szekcióelő-
adókat és poszterbemutatókat:
1. Karácsony Sándor és Durkó Mátyás munkássága
2. Közoktatási kutatások és projektek
3. Felsőoktatási kutatások és projektek
4. Felnőttképzési kutatások és projektek
5. Kultúrakutatások és kulturális projektek

A szekcióelőadók és poszterbemutatók max. 1500 
karakteres absztraktban foglalhatják össze a ku-
tatásuk célját, módszereit és főbb eredményeit 3-5 
kulcsszó megjelölésével együtt.

(A rendezvényen elhangzott és írásban leadott elő-
adások 2013 tavaszán kötetben megjelennek.)

Jelentkezési lap letölthető: ni. unideb.hu honlapon

További információk kérhetők a rendezvény szer-
vezőitől: kulturasz@gmail.com e-mail címen.

Részvételi díj: 5. 000 Ft/fő előadóknak, 8. 000 Ft/
fő résztvevőknek (az úti- és szállásköltségen kívül 
tartalmaz minden programot, étkezést, valamint a 
2013-ban megjelenő konferenciakötetet).

A konferencia felhívása szabadon terjeszthető kollégái, 
tanítványai körében! 



Felállt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) új szak-
kollégiumi rendszere; a frissen kinevezett kuráto-
rok névsorát és a kollégiumok tervezett idei költ-
ségvetését …ismertette L. Simon László, az NKA 
Bizottságának elnöke.

Az októberben hivatalba lépett új elnöknek 
köszönhetően az NKA-t érintő aktív jogalkotá-
si folyamat zajlott le, amelynek eredményeként a 
kulturális alap az eddigi 17 helyett 9 állandó szak-
kollégiummal, 150 helyett 72 kurátorral működik, 
és több új forrásból is gazdálkodhat majd – emlé-
keztetett Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás mi-
niszter, aki úgy vélte: „a változások komoly alapot 
jelentek a továbblépésre”.

L. Simon László elmondta: az NKA-ról szóló 
törvény módosításával bővülnek a kulturális alap 
bevételei, új forrásként megjelennek a pornográf 
termékekre kivetett kulturális adó és a közös jog-
kezelő szervezetektől származó befi zetések, lehet-
ségessé vált továbbá, hogy gazdasági szervezetek 
társaságiadó-kedvezmény igénybevételével támo-
gathassák az NKA-t.

Mint közölte, az előzetes tervek szerint a kilenc 
kollégium mintegy 5 milliárd forintot fordíthat pá-
lyázati támogatásra, ezen felül a miniszteri keret 
várhatóan 1,7 milliárd forint lesz. Ezek a kalkulált 
zárolásokkal (2,4 milliárd) csökkentett összegek, 
amelyekben nincsenek benne az ötös lottó játék-
adójának 90 százalékán túli, egyéb bevételek – tet-
te hozzá.

L. Simon László kiemelte, a törvény immár rög-
zíti: a miniszteri keret legfeljebb az ötös lottó adó-
bevételének – működési költségekkel csökkentett 
– 25 százaléka lehet, és annak pontos mértékét a 
nemzeti erőforrás miniszternek a tárgyévet meg-
előző december 15-ig meg kell határoznia.

Az Előadó-művészet Kollégiuma így 600 millió, 
az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 
450 millió, a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 750 millió, 
a Könyvkiadás Kollégiuma 800 millió, a Közgyűjte-
mények Kollégiuma 600 millió, a Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma 400 millió, a Kulturális 
Fesztiválok Kollégiuma 700 millió, a Szépirodalom 
és Ismeretterjesztés Kollégiuma 200 millió, míg a 
Vizuális Művészetek Kollégiuma 400 millió forin-
tot fordíthat a pályázatok támogatására.

L. Simon László megjegyezte: mivel az art mo-
zik működésének támogatása ebben az évben nem 
látszik megoldottnak, az NKA a Vizuális Művé-
szetek Kollégiumán keresztül szerepet vállal a fi -
nanszírozásukban. Ez azonban nem működési 
támogatást jelent majd, hanem meghívásos pályá-
zatokat, amelyek keretösszege még nem szerepel a 
szakkollégium 400 milliós költségvetésében – fűzte 
hozzá.

Az elnök beszámolója szerint a Nemzeti Kul-
turális Alap az államigazgatással összehasonlítva 
takarékos és hatékony szervezet, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne gondolkoznának a működés 
korszerűsítésén. Az NKA még ebben az évben át-
áll például az elektronikus pályáztatási rendszerre, 
ami komoly megtakarítást eredményez majd – em-
lített példát.

L. Simon László elmondta, hogy a kollégiumi 
delegálási rendszer nem változott; a kisebb számú 
kurátorral és szakkollégiummal az NKA az inter-
diszciplinaritás irányába kívánt nyitni.

Mint bejelentette, az Előadó-művészet Kollé-
giumát Nagy Viktor rendező, a Színház- és Film-
művészeti Egyetem tanára; az Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiumát Pottyondy Péter 
okleveles építészmérnök, a KÖZTI Zrt. építész ve-
zető tervezője, stúdióvezetője; a Folyóirat-kiadás 
Kollégiumát Bednanics Gábor József Attila-díjas 
irodalomtörténész, kritikus, az Eszterházy Károly 
Főiskola docense; a Könyvkiadás Kollégiumát Thi-
már Attila irodalomtörténész, kritikus, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának docense; a Közgyűjtemények Kollégiumát 
pedig Kenyeres István, az Önkormányzati Levél-
tárak Tanácsának alelnöke, Budapest Főváros Le-
véltára főigazgató-helyettese vezeti.
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A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 
Balogh Balázs néprajzkutató, az MTA Néprajzi 
Kutató Intézetének igazgatója; a Kulturális Fesz-
tiválok Kollégiuma Kálomista Gábor producer, 
a Megafi lm Kft. ügyvezető igazgatója, a Thália 
Színház menedzserigazgatója; a Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés Kollégiuma Szakály Sándor, az 
MTA doktora, a Károli Gáspár Egyetem tanszék-
vezető egyetemi tanára; míg a Vizuális Művésze-
tek Kollégiuma Fabényi Julia művészettörténész, 
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ja-
nus Pannonius Múzeum igazgatója vezetésével 
áll fel.

A Nemzeti Kulturális Alap újonnan kinevezett kuráto-
rainak, a kollégiumok tisztségviselőinek névsora:

ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (a szakmai szervezetek által dele-
gált személy):
 – Nagy Viktor rendező, a Színház- és Filmművé-

szeti Egyetem tanára

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Boronkay Antal zenetörténész, a Universal Music 

Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó 
Kft. ügyvezető igazgatója
 – Ember Csaba zenetanár, karnagy, a balassagyar-

mati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója, 
a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szö-
vetségének elnöke
 – Gáspár Máté kulturális menedzser, az Open So-

ciety Institute Arts and Culture Program igazgató-
helyettese
 – Kovács Gerzson Péter Harangozó Gyula-díjas ko-

reográfus, látványtervező, a TranzDanz művészeti 
vezetője

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Popa Péter, a Magyar Szimfonikus Zenekarok 

Szövetségének főtitkára, a Zenekar című folyóirat 
alapítója és főszerkesztője
 – Szarvas József Jászai Mari-díjas színész, a Nemze-

ti Színház tagja, a viszáki Pajta Színház és Galéria 
tulajdonosa
 – Szűcs Gábor színész, rendező
 – Uhrik Dóra, táncművész, táncpedagógus, Kos-

suth-díjas, Liszt-díjas érdemes művész, a Pécsi 
Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tánc-
művészeti igazgatóhelyettese
 – Zsoldos Béla zeneművész, zeneszerző, a Liszt Fe-

renc Zeneművészeti Egyetem tanára

ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOL-
LÉGIUMA

A kollégium vezetője (a szakmai szervezetek által dele-
gált személy):
 – Pottyondy Péter okleveles építészmérnök, a KÖZ-

TI Zrt. építész vezető tervezője, stúdióvezetője

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Farkas Mária építész, vezető tervező, a Domipor-

ta Építész Stúdió Kft. alapítója és ügyvezetője
 – Zsidi Paula régész, muzeológus, a Budapesti Tör-

téneti Múzeum főigazgató-helyettese

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Földes László építész, a Földes és Társai Építész-

iroda Kft. ügyvezetője (Budapest)
 – Mihályfi  László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Kulturális Örökségvédelmi Főosztályának vezetője
 – Müller Ferenc építészmérnök, a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi taná-
ra, Fót város főépítésze

FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Bednanics Gábor József Attila-díjas irodalom-

történész, kritikus, az Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Irodalomtudományi Intézetének docense

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Kollár Árpád író, műfordító, szerkesztő, az 

SZTE-BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéké-
nek óraadó tanára
 – P. Szabó Ernő újságíró, a Magyar Nemzet kultu-

rális rovatának munkatársa
 – Szenes István Ybl- és Europa Nostra-díjas belső-

építész, iparművész, stúdióvezető, egyetemi do-
cens, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke, 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
 – Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a Ma-

gyar Írószövetség elnöke

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Kamp Salamon karnagy, a Magyarországi Evan-

gélikus Egyház országos egyházzenei igazgató-
ja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, 
a Lutheránia Énekkar vezetője
 – Márialigeti Károly biológus, egyetemi tanár, az 

ELTE Mikrobiológiai Tanszékének vezetője
 – Szakács László, a Grabowski Kiadó Kft. ügyvezető 

igazgatója, a Médiapiac című újság főszerkesztője
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KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Thimár Attila irodalomtörténész, kritikus, a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának egyetemi docense

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Bucsi Szabó Zsolt, a Magyar Géniusz Projektiroda 

képzési és rendezvény koordinátora
 – Falusi Márton irodalmi szerkesztő, a Hitel című 

folyóirat szépirodalmi szerkesztője, a Magyar 
Napló világirodalmi rovatának vezetője
 – Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum parancsnokának tudományos helyet-
tese, az MTA doktora
 – Szemadám György festőművész, író, a Magyar 

Művészeti Akadémia elnökségi tagja
 – Venyigéné Makrányi Margit informatikus könyv-

táros, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár igazgatója

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus, a bu-

dapesti Károli Gáspár Református Egyetem Mo-
dern Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi do-
cense
 – Falus András Széchenyi-díjas immunológus, 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézetének vezetője
 – Kellermayer Miklós, az orvostudomány doktora, 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának professor emeritusa
 – Kengyel Miklós jogász, a Professzorok Batthyány 

Körének tagja, a budapesti Andrássy Gyula Német 
Nyelvű Egyetem tanára

KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Kenyeres István, az Önkormányzati Levéltárak 

Tanácsának alelnöke, Budapest Főváros Levéltárá-
nak főigazgató-helyettese

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Cseri Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum főigazgatója
 – Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Megyei Múzeu-

mok Igazgatóságainak Szövetsége elnöke, a Pest 
Megyei Múzeumok igazgatója

 – Tilcsik György, a Vas Megyei Levéltár igazgatója
 – Tőzsérné Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor Vá-

rosi és Megyei Könyvtár igazgatója

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Sepseyné Vígh Annamária, a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztérium Közgyűjteményi Főosztályának vezetője
 – Vasas Lívia, a Semmelweis Egyetem Központi 

Könyvtárának főigazgatója
 – Mecsériné Doktor Rozália, a körmendi Faludi Fe-

renc Városi Könyvtár igazgatója

KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉ-
GIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Balogh Balázs néprajzkutató, az MTA Néprajztu-

dományi Intézetének vezetője

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Csasztvan András, a Szarvasi Általános Művelő-

dési Központ Vajda Péter Művelődési Központ és 
Turul Mozi igazgatója, a Szarvasi Regionális Szín-
ház Kht. ügyvezető igazgatója
 – Csatlósné Komáromi Katalin művelődési és fel-

nőttképzési menedzser, a sárospataki Művelődés 
Háza és Könyvtára intézményvezetője, a Magyar 
Népművelők Egyesületének tagja
 – Igyártó Gabriella kulturális menedzser, a Nép-

művészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető 
igazgatója
 – Lacknerné Brückler Andrea közművelődési szak-

ember, tanár, a Pécsi Kulturális Központ igazga-
tója, a Kulturális Központok Országos Szövetségé-
nek elnöke

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Agócs Gergely néprajzkutató, a Hagyományok 

Házának tudományos munkatársa
 – Jantyik Zsolt, a debreceni Méliusz Juhász Péter 

Megyei Könyvtár és Művelődési Központ igazga-
tóhelyettese
 – Juhász Zsófi a, a Fejér Megyei Művelődési Köz-

pont igazgatója

KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Kálomista Gábor producer, a Megafi lm Kft. ügy-

vezető igazgatója, a Thália Színház menedzser-
igazgatója
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A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Héra Istvánné, a Folklórfesztiválok Magyarorszá-

gi Szövetségének elnöke
 – Inkei Péter, a Kelet-közép-európai Kulturális Ob-

szervatórium Alapítvány igazgatója
 – Zimányi Zsófi a, a Magyar Művészeti Fesztiválok 

Szövetségének elnöke

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Bodrogai László, a Magyar Turizmus Zrt. Kö-

zép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságá-
nak megbízott igazgatója
 – Révész Mária, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Miniszteri Kabinetjének főtanácsadója

SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOL-
LÉGIUMA

A kollégium vezetője (a szakmai szervezetek által dele-
gált személy):
 – Szakály Sándor, az MTA doktora, a Károli Gáspár 

Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A szakmai szervezetek által delegált személyek
 – Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE 

BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője
 – Boka László irodalomtörténész, könyvtáros, az 

Országos Széchényi Könyvtár tudományos igaz-
gatója
 – Mezey Katalin József Attila-díjas író, költő, az 

Írók Szakszervezetének egyik alapítója, az Írók 
Alapítványának alapítója, a Széphalom Könyvmű-
hely vezetője

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Antall István, a Magyar Rádió Kulturális Szer-

kesztőségének irodalmi szerkesztője

 – Kubassek János geográfus, az érdi Magyar Föld-
rajzi Múzeum igazgatója
 – Reményi József Tamás József Attila-díjas kritikus, 

a Palatinus Kiadó szerkesztője
 – Sipos Endre képzőművész, a Fazekas Mihály 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium művé-
szettörténeti és festészeti tanára, a Fővárosi Peda-
gógiai Intézet rajz vezető szaktanácsadója

VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett 
személy):
 – Fabényi Julia művészettörténész, a Baranya Me-

gyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője

A szakmai szervezetek által delegált személyek:
 – Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festő-

művész, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének elnöke
 – Baki Péter fotótörténész, a Magyar Fotográfi ai 

Múzeum igazgatója, a Kaposvári Egyetemi Művé-
szeti Kar Fotográfi ai Tanszékének vezetője
 – Bakos Istvánné, az Uránia Nemzeti Filmszínház 

ügyvezető igazgatója, az Art-mozi Egyesület elnöke
 – Rényi Krisztina grafi kusművész
 – Tildi Béla belsőépítész, a Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetem adjunktusa

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:
 – Fajcsák Györgyi, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mű-

vészeti Múzeum igazgatója
 – Haris László Balogh Rudolf-díjas fotóművész
 – Ledényi Attila műgyűjtő, az EDGE Communica-

tions ügyvezető igazgatója
 – Nagy Árpád Pika díszlettervező, Munkácsy-díjas 

képzőművész
(MTI)


